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WOORD VOORAF
Het was aan het begin van mijn studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam, bij onder anderen Hessel Miedema, Rob Ruurs en Ernst van de Wetering, dat ik
voor het eerst het Paleis op de Dam binnenliep. Ik herinner me lange lege gangen en een
oorverdovende stilte. Jaren werkte ik er als rondleider, geïntroduceerd door studiegenoot
Rogier Diederen. Met steeds grotere regelmaat kreeg ik ‘klussen te klaren’, trad ik even later
in het voetspoor van tentoonstellingsconservator Friso Lammertse en stond ik op het dak
waarover een marmeren fontein van Artus Quellinus uit 1662 naar een binnenplaats werd
gehesen. Jacobine Huisken vormde samen met Friso al sinds jaar en dag de Educatieve
Dienst. Ik bewoonde een grachtenhuisje op vijf minuten loopafstand. Het was een fijne tijd.
Een aanstelling bij de Dienst Koninklijk Huis leidde na verloop van tijd tot de functie Hoofd
Tentoonstellingen en Onderzoek (2002-2009). Intussen volgden paleissymposia, de
Koninklijke Prijs voor schilderkunst en de jaarlijkse zomertentoonstellingen elkaar op.
Met Koen Ottenheym werkte ik in 1995 voor het eerst aan een tentoonstelling over architect
Jacob van Campen met de ondertitel: Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw. In recordtijd
stelden we een tentoonstelling samen uit driehonderd bruiklenen. De ambitie leek
grenzeloos. Tegelijkertijd werkten we met collega’s aan een monografie, waaraan ik kon
bijdragen met een hoofdstuk over de rol van de beeldhouwkunst in de
decoratieprogramma’s van Jacob van Campen. Het jaar daarop publiceerde ik ‘Schat van
beitel en penseel. Het Amsterdamse stadhuis uit de Gouden Eeuw.’. Dit project kreeg voor
mij een vervolg, een promotieonderzoek, waarvan dit proefschrift het product is. Ik dank
Koen heel hartelijk voor zijn stimulans, begeleiding en vertrouwen in een goede afloop. Ook
Merlijn Hurx, die in latere instantie de rol van copromotor op zich nam, dank ik voor zijn
betrokkenheid.
In de periode tussen 1998 en 2002, waarin ik als buitenpromovendus voor een dag in de
week ‘onderdak’ kreeg bij de Universiteit Utrecht, maakte ik deel uit van een zeswekelijks
‘promovendiklasje’ onder leiding van Koen Ottenheym en Lex Bosman. Deelnemers,
promovendi en kritische raadgevers waren Wim Denslagen, Rob Dettingmeijer, Elske
Gerritsen, Badeloch Noldus, Eva Röell, Freek Schmit, Marie-Thérèse van Thoor, Gabri van
Tussenbroek en Pieter Vlaardingerbroek. We dienden op voet van gelijkheid als klankbord
voor elkaar. Een aantal interessante proefschriften waren het gevolg. Dank allen voor de
inspiratie. De commissieleden Stijn Bussels, David Rijser, Frits Scholten, Els Stronks en Thijs
Weststeijn dank ik voor hun rol bij de beoordeling en de discussie.
Tot slot bedank ik iedereen die mij is blijven stimuleren om dit onderzoek af te ronden en in
het bijzonder mijn vrouw Julia Chorus, die – als ik weer de geest had om het proefschrift op
te pakken – een strenge maar liefdevolle redacteur was en altijd bereid en in staat om
ellenlange gedachtenspinsels te ontknopen. Dit geldt zeker ook voor de ingewikkelde
schema’s die vormgever Corine Teuben wist te vertalen naar mooie, glasheldere en
begrijpelijke afbeeldingen. Dank aan Ruth Jongsma en Boris van de Woestijne en ook aan
Charlie Smid die samen met Julia een steunpilaar was in de gedaante van paranimf. En dr.
Friso Hoeneveld voor zijn expertise als ervaringsdeskundig promovendus. Pippa en Bruno
zijn me, hoe jong ze ook waren, altijd met het vingertje op het Paleis blijven wijzen. En
daarmee hebben zij op hun manier het belang van de voltooiing van dit proefschrift telkens
onderstreept. Aan mijn ouders, ergens in het Heel en Al, draag ik dit boek op.
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1 Plattegrond van de begane grond en de bel-etage van het Stadhuis Amsterdam (Goossens 2010).
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1 INLEIDING

“Wie sal het werck, en hem, naer eysch?
Wie’t kon’lijck Amsterdamsch Palleys,
Begrijpen met gedacht?
Ey segh, wie heeft de maght?”1
Everard Meyster, 1655

2 Everard Meyster, Cornelis van Dalen,
naar Jacob Vennekool.

Dit gedicht van Everard Meyster, tijdgenoot, vriend en buurman van de architect Jacob van
Campen (1596 – 1657), getuigt van een grote bewondering voor het ontwerp van het
Stadhuis van Amsterdam. De opening van het gebouw vond in 1655 plaats en het was op dat
moment te voorzien dat dit voor lange tijd het meest indrukwekkende gebouw van de stad
en verre omstreken zou zijn. Andere stadhuizen vielen erbij in het niet en dat kwam niet
alleen door de bijzondere bouwmaterialen en de enorme omvang. De uitzonderlijke grootte
en het ontwerp en decoratieprogramma maakten dat er gedacht werd in termen van een
eigentijds wereldwonder.2
Meysters gedicht en ook het gebouw met opvallende gevelpilasters, timpanen en kapitelen
‘all’antica’, en zowel binnen als buiten beeldhouwwerk, hebben door de eeuwen heen
vraagtekens opgeroepen. Meyster classificeerde het Stadhuis anderhalve eeuw voordat het
als residentie door de Franse koning Lodewijk Napoleon in gebruik werd genomen al als
“kon’lijck palleys” en aan welk koninkrijk hij daarbij dacht, wordt in de volgende
hoofdstukken onderzocht. Zo is de grote vraag die in dit boek wordt gesteld, welke idealen
er in het gebouw besloten liggen.
In acht hoofdstukken zal de zoektocht naar het antwoord op deze vraag naar de oorsprong
en de bedoelingen, telkens opnieuw de boventoon voeren. Buiten de zoektocht naar
betekenis is een ander vraagstuk: waarvoor en onder welke ideologische en economische
omstandigheden was het maatschappelijk acceptabel om het stadscentrum inclusief het
historische Stadhuis af te breken voor een bestuurspaleis met een groot voorplein, kade en
kerktoren aan de Nieuwezijds Voorburgwal? Er zijn nog meer kwesties op te lossen.
Prangende vragen zijn: Wat zeggen de historische bronnen over de beoogde bedoelingen?
Geven de gedecoreerde gevels en het interieur van het Stadhuis hierover informatie prijs?
Hangt het antwoord samen met de betekenis van de vele beelden en schilderijen? Welke

1 Meyster 1655, p. 311.
2 Aldus Constantijn Huygens in zijn in toetssteen uitgehouwen gedicht uit 1657. Deze steen bevindt zich in de
Burgemeesterskamer.
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Stadhuisfuncties werden er eigenlijk onder een dak gebracht en hoe zijn die beoogde
gebruiksdoelen dan in het gebouw geïncorporeerd en te onderscheiden? Zijn er andere
gebouwen uit die tijd die een vergelijking bieden? In de nu volgende hoofdstukken komen
deze vragen en mogelijke antwoorden aan bod. Vanuit het verzamelen en herbezinnen van
primaire en secundaire bronnen wordt een samenhangend antwoord gezocht. Het achtste
en laatste hoofdstuk draagt daarvoor de titel: Heel en Al.

1.1 Bouwkunst ter bevestiging van ambitie en het belang van vrede
De eerste steen van het nieuwe Stadhuis werd op 29 oktober 1648 geplaatst. Acht maanden
eerder was na decennia van oorlog met de Spanjaarden de Vrede van Münster afgekondigd.
Het nodige kapitaal kon worden vrijgemaakt voor de bouw die ook al jaren in voorbereiding
was.3 De welvarende staat van Amsterdam en de sterk groeiende bevolking maakten dat er
een noodzaak ontstond voor een groter en efficiënter bestuurlijk centrum. Ook het
toenemend belang van Amsterdam op de wereldkaart lijkt het pad naar een kolossale
nieuwbouw te hebben geëffend. Het welvarende Amsterdam maakte dankzij de toestroom
van oorlogs- en economische vluchtelingen een explosieve groei door. 50.000 inwoners
telde het rond 1600 en tegen het einde van de eeuw waren het er volgens het
bevolkingsregister 150.000 inwoners.4
De burgemeestersneven en - zonen Gerbrant Pankras, Jacob de Graef, Sybrant Valkenier en
Pieter Schaap metselden de eerste steen van de bestuurlijke nieuwbouw. Dat de
vooraanstaande handelshuizen waaruit zij voortkwamen daar trots op waren, is gebleken:
drie van de vier ceremoniële troffels, gouden penningen en zeemleren schorten hebben de
eeuwen in familiearchieven doorstaan.5

3 De troffel van Jacob de Graeff, de zesjarige zoon van burgemeester Cornelis de Graeff. Op de voorzijde het
familiewapen. In familiearchieven zijn behalve troffels en gouden herinneringsmedailles en ook de destijds gedragen
zeemleren schorten bewaard gebleven, Rijksmuseum Amsterdam.

Het monument met een inaugurele tekst is opgenomen in de eerste ruimte die in 1655
openbaar toegankelijk was. Een zwarte steen in de noordelijke wand van de Vierschaar
bevat een vergulde inscriptie. Bovenop de steen, ter hoogte van de eerste verdieping, staat
de Amsterdamse Stedemaagd met het stadswapen. Aan de basis van de steen bevinden zich
3 Op 28 januari 1639 had de Vroedschap al besloten dat er modellen voor een nieuw stadhuis gemaakt dienden te worden.
GAA, Res Vroedschap 28 jan. 1639.
4 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/26/kijken-de-groei-van-de-amsterdamse-grachtengordel-in-5-minuten.
5 Het schort, de penning en de troffel van Sybrant Valkenier zijn samen bewaard gebleven in de collectie van de aan de
Valkeniers gelieerde regentenfamilie Van de Poll. Een tweede penning, troffel en schort bevinden zich in het Amsterdam
Museum. Vlaardingerbroek 2011 noemt ook een brief van burgemeester Gerard Schaep van 26 oktober 1648, UU inv.nr.
HS1829, dl. XI, nr. 6 (7B30) De uitnodiging is bewaard in SAA, 172, inv.nr. 546. Een uitvoerig verslag van de gebeurtenis SAA,
172 inv.nr. 546.
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twee godenfiguren die de rivieren Amstel en het IJ voorstellen. De tekst op de steen is in
Latijn opgesteld door burgemeester Cornelis de Graeff, Vrijheer van Zuid-Polsbroeck en
benadrukt het belang van de Vrede van Münster voor de bouw van het Stadhuis: “De 29e
oktober 1648, in het jaar, toen de oorlog is beëindigd, die de Verenigde Nederduitse volken
met de drie machtige Philippen, koningen van Spanje, te land en ter zee, bijna in alle delen
van de wereld hebben gevoerd gedurende meer dan tachtig jaar, nadat de vaderlandse
vrijheid en godsdienst verzekerd waren, hebben, onder de regering van de voortreffelijke
vredestichtende Burgemeesters, Gerb. Pancras, Jac. de Graeff, Sib. Valckenier, Pet. Schaep,
zonen en bloedverwanten van de Burgemeesters, door het leggen van de eerste steen, dit
stadhuis gegrondvest.”6

4 De Dam te Amsterdam met het nieuwe Stadhuis in aanbouw, gezien naar het noorden, Johannes Lingelbach, 1656.
In 1655 werd de opening van het Stadhuis feestelijk gevierd ondanks dat het gebouw niet eens half af was. Alleen de
Waag stond er midden op de Dam nog ongeschonden bij, Amsterdam Museum.

Door de beëindiging van de slepende oorlog met de Spanjaarden kwam er het benodigde
geld vrij, zoals voor opwaardering van het stadscentrum. In de periode vóór het sluiten van
de Vrede waren weinig publieke gelden beschikbaar geweest door stagnering van de handel
en onzekerheid over een aanstaand vredesverdrag. Na jarenlange voorspoed, onder meer
door leveringen aan de vijand, werd er steeds meer hinder ondervonden van de oorlog. De
aan invloed winnende stadsbestuurders waaronder veel handelaren lijken vooral onder
financiële druk tot de conclusie te zijn gekomen dat de harmonie van de vrede op termijn te
verkiezen viel boven de onberekenbare oorlog.
Vrede, voorspoed, de steeds grotere kapitaalgroei, giroverkeer, en de invloed van de handel
die zich vanuit Amsterdam geleidelijk aan uitbreidde tot in de uithoeken van de wereld
riepen bij de bestuurders gedachten op aan de welvaart van het oude Rome en deden de
66 De volledige tekst in Latijn, geschreven door burgemeester Cornelis de Graef, luidt: “qvo compositvm est bellvm qvod
foenderati inf. german popvli cvm tribvs philippis potentissimis hispaniarvm regibvs terra mariqve per omnes fere orbis.
oras ultra octoginta annos fortiter gesservnt asserta patriae lebertate et religione avspiciis coss. pacificatorvm optimorvm
gerb. pancras iac. de graef sib. valckenier pet. schaep consvlvm fillii et agnati iacto primo fvndamenti lapide hanc cvriam
fvndarvnt.”
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behoefte ontstaan aan een op Romeinse bestuurlijke paleizen geïnspireerd
bestuursgebouw.7 De vier burgemeesters (wapens ter weerszijde van de Stedemaagd) zagen
voor zichzelf een hoofdrol weggelegd en oefenden grote invloed uit op het stedelijke- en
landelijke bestuur. Er waren telkens vier burgemeesters aan de macht, gelijktijdig maar in
deeltijdfunctie. Zij oefenden het ambt uit naast het drijven van handel.8 De deeltijdsfunctie
weerhield ze er niet van zichzelf als opvolgers van de Romeins republikeinse voorgangers te
beschouwen. In het verlengde hiervan stond de keuze voor de bouw van een eigentijds
Capitool, een “casa dei senatori”. Met het religieuze, financiële en politieke centrum in het
hart van de stad bevestigde Amsterdam de positie van de Dam als centrum.9 Financiële
instellingen zoals de stedelijke Thesaurie, de internationale Wisselbank en de Beurs maakten
al van oudsher deel uit van dit centrum.

5 De rechtszaal genaamd ‘Vierschaar’ met het herinneringsmonument ter ere van de Vrede van Münster ter hoogte
van de eerste verdieping. Bij de inwijding in 1655 was deze zaal te bezichtigen.

Melchior Fokkens, schrijver van de belangrijkste stadsgids die tot stand kwam in 1662 ten
tijde van de voltooiing van het Stadhuis schreef over de bestuurlijke aspiraties:
“In Romen wiert de Burgermeesterlijke regeringe de beste geacht [...] dese gaet verre te
boven de Opper-vorstelijke macht, als zijnde de heylsaamste en nutste bestieringe voort
welvaren van een Stadt en Landt.”10

7 Davids en Noordegraaf (eds.) 1993; Israel 1991.
8 Een klein, nauwelijks wisselend aantal Amsterdamse regentenfamilies, waaronder veel groothandelaren, verdeelde
destijds alle belangrijke functies, zo ook dat van burgemeester. Eenmaal verworven posities hielden ze binnen de familie en
elke kans om hun macht nog verder te vergroten, werd met beide handen aangegrepen (Middelkoop 2002).
9 Vondel 1655, r. 897-904, 919; Fremantle 1959, pp. 51-54; Ottenheym in: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, pp. 192193.
10 Fokkens 1662, pp. 343-344. Bespreking van deze bron: zie §2.7, Haitsma Mulier 1980.
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6 Satellietopname van de Dam met de verhoudingen die gedicteerd worden door de oost-westas van het gebouw,
Google Earth.

Zelfbewust – sommigen zullen zeggen ijdel – stimuleerden de bestuurders ook individueel de
vraag naar antiek geïnspireerde kunstwerken. De burgemeesters maar ook vele andere
functionarissen lieten zich portretteren, in gedichten van Vondel en Vos, in olieverf door
onder anderen Rembrandt, Bol en Van der Helst, en in marmer door Quellinus, Verhulst en
Eggers. Deze kunstenaars behoren ook tot de ‘decorateurs’ van het nieuwe Stadhuis en de
naastgelegen gerestaureerde Nieuwe Kerk.11
De keuze voor Jacob van Campen, die te boek stond als zowel bouwkundig als
programmatisch architect, kan tegen de achtergrond van vrede, voorspoed en chauvinisme
worden geplaats. Met zijn ‘schepping’ diende hij het ‘aanzien’ van de stad en de importantie
van haar bestuurders te benadrukken. Die burgemeesters kozen in 1648 uit minstens acht
ontwerpen, “... veel ghetekende Papieren en Modellen ...”, voor het volgens hen
uitmuntende plan: “... in welke hy (Van Campen) sijn verstandt, soo heeft doen blijken.”,
aldus de inleiding van Dancker Danckerts voorafgaand aan een door Jacob Vennekool
gegraveerde bundel met een selectie van Van Campens bouwtekeningen.12
Dit zal overigens niet de enige redenen zijn geweest voor de keuze voor deze architect. Het
feit dat hij uit een Amsterdamse patriciërsfamilie stamde, kan in het door nepotisme
beheerste Amsterdamse bestuur een rol hebben gespeeld. Ook zijn naam als samensteller
van decoratieprogramma’s voor de paleizen van de Haagse stadhouderlijke familie, met wie
Amsterdam op gespannen voet leefde, kan de doorslag hebben gegeven.13

11 De Jong 1987, Van Gastel 2016. Sommige magistraten waren zelfs zo beducht op aanzien dat ze de naam van hun
buitenplaats waarvan ze de heerlijke rechten hadden verkregen, aan hun eigen achternaam toevoegden en een pseudoadelijk familiewapen gingen voeren.
12 Danckerts in Vennekool 1661, p. 3. De acht ontwerpen worden door onder anderen T.H. von der Dunk besproken in Von
der Dunk 1993.
13 Bok 1995, De genealogie komt ter sprake in dit hoofdstuk in de monografie van Van Campen.
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1.2 Jacob van Campen (1596-1657) en het Stadhuis
Op 2 februari 1596 kwam Jacob van Campen in Haarlem ter wereld. Over zijn jeugd en zijn
opleiding staan maar weinig gegevens vast. Lang werd kunstenaarsbiograaf Houbraken
(1718-1721) gevolgd in het idee dat Van Campen als schilder is opgeleid door Frans Pietersz
de Grebber.14 Ook Pieter Paul Rubens is als leermeester genoemd. Kunstenaarsbiograaf
Baldinucci beschrijft dat in 1728.15 Swillens volgt hem daarin.16 Er is echter voor geen van
beide opties voldoende bewijs. Evenmin is een vermeende studiereis naar Italië
gedocumenteerd. Houbraken noemt die reis in zijn werk dat een eeuw later pas verscheen.
Hij schrijft dat Van Campens interesse in architectuur in Italië zou zijn gewekt. Ook Swillens
heeft hiervoor geen overtuigend bewijs gegeven.17

7 Jacob van Campen. Portret van de onbekende L. Meyer en luidt: “Iacob ’A Campen, dominus in Randebroek, etc.
Architectus incomparabilis. Dus was het anschijn des weérgaloozen Bouwers, Van ’t achtste wonderstuk, Het
Raadthuys t’Amsterdam; Zijn Geest wydtlustigh Straalt in d’ooghen der anschouwers, Uit all’de werken, die Zijn konst
in handen nam; En, Schoonze in duurzaamheidt voorbij alle and’re streeven, Zijn Geest wijdtlustigh Straalt in d’oogen
der anschouwers, Uit all’de werken, die Zijn Konst in handen nam; En schoonze in duurzaamheidt voobij alle and’re
streeven, Zijn onverwelkb’re lóf zal zégter overleeven.”.

14 Houbraken 1718-1721, deel 3, p. 380.
15 Baldinucci 1728, dl 6, p. 380.
16 Swillens 1961, pp. 12-13, maar eerder al Swillens 1938, p. 290. Hij noemt ook – G.K. Nagler citerend – Van Bronckhorst in
dit artikel.
17 Zie ook Bok 1995, 30: noot 56.
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Uit 1614 stamt de vaststelling dat Van Campen meesterschilder is en lid van het Haarlemse
St. Lucas-gilde.18 In 1625 erft hij het landgoed Randenbroek bij Amersfoort. In documenten
wordt hij daarna aangeduid als ‘Heer van Randenbroek’.19 In datzelfde jaar krijgt Van
Campen zijn eerste opdracht in Amsterdam.20
Zijn vriendschap met Constantijn Huygens, de secretaris van stadhouder Frederik Hendrik,
leverde hem vanaf 1632 opdrachten op. Behalve een huis vóór en ín samenwerking met
Huygens (1634-1637), bouwde hij in Den Haag het Mauritshuis (1634-1644) voor Johan
Maurits van Nassau-Siegen en diens Braziliaanse rariteiten- en kunstcollectie. Via Huygens
kwam Van Campen ook aan opdrachten voor de stadhouderlijke paleizen van Frederik
Hendrik.21
Behalve classicistische bouwwerken leverde Van Campen gebeeldhouwde en geschilderde
decoratieprogramma’s en schilderde hij ezelstukken. Veel werken van Van Campen zijn
slechts uit documenten bekend en in de loop der eeuwen spoorloos geraakt.22 De
Amsterdamse Schouwburg, de Heiligewegspoort, de toren van de Nieuwe Kerk en het
Coymanshuis zijn voorbeelden van Van Campens Amsterdamse gebouwen.

8 Gezicht op de Dam te Amsterdam, Jacob van der Ulft, 1653. Toekomstimpressie van het nieuwe stadscentrum volgens het
ontwerp van Jacob van Campen met de herbouwde, en van toren voorziene, Nieuwe Kerk, het nieuwe Stadhuis en de nieuwe
uitleg van de Dam. De bouw van de toren is in 1652 gestaakt, Stadsarchief Amsterdam.

18 Bok 1995, pp. 30-31.
19 Ibid., pp. 38-40.
20 Ibid., p. 43.
21 Slothouwer zj, zie ook Bok 1995, p. 43.
22 Buvelot 1995.
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9 Een van de schaalmodellen voor de toren (1647) van de Nieuwe Kerk. Met 20x20x115 m had de toren de hoogste
van het land moeten worden. Op 11 januari 1645 stond de kerk in lichterlaaie. Tijdens de herbouw en nieuwbouw
van de toren, met aan de binnenzijde een door Van Campen gedecoreerd orgel, overleed in 1652 burgemeester
Willem Backer, de belangrijkste protagonist van de toren en orgelbouw. Daarna moest de toren het ontgelden en
ging de aandacht volledig uit naar de nieuwbouw van het Stadhuis, Amsterdam Museum.

1.2.1 Vroegtijdig vertrek
Het ontwerp voor het nieuwe stadscentrum van Amsterdam is de grootste opdracht uit zijn
carrière. Een onopgehelderd conflict leidde ertoe dat Van Campen in 1654, één jaar voor de
inwijding van het Stadhuis en de gerenoveerde Nieuwe Kerk, zijn activiteiten staakte.
Een vertroebelende en complicerende factor blijft dientengevolge telkens weer het
ontbreken van de ‘sleutel’ die verloren lijkt te zijn gegaan met het voortijdige vertrek van
Jacob van Campen, in het jaar vóór de officiële opening van de nog in aanbouw verkerende
eerste verdieping.23 Van Campen en Stalpaert konden niet langer door één deur en de
bouwcommissie koos de kant van Stalpaert. Van Campen stoorde zich waarschijnlijk aan de
23 Bok 1995, p. 46, Ottenheym 1995, pp. 196-198.
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wijzigingen in zijn ‘masterplan’ zoals naar voren komt uit een in 1995 door Ottenheym
opgemaakte vergelijking van de bouwtekeningen met kenmerkende gedrukte gewelven
(Vennekool) en de actuele uitvoering van het stenen cassettenplafond van de galerijen, met
halfronde hogere tongewelven.24 Onbevredigend is echter dat er in dat geval een loze
ruimte ontstaat in plaats van een verdieping met vide en uitzicht over de Burgerzaal.
Uit afbeelding 87 blijkt dat – behalve een bouwkundige vereenvoudiging – ook het in 1654
verlaten van een decoratieprogramma, dat op de goden-planeten was afgestemd, heeft
kunnen bijdragen aan de oorzaak van de onenigheid en dientengevolge het vertrek van Van
Campen. Het lijkt erop dat het twee kanten van dezelfde medaille betreft. De ene verklaring
sluit de andere niet uit. Voor beide mogelijkheden geldt dat het grote aanpassingen moeten
zijn geweest die afwijken van de strikte opvatting en van de naleving van Van Campens
‘masterplan’. In 1653 en 1654 was Van Campen nog vrijwel voortdurend in zijn rol van
opzichter op de bouwplaats aanwezig. Na 1 december is zijn rol vervolgens volledig
uitgespeeld en stapelen de afwijkingen in het decoratieprogramma zich op in letterlijke maar
ook figuurlijke zin.

1.3 Wereldwonder tussen Amstel en IJ
Op 20 januari 1648 is op de Dam de eerste bouwactiviteit gestart. Niet lang daarna, op 15
mei 1648, werd de Vrede van Münster gevierd, waarmee een eind kwam aan de
Tachtigjarige oorlog. De definitieve bouwplattegrond was toen (naar Van Campens
maatstaven) vastgesteld op 79 x 43 m. Eerder opgekochte panden op dit perceel waren al
gesloopt en ruim 13.000 stammen van Noors naaldhout waren aangevoerd om de slappe
grond bouwrijp te heien. De bouwgeschiedenis die hierop volgde, is uitvoerig onderzocht en
beschreven en zal, tenzij het de thema’s van het decoratieprogramma van het Stadhuis
raakt, niet nader worden besproken. In de bibliografie zijn de belangrijkste bouwkundige
studies opgenomen.25
De publieke reactie op het kolossale gebouw was wisselend van aard: “ja men ontsagh ‘t
niet, overdaadigh en verquistend’ kostelijk te noemen”26. Waar is de “zuinige aert van onzen
Aemsterlander Gebleven?” vroeg Vondel zich af uit naam van de tegenstanders bij de
inhuldiging in 1655. Hiermee verschafte hij zichzelf een alibi om de kritiek te kunnen
pareren.27 Tegen de bezwaren voerde hij aan dat de nadruk niet louter lag op uiterlijk
vertoon, maar dat het geheel in dienst stond van nut en noodzaak en daarbij ook een hoger
doel diende.
Voor het nobele doel, het streven naar lagen van diepe betekenis, eeuwigheidswaarde en
erkenning als stadstaat, was alleen het beste en het mooiste goed genoeg. Er waren ook
allerlei historische en Bijbelse theorieën over de grondbeginselen van Gods schepping, in het
ontwerp vervlochten. Gebruikte materialen moesten vanzelfsprekend ook eeuwig duurzaam
zijn. Alles om te voorkomen dat er volgens het ultieme Calvinistische angstvisioen “‘ijdele
leedigheyt” aangetroffen zou kunnen worden. Zeker als “die ‘t oogh mishaaght” en de
almachtige zou kunnen grieven.28

24 Swillens 1979, pp. 210-219.
25 Zie Vlaardingerbroek 2011 en Hundertmark 2013.
26 Danckerts 1661, p. 4.
27 Vondel 1655, vs. 1197.
28 Danckerts in Vennekool 1661, p. 5.
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10 Detail van de Dam met het oude Stadhuis en de stadswijk die geruimd werd ten behoeve van het nieuwe
Stadhuis. Balth.Floriz. Amstelredamum emporium Holladiae primaria totius Europae celeberrimum, Amsterdam
1625, Stadsarchief Amsterdam.

Menig inwoner was, behalve kritisch, ook trots op de opwaardering van de stad. Na een
financiële en morele terugslag tijdens de periode van de Eerste Engelse Zeeoorlog keerde
grenzeloos optimisme terug met de vredesluiting van Westminster in 1654. Het Stadhuisplan
dat vanwege deze oorlog op last van de Burgemeesters door Van Campen was ‘uitgekleed’
verdween naar het archief waar het nog altijd ter inzage ligt. Men bouwde verder volgens de
eerste compromisloze ontwerpen waarna Van Campen zich later dat jaar om
onopgehelderde redenen van het project terugtrok.29
De stadschroniqueur Melchior Fokkens, was een bewonderaar van het nieuwe Stadhuis als
symbool voor de toegenomen welvaart van zijn stad. Hij schreef over het handelsimperium
dat aan deze rijkdom ten grondslag lag. In toepasselijke zeilvaartterminologie heet het:
“…dat Amsterdam in wijtluchtige Koop-handel en Schip-vaarden over de gantsche Werelt
(...) alle lichtelijk de loef kan af-steken.”.30 Voor verwijzingen naar handel, vrede en welvaart
is in het Stadhuis een prominente plaats ingeruimd. Ornamenten en talloze sculpturen,
schilderingen en schilderijen getuigen van een besef van ongekende voorspoed en vrede
gebaseerd op internationale handelsverdragen.
Amsterdam beleefde een Gouden Eeuw waarbij alleen nog uit religieuze hoek
terughoudendheid was te bespeuren en voor hoogmoed werd gewaarschuwd. Dat ook de
bestuurders het gevaar van moreel verval wel serieus namen is te zien aan de moralistische
kunstwerken waarmee de Stadhuiskantoren zijn versierd. Belerende verhalen plaveien het
smalle pad van de integere ambtenaar.

1.4 Vraagstelling
Tijdens een eerste kennismaking met het Stadhuis en diens architect wordt al duidelijk dat
met de bouw de kunsten op een ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd. Vooraanstaande
Noord- en Zuid-Nederlandse schilders, beeldhouwers en handwerkslieden werkten samen,
naar het zich laat aanzien, om een zekere boodschap van Amsterdam aan de wereld uit te
29 Zie Swillens 1979, p. 214, Ottenheym 1995, pp. 195-199, Goossens 1998b, p. 211 en noot 10.
30 Fokkens 1662, p. 3.
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dragen.31 De volle betekenis van het project kan wellicht blijken wanneer de reikwijdte
wordt onderzocht waarin Van Campen symbolen en allegorieën toepaste.
Een ding lijkt op voorhand al zeker, van het vast te stellen wereldbeeld zijn we ver
verwijderd geraakt. Het lijkt ook in schril contrast te staan met ons streven om kennis binnen
disciplines te categoriseren. Sinds multidisciplinair onderzoek aan universiteiten weer in
zwang is, krijgen ‘universele’ onderwerpen weer aandacht. Dit levert ook een ander inzicht
op ten aanzien van de redenen van de veronachtzaming van bijvoorbeeld
natuurwetenschappelijk onderzoek. “Hoe meer we over de natuurwetenschap en het
wereldbeeld in de zeventiende eeuw weten, hoe vreemder ze ons voorkomt.” constateert
wetenschapshistoricus Klaas van Berkel.32 Wetenschapshistorici zijn verantwoordelijk voor
de herwaardering van het onderzoek naar vooral ook mystieke aspecten van
natuurbeschouwing. Zij concluderen dat destijds “…alles met elkaar verbonden [lijkt] in een
web van analogie en metafoor.’33 De nog uitvoerig te bespreken ver strekkende studie van
Katharine Fremantle uit 1969 benoemt veel details maar niet de reikwijdte van de
filosofische, natuurwetenschappelijke en religieuze achtergronden. De planmatigheid, de
bindende elementen en de intellectuele basisvragen, en dit is alleen staande op haar
schouders te constateren, om een nadere beschouwing van met name de samenhangende
factoren.
Dankzij onderzoek naar zeventiende-eeuwse bronnen zoals traktaten, gedichten, prenten,
bouwmaquettes, rekeningen, kronieken en reisverslagen is een schat aan sporen bloot te
leggen die licht werpen op de ideeën en idealen rond het intellectuele plan voor het
Stadhuis. Het woud van betekenissen binnen het decoratieprogramma is mogelijk te
relateren aan een overkoepelend beeld van mens en kosmos. Hebben eerdere auteurs het
gebouw en het samenspel van decoraties als programmatische eenheid wel volledig
begrepen en in kaart gebracht?
1.4.1 Uit eigen keuken
In 1995 begon deze ontdekkingstocht naar de wetenschappelijke achtergrond van de
microkosmos in het Stadhuisontwerp, die leidde tot dit proefschrift. Het boek en de
tentoonstelling ‘Jacob van Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw’ waren de
eerste stap, een jaar later gevolgd door: ‘Schat van beitel en penseel. Het Amsterdamse
stadhuis uit de Gouden eeuw’. Beide uitgaven vormden op hun beurt ook weer een aanzet
voor nader onderzoek, tentoonstellingen en artikelen. In 2010 volgde een tweede
uitgebreide editie van ‘Schat van beitel’ na de voltooiing van een grootscheepse restauratie
en renovatie van het Stadhuis. De aangepaste titel is dan: ‘Het Amsterdamse Paleis. Schat
van beitel en penseel’. Hoofdstukken en illustraties werden uitgebreid en aangepast aan de
laatste stand van kennis. Nieuwe informatie behorende tot de intellectuele nalatenschap
van Constantijn Huygens vormde de opmaat voor systematisch onderzoek resulterend in de
kernvraag van dit proefschrift.

31 Vergelijkbare projecten, zij het in bescheidener vorm, had Van Campen voor de Oranjes uitgevoerd. Paleis
Honselaarsdijk, Huis ter Nieuburg, Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde. Zie hiervoor Huisken, Ottenheym en Schwartz
1995, hoofdstukken 4, 5 en 6.
32 Van Berkel 1998, p. 118.
33 Cohen 2007; Principe 2013. Met name het hoofdstuk over de Gouden Eeuw getuigt hiervan.
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11 Dancker Danckerts, Afbeelding van ’t Stadt Huys van Amsterdam. De ontwerptekeningen van Jacob van Campen
zoals zij in 30 exemplarische prenten werden gegraveerd door diens assistent Steven Vennekool, Amsterdam 1661,
Koninklijke verzamelingen Den Haag.

Van een tekeningen- of prentenbundel van Van Campen is bekend dat deze rond 1663 aan
de bibliotheek van de Keurvorst van Brandenburg in Berlijn is toegevoegd via bemiddeling
van Johan Maurits van Nassau Siegen. Twee andere bundels met vermoedelijk
aantekeningen, bouw en misschien sculptuurontwerpen, zijn volgens archiefgegevens in
1664 door Jacob Vennekool opgeëist bij de Amersfoortse nabestaanden. Ze zijn vervolgens
zoek geraakt of verloren gegaan met als gevolg dat nog altijd gezochte wordt naar een
planmatige eerstehands verklaring van het decoratieprogramma.34

1.5 Historiografie: secundaire bronnen en recente studies
Het Stadhuisinterieur is relatief onbekend bij het grote publiek. De bestemming van de
afgelopen 200 jaar als koninklijk paleis lijkt hiervan de oorzaak. Over de bouw van het
Stadhuis werd zelfs vóór de opening in 1655 al in alle toonaarden gesproken en
gespeculeerd.
Tientallen bewonderaars van het Stadhuis publiceerden hun inzicht in de negentiende eeuw.
Om erachter te komen wat nu de verschillende invalshoeken van auteurs van deze werken
zijn en wat precies in het verleden is onderzocht en welke gegevens daarbij aan het licht zijn
gekomen, volgt nu een historiografische duiding in drie delen. In deel 1 wordt getracht om
inzicht te verkrijgen uit secundaire literatuur die vanaf de twintigste eeuw is verschenen en
een aantal recente studies over de architectuur en bouwgeschiedenis.

24 Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, p.198. fig. 190.
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12 Herdenkingspenning ter gelegenheid van de inwijding van het Stadhuis in 1655, door J. Pool. Mercurius en
Amphion vermaken het publiek op de Dam. Het gebouw was in tegenstelling tot deze afbeelding nog lang niet
voltooid. Op de steen aan de voeten van Amphion staan de namen van de vier regerende burgemeesters en de twee
thesauriers van dat jaar. Het randschrift is van Horatius ‘Duit haec sapientia quondam’, ‘dit was vroeger de wijsheid’,
refererend aan het antieke fundament van het bouwproject. Op de keerzijde Argo die terugkeert met het Gulden
Vlies in de haven van Amsterdam welteverstaan. Teylers Museum, Haarlem.

In deel 2 kan dan met terugziende blik worden gekeken naar wat de oudste bronnen
prijsgeven en of dat de combinatie van beiden tot een zinvolle optelsom kan leiden. Het
derde deel behandelt de betekenis en de mogelijkheid van samenhang van de bronnen. Uit
de verkregen informatie kunnen dan in het meest ideale geval, nieuwe of ontbrekende
gegevens, onderzoeksvragen of inzichten worden gedestilleerd.
1.5.1 Architectuur en bouwgeschiedenis
Opvallend is dat G. Galland, docent aan de Technischen Hochschule in Berlijn, in 1890 zijn
onderzoek over nationale vormen van classicisme inleidt met een citaat uit 1631 van de
Hollander Salomon de Bray. Hij brengt daarmee onder de aandacht, dat er in de
Nederlanden met name voor en door burgers is gebouwd. De Bray heeft in zijn boek de
tekening van Jacob van Campens eerste Amsterdamse bouwopdracht, het Coymanshuis
afgedrukt. Het zijn niet paleizen, mausolea of hangende tuinen die volgens Galland het
classicisme in de Nederlanden kenmerken en geen antieke theaters of circussen. Maar een
nationale vorm van classicisme wordt uitgedrukt in kerken, torens, raadhuizen poorten en
burgerhuizen. De volksaard en ook het klimaat zijn hierbij bepalende factoren. Er is sprake
van een nationalistische toepassing van een burgerlijke vormentaal.35
Jacob van Campen wordt door diens klassiek burgerlijke toepassing gezien als een van de
“Hauptmaister des Klassicismus”. Opvallend is dat de vraag naar de uitdrukking van
betekenis binnen het classicisme van Van Campens bouwwerken volstrekt buiten
beschouwing blijft en de aandacht zich toespitst op een analyse van een juiste toepassing
van architectuurelementen en het ontwerp van de meest geschikte gebruiksfunctie. Galland
toont als een van de eerste een -zij het aarzelende- belangstelling voor Van Campen als
ontwerper van een zekere Gesamtwirkung: “… hier erscheint der ideale Charakter der
Gesamtwirkung so bedeutsam…”.
35 Galland 1890, p. 302.
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De door hem bewonderde samenhang leidt opvallend genoeg niet tot dieper inzicht naar
wat die samenhang precies behelst.36 Wel zegt hij over het auteurschap van het
Amsterdamse Stadhuis als ‘Gesamtkunstwerk’: “… Es ist kaum wahrscheinlich, dass dieser
Plan etwa von einem Berufsgelehrten herrürte, denn sowohl Jakob van Kampen, als auch
Quellinus waren Männer von feiner gelehrter Bildung. …”. Galland uit naast dit alles een,
naar nog zal blijken, door velen nagevoelde kritiek op het gevelontwerp.37 Hij diskwalificeert
de galerij die de entree van het gebouw markeert als: “Eingängen für Pygmäen”. Architect
Philip Vingboons leverde in zijn ogen met diens door Galland bestudeerde Stadhuisontwerp
een betere entree. ‘Michelangelesk’ acht hij dit concurrerende Stadhuisontwerp.
In navolging van Gallands kritische benadering valt ook C.H. Peters in zijn boek uit 1910 over
stedenbouw over de onvolkomen toegang aan de zijde van de Dam.38 Hij richt zijn pijlen
daarbij op de ruimtelijke verhoudingen. Hem storen ook de verhoudingen van de enorme
Burgerzaal tot de geringe effectieve ruimten met een Stadhuisfunctie. De beschrijving van de
architectuur verloopt van binnen naar buiten en stelt de functionaliteit maar niet de
symboliek voorop. Voor iconologische duiding ruimt hij geen plaats in. Daarvoor was in de
beginjaren van de 20ste eeuw de tijd blijkbaar niet rijp.
A.W. Weissman stapt kort na Peters, in zijn boek uit 1912, met grote schreden door de
ontwikkeling van bouwwerken van de vroege Middeleeuwen en plaatst om onduidelijke
redenen op nummer één een portret van Jacob van Campen. Volgens de auteur is dit het
gevolg van zijn voorkeur voor: “Jacob van Campen [als] de grootste architect van
Nederland.”39 In Weissmans ogen is er vóór Van Campen geen sprake van beduidende
Nederlandse Bouwkunst. De stijl van Hendrick de Keyser krijgt geen aandacht. Vervolgens
zijn het vooral vergelijkingen met bestaande Engelse en Italiaanse gebouwen van Inigo Jones
en Andrea Palladio waarmee Weissman internationale inbedding zoekt. Weissman lijkt net
als eerdergenoemde auteurs nog stevig verankerd in de traditie van de nationalistische
genieëncultus. Voor andere aspecten kan hij nauwelijks aandacht opbrengen.
Als de voorgaande auteurs is het F.A.J. Vermeulen in zijn Handboek tot de Geschiedenis der
Nederlandse Bouwkunst uit 1941 vooral te doen om het formuleren van een kritische
beoordeling van het bouwwerk. Naar zijn strenge opvattingen zijn: “de zijgevels vlak en
aarzelend, wat koel en temperament loos in vergelijking met de verbeelding rijke,
herculische conceptie van het inwendige.”. En in variatie op het kenmerkende dispuut van
die jaren schreef hij over de povere ingang.40 De gebeeldhouwde timpanen van Quellinus en
de “geweldigen” koepeltoren redden het bouwwerk.41 Toen in zijn tijd de negentiendeeeuwse Napoleontische toevoegingen werden verwijderd kwam er naar zijn mening “een
der hoogtepunten van barokke ruimtekunst in Noord-Europa” tevoorschijn.42 Het belang van
het decoratieprogramma betrekt hij daarbij niet.
Net voordat de meest doordachte en invloedrijke iconologische studie, namelijk het
proefschrift van Katharine Fremantle, zou verschijnen, schreef de Delftse Hoogleraar E.H. ter
Kuile in Fockema Andrea, Ter Kuile en Hekker 1957 nog eenmaal over alle praktische en
functionele aspecten van het voormalige Stadhuis.43 De weinig monumentale ingang werd
verklaard door een nieuw inzicht. De toegangsbogen werden in zijn ogen bewust klein
36 Galland 1890, p. 324.
37 Ibid., p. 305.
38 Peters 1920, p. 256.
39 Weissman 1912, p. 354.
40 Vermeulen 1941, p. 224-225.
41 Ibid., p. 226.
42 Ibid., p. 230.
43 Ter Kuile in Fockema Andrea, Ter Kuile en Hekker 1957, p. 136.
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gehouden met het oog op de verdedigingsfunctie bij oproer. Uniek is het beeld dat
geslotenheid oproept, het gebouw als verdedigbaar fort, en niet alleen het
publieksvriendelijke Burgerpaleis. Ook de toepassing van tralies voor de vensters van de
begane grond vallen daarbij op. Schietgaten in de bronzen hekken van de Vierschaar lijken
ook te plaatsten binnen deze verdedigingsfunctie.
1.5.2 Betekenisdragers volgens Fremantle
Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw is het decoratieprogramma van het Stadhuis
onderworpen aan een nieuwe kunsthistorische onderzoeksmethode, de al ter sprake
gekomen ‘Iconologische analyse’. Een analytische benadering die door Erwin Panofsky is
ontwikkeld om betekenislagen uit de ontstaanstijd bloot te leggen. Zijn methode
uiteengezet in: ‘Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the
Renaissance’ (1939), vond met name aan de Universiteit van Utrecht een vruchtbare bodem
en lag onder meer ten grondslag aan de wijze waarop Katharine Fremantle het Stadhuis
bestudeerde en analyseerde. 44 De Utrechtse hoogleraren Van Gelder en Heckscher stonden
in nauw contact met de destijds al als leidend in dit vakgebied beschouwde professor
Panofsky. Er ontstond een bindende interesse in het ontraadselen van symbolische
betekenis van attributen, personificaties en het onderzoek naar onderliggende kunstzinnige
verbanden.
In 1959 verscheen na enkele deelstudies, Fremantle‘s proefschrift waarin het belang van de
cultuurhistorische en iconologische basis van de Stadhuisdecoratie onomstotelijk werd
vastgesteld. Het Stadhuis dient sinds deze studie als hét voorbeeld voor wat de bestudering
van de iconologie als methode kan opleveren. Hoogleraar Cees Peeters, die het werk van
Fremantle in 1961 recenseerde, spreekt over: “zichtbare kristallisatie van het
beschavingsleven van de Republiek”.45 Fremantle‘s aanpak is gericht op de betekenis van
kunstwerken en architectuur en behandelt veel specifieke details, gedreven vanuit een grote
belangstelling voor duiding. Ze levert in ‘The Baroque Town Hall of Amsterdam’
fundamentele bouwstenen voor onderzoek naar verschillende betekenislagen. Het
ontsluiten van de toegepaste beeldtaal en betekenis uit met name Cesare Ripa’s
encyclopedie behoort tot haar belangrijkste verdiensten.46 Veel details, vooral uitgedrukt in
beeldhouwwerk, blijven in dit proefschrift buiten beschouwing en heeft daardoor een schijn
van betekenisloosheid die zich beperkt tot decoratieve toepassing. Ook komt de basis van
het ontwerp en de bouwgeschiedenis onvolledig tot zijn recht.
Een vraag die zich vooral dankzij Fremantle’s bevindingen opdringt, en die in het huidige
onderzoek een prominente plaats inneemt, is in hoeverre het gebouw en het
decoratieprogramma uitgewerkt was bij de eerstesteenlegging in 1648 tot aan het jaar 1654
van Van Campens vertrek.
De hiërarchische verdeling van de gedecoreerde kantoren over de plattegrond van het
gebouw is door Fremantle onderzocht en verbonden aan het belang van de ceremoniële
functie van de ruimte. De antieke mythologie, het Oude Testament en de Grieks-Romeinse
geschiedenis worden geduid als leverancier van na te streven exempla voor de ambtenaren,
het bestuur en de Stadhuisbezoekers. De Burgerzaal als centrum en daarmee de kern van
het decoratieprogramma wordt als publieke ruimte beschouwd en in de galerijen worden
door Fremantle verwijzingen in marmerreliëfs boven de portalen verbonden aan de
44 Achtereenvolgens is de leerstoel die daarvoor was bestemd bezet door William Sebastian Heckscher, Jan Ameling
Emmens, Eddy de Jongh en tot 2017 door Jeroen Stumpel.
45 Peeters 1961, p. 142.
46 Ibid., pp. 142-152.
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functionele invulling van de achterliggende kamers en zalen.
In het tweede deel van haar proefschrift komt de invloed van onder anderen Constantijn
Huygens en burgemeester Andries De Graeff en P.C. Hooft aan de orde. Huygens was net als
Van Campen en De Graeff geïnteresseerd in architectuurtraktaten waarvan de belangrijkste
in zijn bibliotheekinventaris worden vermeld. Het betreft werken van Vitruvius, Alberti,
Serlio, Vignola en Scamozzi. Reconstructies van de architectuur van de Tempel van Salomo
zijn ook op de boekenplanken van Huygens te vinden.
Fremantle besteedt daaraan, naar zal blijken, onvoldoende aandacht.47 De stijl en
iconografie die Peter Paul Rubens hanteerde en diens invloed ervan op Quellinus en Van
Campen sluiten beter aan bij de meer eigentijdse stijlkritische analyse die Fremantle in dit
deel uitwerkt. In het laatste hoofdstuk analyseert Fremantle bij wijze van casus de
iconografie en het proces van vervaardiging van de timpaansculpturen van het Stadhuis. Het
ontwerp en de rol van Van Campen, beeldhouwer Rombout Verhulst, Artus Quellinus en
graveur Hubertus Quellinus worden minutieus besproken. Een veelheid aan allegorische
details wordt door Fremantle geduid met veel overtuigende verwijzingen vanuit de voor
haar belangrijkste bron, Cesare Ripa’s Iconologische encyclopedie in Nederlandse vertaling
uit 1644. Het boek van Fremantle eindigt met een bibliografie met daarin de belangrijke
publicaties en een korte analyse van wat er (tot 1959) over het Stadhuis in is beschreven.
Zoals eerder al opgemerkt, bestond er aan het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit
Utrecht een specifieke belangstelling voor iconologie en daarmee ook voor het
kunstenaarschap van Jacob van Campen als ‘iconograaf’ van de decoratie van het Stadhuis.
Professor Jan Gerrit Van Gelder deed onderzoek naar Van Campens Oranjezaal in Huis ten
Bosch en reconstrueerde in het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek uit 1948 Van Campens
organisatorische en programmatische aanpak. Behalve hoogleraar Van Gelder en Fremantle,
die zijn medewerker was, was ook Piet Swillens door dit iconologische onderzoek gegrepen.
Swillens die als assistent en amanuensis van professor Willem Vogelsang was begonnen,
publiceerde de eerste monografie over het veelzijdige leven en het kunstenaarschap van
Jacob van Campen. Daarbij kwam Van Campens coördinerende rol bij het bouwen van het
Stadhuis voor het eerst uitvoerig aan bod. Ook inventariseerde Swillens de opdrachten voor
schilderijen, beeldhouwwerken en architectuurornamenten en toonde hij aan dat Van
Campen ook grote invloed heeft gehad als ingenieur in weg- en waterbouw. Tegelijkertijd
presenteerde hij daarbij een schat aan biografische gegevens. Swillens legde vooral de
nadruk op de veelzijdigheid van het genie Van Campen. Ook schreef hij een aantal
gebouwen voor het eerst aan Van Campen toe. In detailstudies zijn wat dit betreft inmiddels
veel aspecten bijgesteld en nader uitgewerkt waardoor zowel Swillens’ monografie als
enkele toeschrijvingen nu als achterhaald terzijde kunnen worden gelegd.
Swillens merkt over het decoratieprogramma van het Stadhuis op: “Hij [Van Campen]
ontwaarde de wereld en de verschijnselen in beelden, die de verpersoonlijking wilden zijn
van krachten en machten, die zowel de kosmos als de mens beheersen. Een alomvattend
beeld van dat alles te scheppen, schijnt zijn uiteindelijk doel te zijn geweest.”48 Met deze
omschrijving raakt hij de kern van het kunstenaarschap van Van Campen en, zoals nog zal
blijken, de focus van het onderzoek voor dit proefschrift. In Swillens’ monografie blijft het
echter bij deze fraai geformuleerde constatering. Zijn duiding gaf blijkbaar onvoldoende
aanleiding tot nader onderzoek naar wat die krachten en machten en de kosmologische
aspecten behelsden.
47 Zie theorie Lutterveld, R.J., Heemkennis Amsterdam VII, zj.
48 Swillens 1961, p. 252.
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Een geheel andere benadering van het Stadhuis en haar rol als drager van betekenissen
biedt de dissertatie van Barbara Buchbinder-Green uit 1973. In dit onderzoek wordt getracht
de nagelvaste schilderijen en de precieze iconologische achtergrond van de schilderingen
vast te stellen. Geschilderde ensembles worden per Stadhuisfunctie binnen de context van
andere decoratieve reeksen geplaatst. Dezelfde methode is drie jaar later door dr. Albert
Blankert toegepast in zijn analyse van een aantal schoorsteenstukken, ‘Kunst als
regeringszaak’. Een jaar later verscheen Blankerts proefschrift waarin specifiek de
schoorsteenstukken van de hand van Ferdinand Bol in het kader van hun Stadhuisomgeving
worden geduid. De Bijbelse en antieke bronnen van de ‘Exempla Virtutis’ worden herleid en
verklaard in het licht van het functioneren van de kamer of zaal waarbinnen het ensemble
zich bevindt. Waar Fremantle zich vooral toelegde op gebeeldhouwde zinnebeelden,
richtten Buchbinder-Green en Blankert zich op de dan nog grotendeels veronachtzaamde rol
van de schilderingen en hun betekenis. De rol van schilderijen binnen het ensemble van
beeldhouwkunst en architectuur blijkt volgens hen te worden gedomineerd door klassieke
en Bijbelse voorbeelden voor sociaal wenselijk gedrag.
Omdat het ontwerp van het zinnebeeldige programma zich binnen één ruimte over
verschillende media uitstrekt, gaat de toegepaste duiding van vooral de schilderingen voorbij
aan de eenheid van functie, gebruik en decoratieprogramma. Duidelijk komt ook naar voren
dat een deel van de thema’s is geput uit een traditionele beeldtraditie zoals die in zestiendeen vroeg zeventiende-eeuwse stadhuizen aan te treffen is. Net als Fremantle komt
Buchbinder tot de conclusie dat, behalve de duidelijk herkenbare Bijbelse en klassieke
bronnen, Ripa’s encyclopedie uit 1593 (en met name de Nederlandse vertaling uit 1644) te
beschouwen is als sleutel tot de programmatische constructie. Echter, het antwoord op wat
de som der delen behelst, en het antwoord op de vraag naar de aanwezigheid van een
overkoepelend plan is daarmee nog niet gesteld en niet beantwoord.

1.6 Historiografie: beeldhouwkunst, architectuur, verbouwingen en restauraties
In de volgende paragrafen komen de belangrijkste studies aan de orde die inzicht geven in
verschillende aspecten: beeldhouwkunst, architectuur, verbouwingen en restauraties. Het
hoofdstuk biedt bovendien een visie op de ontwikkeling van universele kennis.
1.6.1 Gabriëls 1930: Artus Quellien, de Oude, ‘kunstryck belthouwer’
De technische en artistieke ontplooiing van de Antwerpse kunstenaarsfamilie Quellinus
vormt de achtergrond van Juliane Gabriëls onderzoek naar het atelier waar vanuit het
beeldhouwwerk werd geleverd. Veel met name uit Antwerpen bewaard bronnenmateriaal is
daarbij voor het eerst gepubliceerd. De beeldhouwersbiografie geeft inzicht in de
atelierpraktijk en getuigt vooral van de Vlaamse tegenover Waalse en Hollandse geniecultus
uit de negentiende eeuw. Een nationalistische beoordeling zoals we die ook in de
architectuur tegenkwamen.
De opdrachtgeving verschuift in de tijd dat het atelier actief is van zuidelijk Katholiek naar
noordelijk Protestants of seculier. Na beeldhouwkunst voor kerken in Antwerpen en
omstreken volgt uitvoerig aandacht voor de hoogtijdagen van het atelier, de opdrachten van
de stad Amsterdam en de Staten van Holland. Quellinus wordt door Gabriëls geprezen als
meester over de materie. De stilistische elementen tonen onderscheid in kwaliteit.
Levensechte busten en grafmonumenten vormen een uiting waarin Quellinus’ Amsterdamse
werkplaats excelleerde. Ripa’s encyclopedie lijkt de bron van betekenisdragers waaruit
gedurende het bestaan van het atelier veelvuldig is geput.
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13 Artus Quellinus op 53-jarige leeftijd, gravure van Richard Collin, naar een geschilderd portret van Erasmus
Quellinus 1662, particuliere collectie

Voor de bestudering van het beeldhouwwerk van het Amsterdamse Stadhuis is de Italiaans
geïnspireerde atelierpraktijk gereconstrueerd. Getekende en in terracotta gemodelleerde
schetsen en in een later stadium uitgewerkte verfijnde kleimodellen en marmeren of houten
eindproducten tonen dit aan. Ook de Vlaamse concurrentie van het atelier en de invloed van
de Antwerpse beeldtaal van Rubens op de beeldhouwkunst wordt door Gabriëls aan het
licht gebracht. De atelierpraktijk is van belang om een beeld te krijgen van de werkwijze ten
tijde van Quellinus belangrijkste opdrachten in Amsterdam.
De invloed van de schilderkunst van Erasmus Quellinus (en via hem de grote invloed van
Peter Paul Rubens) op het ontwerp en de stijl van de Amsterdamse beeldhouwwerken
behoort tot de vele lang onderbelicht gebleven aspecten. Veelzeggend is dat Gabriëls het
streng classicistische gebouw van Van Campen en het “profiel looze” Holland een totaal
verkeerd podium vindt bieden voor Quelliens’ meesterwerken. Zij concludeert dat de
beeldhouwwerken veel beter tot hun recht waren gekomen in een “luisterrijk Antwerpsch
Barok-paleis”. Opnieuw lijkt het nationalisme van de negentiende-eeuwse onderzoekers
door te klinken in deze toe-eigening van de beeldhouwer.
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1.6.2 Jonker en Vreeken 1995: In beeld gebracht: beeldhouwkunst uit de collectie van het
Amsterdam Museum
Van het beeldhouwwerk uit Quellinus’ Amsterdamse atelier worden ongeveer veertig
ontwerpschetsen en fragmentarische modellen in klei bewaard in het Rijksmuseum en het
Amsterdam Museum. In 1995 is de informatie over deze terracotta’s, maar ook houten en
gipsen beelden uit Quellinus’ atelier, gecatalogiseerd en vergeleken met de finale uitvoering
op grotere schaal en in marmer, hout of brons.
Het artikel van Michiel Jonker en Hubert Vreeken en de bespreking per inventarisnummer
maken duidelijk waarvoor de beelden waren bestemd en hoe de beelden in het atelier tot
stand kwam. Ook worden de rol en de verdeling van het werk in de werkplaats van Artus
Quellinus belicht. De coördinerende rol van Jacob van Campen als supervisor komt uit
geanalyseerde rekeningen duidelijk naar voren. (De rekeningen zijn voor het eerst volledig
getranscribeerd en in de bijlage opgenomen.) Ondanks dat de titel van het boek alleen
verwijst naar de collectie van het Amsterdam Museum, is ook het deel van de collectie
terracotta’s dat in het Rijksmuseum is terecht gekomen, integraal onderzocht en
gepubliceerd.
1.6.3 Scholten 2010: Artus Quellinus. Beeldhouwer van Amsterdam
In een reeks informatieve gidsen die het Rijksmuseum uitgeeft, worden samenhangende
delen van de eigen collectie beschreven en ontsloten door conservatoren en
gespecialiseerde kunsthistorici. Conservator Frits Scholten vatte de kennis over de beelden
van Quellinus in het Rijksmuseum samen. Quellinus leidde in zijn werkplaats een aantal
talenten op, die in de tweede helft van de zeventiende eeuw het gezicht van de Nederlandse
beeldhouwkunst zouden bepalen. De invloed van het atelier en de beeldhouwers die eruit
voortkwamen, doen zich daarna gelden in heel Noordoost-Europa. De kenmerkende
atelierpraktijk komt onder meer tot uitdrukking in de vele terracotta kleischetsen.
1.6.4 Vlaardingerbroek 2004: Het stadhuis van Amsterdam. De bouw van het stadhuis,
de verbouwing tot Koninklijk paleis en de restauratie
Vlaardingerbroek 2011: Het paleis van de Republiek. Geschiedenis van het stadhuis
van Amsterdam
Het meest uitvoerige onderzoek naar de complexe bouw- en restauratiegeschiedenis is
samengebracht in het proefschrift uit 2004 (handelseditie 2011) van Pieter
Vlaardingerbroek.49 De documenten uit het Amsterdamse Stadsarchief worden in
samenhang bezien en besproken. Het levert een helder gestructureerd beeld op van de
ontwerpfase, de voortgang en mogelijke twistpunten binnen het bouwcomité. Het
onderzoek is in het huidige kader van groot belang vanwege de ontwikkelingen en
aanpassingen gedurende de bouw en de latere ingrijpende verandering van functie naar
Koninklijk paleis. De vraag is, wat behoort tot het ontwerp van Van Campen en wat zijn
toevoegingen van later datum? Daarnaast levert met name het hoofdstuk over de
vergelijking met het naast Jeruzalems tempelberg gelegen paleis van Salomon een
interessant gegeven in het kader van deze studie. Het onderwerp zal nog uitvoerig aan bod
komen in het hoofdstuk ‘Alwijsheid als ideaal’.

49 Zie voor een aanvulling met de laatste restauratie Vlaardingerbroek 2013, een themanummer over de restauratie van
het Koninklijk Paleis.
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1.6.5 Hundertmark 2013a: Das achte Weltwunder: Das ehemalige Rathaus am Dam,
heute der Königliche Palast in Amsterdam
Hundertmark 2013b: Zandsteen als architectonische expressie. Bouwhistorisch
onderzoek in het Koninklijk Paleis Amsterdam
Het strikt bouwkundige onderzoek dat Hein Hundertmark verrichtte, doorgrondt de destijds
gepraktiseerde bouw middels het vergelijken van documenten met bouwsporen en
materiaalgebruik en toepassing. Hundertmark voorziet in een minutieuze lezing van
bouwsporen die bij de jongste restauratie van het Stadhuis vrijkwamen en zijn
geïnventariseerd. Het heeft geleid tot een duidelijker beeld van de bouwpraktijk.50
Haperingen in de voortgang van de bouwwerkzaamheden worden besproken en in verband
gebracht met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Nieuw is het inzicht dat vanuit twee
hoeken van het gebouw door twee bouwteams naar elkaar toegewerkt werd. Telkens blijken
bouwsporen overeen te komen en te documenteren met de papieren voortgang.

1.7 Historiografie: tentoonstellingen en catalogi
Tentoonstellingen en bijbehorende catalogi hebben in het verleden tot dan toe onbekende
aspecten van het Stadhuis belicht. In de volgende paragrafen worden ze besproken.
1.7.1 Kunst als regeringszaak 1975
In de eerste tentoonstelling van de Stichting Koninklijk paleis Amsterdam in 1975: ‘Kunst als
regeringszaak’, legde Albert Blankert op basis van zijn promotieonderzoek over Ferdinand
Bol de nadruk op de betekenis van schilderijen in samenhang met de iconografie van
gebeeldhouwde schouwen.51
1.7.2 Beelden kijken 1977
De tentoonstelling (en catalogus), die twee jaar na ‘Kunst als regeringszaak’ werd
gepresenteerd onder de titel ‘Beelden kijken’, had de betekenis en kwaliteit van individuele
beeldhouwwerken tot onderwerp. Door Rijksmuseumconservator Willy Halsema-Kubes en
Katharine Fremantle, Universiteit Utrecht, werd uitvoerig ingegaan op het productieproces
en de rol van ontwerpschetsen en terracotta’s.52 Ook werd veel aandacht besteed aan
stilistische vergelijkingen en de iconografie van attributen en symbolen zoals die vooral aan
de encyclopedie van Cesare Ripa werden ontleend.
1.7.3 Het achtste wereldwonder 1982
In de tentoonstelling en catalogus ‘Het achtste wereldwonder’ uit 1982 werd de
bouwgeschiedenis van het Stadhuis voor het eerst uitvoerig gereconstrueerd en
gedocumenteerd.53 Het heeft de basis gevormd voor de meer recente bouwhistorische
studies waaronder het de tentoonstellingscatalogus ‘Jacob van Campen. Het Klassiek ideaal
in de Gouden Eeuw’ uit 1995 en de al genoemde publicaties van Vlaardingerbroek.

50 Hundertmark 2013b. Interessant i.v.m. de bouwsporen en het gebruik van een andere baksteensoort na 1655:
Hundertmark 2013a.
51 Blankert 1976 en 1982.
52 Fremantle en Halsema-Kubes 1977 (1979).
53 Fleurbaay 1982.
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1.7.4 ‘Van heeren, die hunn’ stoel en kussen niet beschaemen’ 1987
Het vooronderzoek en de tentoonstelling gaven inzicht in het functioneren en decoreren van
de Stadhuiskantoren.54 De dagelijkse gang van zaken zowel als de ceremonies van de
verschillende colleges worden uitvoerig belicht en verbonden aan de betekenis van
toepasselijke kunstwerken.
1.7.5 Eigen werk
De volgende paragrafen bieden verdieping, correcties en discussiepunten en aanvullingen op
de interpretatie van het decoratieprogramma van het Stadhuis. Van eigen hand is een
tentoonstelling in het paleis in 1995 waarbij -36 jaar na Swillens- een gelijknamige
tentoonstelling bestaande uit driehonderd tentoonstellingsobjecten voor het eerst bijeen
werden gebracht. Nieuw archiefonderzoek belichtte aspecten van Van Campens persoonlijke
leven en diens kunstenaarschap. Voor het eerst werd een poging gedaan om zijn gehele
oeuvre bijeen te brengen. Een inventarisatie die duidelijk maakt dat meerdere
aandachtsgebieden tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. Zo had hij een rol als architect
van representatieve ruimten, van grafmonumenten en van tuinaanleg en -sculptuur.
Anderzijds werden sporen van een reis naar Italië niet aangetroffen en de veronderstelde
leerschool van Van Campen in het atelier van Rubens bleef in mist gehuld.55
Na een hoofdstuk over historiografie en mythevorming rond de persoon volgt in de
monografie uit 1995 een calendarium en een uitgebreide studie naar het milieu waarin hij
ontwikkeld heeft. Dat dit een verband had met de opdrachten die hij verwierf, komt voor
het eerste aan de orde. Een catalogusdeel toont en bespreekt de schilderingen en
schilderijen die met Van Campens atelier in verband kunnen worden gebracht. Wat daarna
volgt zijn de decoratieprogramma’s waarmee Van Campen faam verwierf. Vervolgens wordt
de bouwkundig architect belicht en volgt een chronologische lijst van zijn bouwwerken met
als hoogtepunt het Stadhuis. Ook is er in een hoofdstuk van mijn hand aandacht voor de rol
van de beeldhouwkunst binnen decoratieprogramma’s en de uitzonderlijke
beeldhouwwerken die in opdrachten werden vervaardigd als grafmonumenten en
tuinsieraden. Bibliofiele relaties worden getraceerd in hoofdstuk 2.4. Dat Van Campen veel
schrijvers en dichters heeft geïnspireerd, komt hierbij tot uitdrukking. Dit is opnieuw een
onderbelicht aspect dat bijdraagt aan de antwoorden op de vraagstelling van deze
dissertatie. In een bijlage is ten slotte de boedelinventaris van belang, die behoort tot de
erfenis die Willem van Campen in 1661 in Amersfoort van zijn oom Jacob ontving.
De hypothese dat er in navolging van eerdere decoratieve ensembles van Van Campen aan
het Stadhuis een hechte en veel omvattende theorie is te verbinden, en dat die complexer
was dan tot dan toe aangenomen ontstond tijdens de voorbereiding van deze
tentoonstelling en catalogus. Het artikel ‘De rol van de beeldhouwkunst’ en het
voorbereidende onderzoek voor de tentoonstelling sterkten het vermoeden dat er een
uitvoerige programmatische blauwdruk zal hebben bestaan.56
In 1998 volgde een nieuwe impuls toen het onderzoek naar de betekenis van het Stadhuis
als vredesmonument en afspiegeling van hemelse harmonie werd voortgezet in het licht van
de herdenking van de in 1648 gesloten Vrede van Münster. De aanpak resulteerde in twee
artikelen, een Cd-Rom en een tentoonstelling in samenwerking met een aantal
internationale auteurs en musea in Münster en Osnabrück.57
54 Faber et al. 1987.
55 Getoetst is vooral hetgeen door Houbraken en Baldinucci is beweerd.
56 Goossens 1995; Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995.
57 Goossens 1998a, Goossens 1998b.
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In het artikel uit de publicatie uit 2005 over de orgels van de Nieuwe Kerk wordt de
kosmologische relatie tussen de decoratieprogramma’s van het Stadhuis en de gelijktijdig
door Van Campen ontworpen orgeldecoratie in de Nieuwe Kerk vastgesteld en uitgediept.
De iconografie van het orgel werpt nieuw licht op de betekenis en de verwantschap met de
iconografie van het Stadhuis en bevestigt de vermeende wetenschappelijke basis waarop
Van Campen en zijn studiegenoten opereerden.
Ten slotte is in 2010 in de door professor Ottenheym geleidde tentoonstelling ‘Schoonheid
op maat. De erfenis van de (Italiaanse architecten) Palladio en Scamozzi in de Gouden Eeuw’
de aandacht gericht op het meest invloedrijke architectuurtraktaat dat aan de architectuur
van Van Campen ten grondslag ligt.58 Vincenzo Scamozzi gaf een praktische toepasbare
handleiding om te bouwen op basis van het enig overgeleverde traktaat uit de Oudheid:
Marcus Vitruvius Pollio’s ‘De Architectura Libri Decem’.

1.8 Samenvatting, onderzoeksvragen, opbouw
Het standaardwerk van Fremantle uit 1959, proefschriften van Buchbinder-Green (1974) en
Vlaardingerbroek (2004) evenals de ter sprake gekomen tentoonstellingscatalogi, waaronder
de monografische catalogus uit 1995, behandelen stuk voor stuk aspecten die van groot
belang zijn bij het doorgronden van de vele betekenislagen van het Stadhuis. Maar welk
geestelijk ideaal men in Amsterdam precies voor ogen had en waaruit de veel geprezen
eenheid in betekenis precies bestond, is niet vastgesteld.
Het bijeenbrengen van eerdere bevindingen is de eerste noodzakelijke stap. Het gebouw kan
pas worden begrepen, als het in het licht is gesteld van de kennis en ideeën die men had
vergaard. De informatie uit primaire bronnen en van plaatselijke getuigen is daarbij van
cruciaal belang. Deze bronnen worden in hoofdstuk 2, in chronologische orde geplaatst en
onderzocht.
In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en de oorsprong van het decoratieprogramma,
die gezocht kan worden in de toenmalige kennis van de wereld, bijeengebracht. Het streven
daarbij is om de mate en de aard van de afspiegeling van wetenschap en religie in het
gebouw vast te stellen. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt het gebouw onderzocht op de
iconografische eenheid die als een onzichtbare band de stad moest behoeden voor moreel
verval. Een belangrijke vraag daarbij is: welk besef van morele verantwoordelijkheid dreef
het Amsterdamse stadsbestuur? In hoofdstuk 7 wordt de programmatische eenheid
vergeleken met andere projecten in binnen- en buitenland en in hoofdstuk 8 komen de
bevindingen uit de hoofdstukken samen. Dat de gekozen strategie een dieper inzicht
oplevert, is dan vast te stellen.

58 Ottenheym 2010.
30

2 DE ZEVENTIENDE-EEUWSE BRONNEN
Hoeveel schriftelijke bronnen en getekende ontwerpen hebben bestaan is moeilijk vast te
stellen. Ideeën en vergeten bedoelingen kunnen vermoedelijk vooral door middel van
deductie worden herleid. Om een zo scherp mogelijke focus op de ideeënwereld rond het
ontstaan van het Stadhuisontwerp te krijgen, lijkt het vooral noodzakelijk om terug te keren
naar het ontstaansproces. Aanwijzingen zoals te vinden in prenten, traktaten, gedichten,
kronieken en reisverslagen en de kunstwerken die samen met het gebouw de tand des tijds
hebben doorstaan, tonen aan dat een gedetailleerd begrip van groot belang is.
Bijvoorbeeld de vredessluiting na de Tachtigjarige Oorlog en de eerstesteenlegging in 1648,
waren aanleiding voor gedichten, gidsen, gravures en beschrijvingen waarin het dan al jaren
in voorbereiding zijnde bouwproject aan de orde komt. Ideeën en meningen over het
Stadhuis blijken dan toch in groten getale beschikbaar en geschikt voor interpretatie. Het
blijft daarbij altijd oppassen of een feit of een mening wordt aangetroffen. Telkens dient de
vraag te worden gesteld hoe objectief de betreffende documentatie kan zijn. Hoe dichter bij
de architect, de opdrachtgever of het ontstaansproces, hoe meer gewicht een bron in de
schaal kan leggen voor een juiste lezing. Ook om de rol van architect Jacob van Campen en
de invloed van het bouwcomité te kunnen inschatten is het noodzakelijk om de vroegste
gegevens te verzamelen, te ordenen, te vergelijken en te verbinden.
Het bouwplan voor het Stadhuis van opstand tot het kleinste detail, zoals Van Campen op
papier en in modellen heeft uitgewerkt, lijkt vanuit de gegevens schaarste alleen te
reconstrueren met behulp van tweede- of derdehands informatie.59 Fragmentarische kennis
uit enkele eigenhandige tekeningen en informatie uit prenten naar verloren
ontwerptekeningen vereist bronnenonderzoek zoals dat op het terrein van de bouwhistorie
recent plaats heeft gevonden in studies van Vlaardingerbroek en Hundertmark. Deze studies
leverden nieuwe inzichten op over de uitvoering en de bouwpraktijk. Een diepere
symbolische en decoratieve betekenis van de kunstwerken op en in het gebouw is in
samenhang hiermee echter nog niet vanzelfsprekend te verbinden.
Voorafgaand aan het onderzoek naar wat het gebouw zelf als primaire bron prijsgeeft, volgt
nu daarom eerst een chronologische bespreking van de onderzochte gedichten, prenten,
tekeningen, modellen en vroege beschrijvingen. De pijlen worden eerst gericht op de jaren
1647-1654, waarin het ‘masterplan’ is voorbereid, verwezenlijkt en vervolmaakt.

2.1 Het concept
In januari 1647 was Jacob van Campen voor het eerst te gast bij het Amsterdamse
stadsbestuur. Vanwege dit bezoek is het zeer waarschijnlijk dat zijn eerste schetsontwerpen
voor het Stadhuis in die periode zijn gemaakt.60 Vermoedelijk is het eerste ontwerp in elk
geval vóór april 1648 uitgewerkt, toen Van Campens tekenaar, oud-leerling en op dat
moment hofarchitect Pieter Post werd betaald voor het “teeckenen van de modellen van
een nieuw te maecken stads-raedhuys”.61 Wat die modellen ook zijn geweest en hoe ze er
ook uit hebben gezien, het feit dat ze in tekeningen werden vastgelegd, duidt op een plan of
een plan in wording. Destijds echter ging men officieel nog uit van een kleiner bouwperceel.
Op 18 juli 1648 volgde, voor een perceel in de breedte aan de Dam, de officiële besluit

59 Zie hiervoor Bok 1995, p. 52; Van Hoorn 1991, pp. 54-57.
60 GA Amsterdam, Thesauriersord., Rapiamus 1647, fol. 136v.
61 GA Amsterdam, Thesauriersord., Rapiamus 1647, fol. 164.
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bekrachtiging. Hierdoor kwam het gebouw dicht tegen de Nieuwe Kerk aan te staan.62 Zowel
de genoemde plattegronden als de, hierna te bespreken, maquettes tonen ontwerpen voor
dit nieuwe brede front aan de Dam.
We kunnen ervan uitgaan dat de vroegste vijf bronnen en dientengevolge ook het
definitieve architectuurontwerp ongeveer tussen 18 juli en 28 oktober 1648 tot stand zijn
gekomen. Op 28 oktober werd de eerste steen gelegd. Met de start van de bouw werd
vanuit de zuidwestelijke hoek toegewerkt naar een noordoostelijk treffen van twee
bouwploegen.63

2.2 De maquettes
De navolgende maquettes en onderdelen van maquettes zijn in een beredeneerde
ontstaansvolgorde gerangschikt en bestudeerd.64

14 Maquette van het Stadhuis van Jacob van Campen met keuzemogelijkheden voor het interieur, Amsterdam
Museum.

2.2.1 Het eerste model
Een vroege houten maquette van het Stadhuis bevindt zich in het Amsterdam Museum en
wordt genoemd in een boedelbeschrijving uit 1661 van Willem van Campen, een
Amersfoortse neef en vermoedelijke erfgenaam van Jacob van Campen (zie titelpagina).
Vermeld staat: “Een houten model van t Stadhuis te Amsterdam.”65 Vanwege ingebouwde

62 GA Amsterdam , Vroedschapsresolutie van 18 juli 1648. Vlaardingerbroek 2011, p. 42 betrekt hierbij ook een tekening
van de plattegrond van de bel-etage uit de collectie van Tsaar Peter de Grote die zich in St. Petersburg bevindt.
63 Bewijs hiervoor is uit bouwsporen opgemaakt bij bouwhistorisch onderzoek tijdens de restauratie door H. Hundertmark.
Zie Hundertmark in voorbereiding; Hundertmark 2013.
64 Zie ter vergelijking de analyse in Vlaardingerbroek 2011.
65 GA Amsterdam, not. P. de Bary, NAA 1716 (film 1947), fol 312 e.v., 10-10-1661.
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keuzemogelijkheden wordt over het algemeen aangenomen dat dit het model is geweest
dat het bouwcomité ter beoordeling heeft gediend.66 Het eikenhouten model biedt
verschillende indelingen links en rechts van de Burgerzaal en is demontabel tot op het
niveau van plattegrond. Behalve de opstand en indeling bevat het model ook een gering
aantal decoraties. Die beperken zich vooral tot in serie vervaardigde bouwkundige details
zoals de geelkoperen festoenen (ook guirlandes genoemd) en kapitelen.67
Het in buxushout gesneden miniatuur beeldhouwwerk in beide miniatuurtimpanen behoort
tot een van de voor deze studie interessante details.68 Het vroege stadium waarin de
maquette is vervaardigd, maakt dat hij aanknopingspunten biedt in de reconstructie van het
ontstaansproces van het decoratieprogramma. Dat voor de maquette, tekeningen van Van
Campen in hout blijken te zijn ‘vertaald’ wijst op een klassieke ontwerppraktijk.69 Ook de
timpanen uit 1650 gedateerde prenten van Van Campens stadsarchitect en logistiek
manager Stalpaert zijn voorzien van sterk vergelijkbare timpanen.
Beeldhouwwerken vonden in eerste instantie hun beslag op de tekentafel van de
kunstenaar/architect waarna een schaalmodel in hout of klei een driedimensionaal beeld
kon leveren.70 De verschillende timpaanontwerpen zullen bij de bespreking van de
tekeningen en prenten nader met elkaar in verband worden gebracht. Op oude foto’s van de
maquette blijkt dat er in de jaren dertig nog vijf in klei uitgevoerde schaalmodellen van de
beelden op de timpanen aanwezig waren. Alleen het centrale beeldje op het timpaan aan de
Damzijde (Vrede?) ontbrak destijds. Inmiddels blijken deze gehavende beeldjes onvindbaar
en zijn er zes moderne miniatuur reconstructies op de maquette geplaatst.
2.2.2 Het tweede model
Een tweede model van het Stadhuis (in ruïneuze toestand) bestaat uit enkele delen van
wanden. Het is onduidelijk of ze onderdeel waren van een deelmaquette of van een
volledige maquette. Ze laten in het kader van dit onderzoek slechts een enkel
belangwekkend detail zien.71 Boven het triomfportaal ten oosten of dat ten westen van de
Burgerzaal (welk van beide is niet vast te stellen) bevindt zich een omlijsting. Deze heeft de
grootte van een nooit gerealiseerd schilderij met Neptunus die de zee kalmeert of Jupiter die
de Giganten straft in de hoofdrol. In de hiervoor besproken maquette uit het Amsterdam
Museum ontbrak deze lijst en was de invulling van de vlakken vermoedelijk nog ongewis.
De juist genoemde onderwerpen zijn bekend van de prentenbundel uit 1661 van Vennekool
naar Van Campen.72 Het detail van de lijst in de prent kan erop wijzen dat de maquette,
waarvan dit stuk een onderdeel is geweest, een ander doel diende dan de bouwmaquette.
Mogelijk diende het als schaalmodel ter illustratie van het decoratieve deel van het
interieur. Wellicht is de maquette na 1650 gemaakt ter beoordeling van de door Van
Campen beoogde wandgeledingen. De aankleding van de twee kopse kanten van de
Burgerzaal waarvan het maquettedeel getuigt, is pas in 1665 definitief gewijzigd. In dat jaar
werden de gietmodellen van de bronzen buitenbeelden op de eerste kroonlijst geplaatst. In
66 Zie het houten model uit het Amsterdam Museum in Vlaardingerbroek 2011, p. 43.
67 Bouwkundige details zijn intensief bestudeerd door Vlaardingerbroek 2011, pp. 43-44.
68 Fremantle 1953. Voor een analyse van de timpaanreliëfs.
69 Fremantle 1953; Goossens 2010, pp. 39-46.
70 Een document van een eerdere opdracht van Van Campen getuigt van deze werkwijze. Zie document samenwerking Van
Campen met beeldhouwer De Vos, Fremantle 1965 pp. 105-106.
71 Deze maquette trof ik in 1995, samen met de resten van een aantal modellen voor dakconstructies op de 3e verdieping
aan. Na prof. Ottenheym heeft Vlaardingerbroek ze bestudeerd en opgenomen in zijn dissertatie uit 2004, p. 43.
72 Vennekool 1661: het betreft het ontwerp met Neptunus die de zee kalmeert of als het de andere zijde van de zaal is
Jupiter die de Giganten straft.
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de nog te bespreken door Vennekool gegraveerde ontwerpen van Van Campen zijn op deze
hoogte naast schilderijen, getoogde muuropeningen te zien.73 De datering van het
maquettedeel zou dan liggen tussen 1650 en 1665.
2.2.3 Het derde model
Van een derde model is een fragment bewaard waarvan net zoals het vorige model niet
duidelijk is of het ooit aan een deelontwerp of aan een gedecoreerde maquette van het
gehele gebouw toebehoorde. Het stuk wordt bewaard in het depot van het
restauratieatelier van het Amsterdam Museum.74 Het fragment is van eikenhout en toont
niet meer dan één wandgeleding met daarin twee reliëfs met stapels boeken. Dat het een
maquette van (een deel van) het Stadhuis is met zekerheid vast te stellen. Het fragment is
namelijk terug te vinden in één van Van Campens ontwerpen zoals afgedrukt in de
prentreeks van Vennekool uit 1661.
De wand was volgens de prent gelegen in de doorgang tussen de Burger- en Schepenzaal. In
twee vierkante reliëfs zijn boeken afgebeeld. Dat is opmerkelijk want de andere maquettes
tonen in het interieur geen beeldhouwwerken en schilderingen waaruit een onderwerp
blijkt. Wellicht is dit fragment onderdeel van een maquette die juist de decoratie van het
interieur op schaal diende weer te geven. De schaal komt niet overeen met het hiervoor
besproken tweede model. De slordige stapels boeken in de reliëfs, en festoenen, doen
denken aan de compositie van een serie ‘trompe-l’oeil’-schilderingen uit ca. 1645-1650 die
Van Campen voor een kamer in het Hoogerhuis te Amersfoort ontwierp. Hij schilderde daar
stapels boeken in nissen en de karakteristieke festoenen die zijn hele oeuvre lijken te
vergezellen.75
2.2.4 Het Weimar-model
In 1988 is nog een vierde maquette ontdekt in het Goethemuseum te Weimar.76 In eerste
instantie werd deze aangezien voor een vroeg ontwerp van het Stadhuis met een later
toegevoegde interieurdecoratie. Er bleek echter een in 1696, bij deze maquette uitgegeven
boekje te bestaan met de titel: ‘Beschrijvinge Van het Nieuw Konstigh Italiaans Konincklyck
Gebouw’ waarin het gebouw en de bijbehorende decoratie accuraat zijn beschreven. Hieruit
blijkt dat de maquette en het interieur rond het jaar van uitgave moeten zijn vervaardigd.
Een aanwijzing voor een datering na 1656 is bovendien de uitwerking van de slordig
gesneden timpanen. Zij blijken te zijn gebaseerd op de in 1656 en 1657 finale timpaanreliëfs
die het gebouw nog altijd domineren. Het interieur en het exterieur van deze maquette
vertonen (slechts globale) overeenkomsten met de andere maquettes, ontwerpprenten en
het gebouw zoals het voltooid is. Hoewel de opstand en het interessante interieurensemble
nader onderzoek rechtvaardigen, is deze maquette geen geschikte bron voor deze studie.77
Los van het feit dat het Stadhuisontwerp destijds al associaties met vorstelijke paleizen
opriep, kan deze maquette, gezien de datering, niets vertellen over intenties bij de bouw van
het eraan ten grondslag liggende Stadhuis.78
73 MS. Res. Thes. Ord., 20 oktober 1665.
74 Dit fragment van een maquette is “ontdekt” en in de navolgende context besproken bij mijn bezoek met P.
Vlaardingerbroek aan het restauratieatelier van Jaap Boonstra in het Amsterdam Museum.
75 Zie Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, p. 95. De schilderijen zijn enige jaren geleden gerestaureerd en sindsdien te
zien in museum Flehite in Amersfoort.
76 Carasso 1988, p. 8. Nu langdurige bruikleen in Museum het Valkhof in Nijmegen.
77 Carasso-Kok en Van Lakerveld 2003. In deze catalogus is ook een analyse van Pieter Vlaardingerbroek opgenomen.
78 De associatie met paleizen komt onder meer naar voren uit Meyster 1655 ‘Amsterdamsch Palleys’ en Asselijn 1660
“Haar marmeren wand en wijkt geen koninklijke zalen”.
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2.3 De gravures
De vroegste papieren documentatie over het ontwerp, de indeling en de aankleding van het
Stadhuis is eigenhandig of onder directe supervisie van architect Van Campen tot stand
gekomen. Er zijn twee gedrukte en met de hand beschreven en ingekleurde plattegronden
bewaard waarmee in 1648, op basis van het grondplan van twee verdiepingen, de
bestemming van de verschillende kantoren en publieke ruimten is vastgesteld en in inkt
aangeduid. Waarschijnlijk is de verdeling een uitkomst die is vastgesteld door de vier
personen die het stedelijke bouwcomité vormden.79
Eerder waren verschillende stedenbouwkundige inpassingen met andere grondplannen
uitgewerkt (met smallere gevel aan de Dam). Decoraties noch betekenissen van de
interieurdecoratie komen in beeld. In die zin is direct vast te stellen dat de plattegronden
alleen iets zeggen over de verdeling van stadskantoren over twee verdiepingen. De
plattegronden die uitgaan van het brede bouwperceel dat op 18 juni 1648 werd vastgesteld,
tonen de ruimtelijke verhoudingen van de kamers en zalen en de plaats waar de schoorsteen
en schouw komen. De deels gedrukte en deels getekende en beschreven plattegronden
bevinden zich nog altijd in het Stadsarchief Amsterdam.80

15 Plattegrond van de hoofdverdieping volgens het ontwerp van Jacob van Campen, ca. 1648. Van Campen slaagde
er, al dan niet in samenwerking met het bouwcomité, in de belangrijkste kamers zo te ordenen dat de plattegrond de
bestuurlijke rangorde van de colleges reflecteert. Drukwerk, pen en inkt en rode waterverf, Stadsarchief Amsterdam.

79 Dapper 1663, p. 331. Hij noemt vier commissarissen “Graef, Waveren, Maerzeveen en Geelvinck” die zich als
bouwcomité over de plannen hebben gebogen.
80 Twee getekende plattegronden 1648. Historisch Topografische Atlas Stadsarchief Amsterdam.
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2.3.1 Daniel Stalpaert 1650: zes gravures naar ontwerp van Jacob van Campen
Naast twee plattegronden (waaronder hierboven afb. 12) zijn er zes prenten naar ontwerpen
van Van Campen gebundeld door stadsarchitect Stalpaert in 1650 en “dartigh coopere
Plaaten geordineert door Jacob van Campen” door Vennekool uit 1661. De prenten tonen
ontwerpstadia uit of vóór het jaar 1650 en zijn sterk verwant met het al ter sprake gekomen
ongeveer tegelijkertijd vervaardigde houten bouwmodel dat bewaard wordt in het
Amsterdam Museum.
Op één plattegrond, waarop in tegenstelling tot de maquette geen keuzemogelijkheid in
onderdelen is aangegeven, is een tekst te vinden waaruit duidelijk wordt dat volgens het
decreet van het stadsbestuur van 1 september 1650 het auteursrecht van de prenten bij
Stalpaert ligt en dat het verboden is zonder zijn toestemming te reproduceren. Vooral de
timpaansculptuur die in deze prenten enigszins afwijkend is van het genoemde houten
model en de definitieve uitvoering is interessant in het kader van de ontwikkeling van het
decoratieprogramma. Ook is voor het eerst een kade met bogen en trappen naar het water
aan de Nieuwezijdsvoorburgwal opgenomen in het ontwerp.
In hoofdstuk 4 zal bij deze verschillen in de beeldende uitvoering en iconografie uitvoerig
worden stilgestaan. Een latere aangepaste druk van de serie (ca. 1664) toont een gevel
ontwerp waarin acht beelden voor de windrichtingen zijn weggepoetst. Toegepast is dan ook
de bekroning met de windvaan in de vorm van het koggeschip die in 1664 door Quellinus is
ontworpen en in de plaats kwam van een zeemeerman.81
2.3.2 Hubertus Quellinus 1655-1664: ‘Van de voornaemste statuen ende ciraten, vant
konstrijck Stadthuys van Amstelredam, tmeeste in maermer gemaeckt, door Artus
Quellinus beelthouwer der voorseyde stadt’
In de jaren 1655, 1662 en 1664 graveerde Hubertus Quellinus prentreeksen naar de op dat
moment getekende, geboetseerde of in steen gehouwen beeldhouwwerken die zijn broer
Artus voltooid had. In combinatie met de bewaard gebleven rekeningen voor de terracotta’s
en marmeren beelden van Artus wordt hierdoor globaal duidelijk wanneer en in welke
volgorde de individuele beeldhouwwerken zijn vervaardigd.
Hubertus Quellinus voegde in zijn eerste boek met gravures van het beeldhouwwerk
initialen van zijn broer toe aan de prenten met inventies van diens hand. Ook zijn er enkele
aanduidingen in prent gegraveerd die inzicht geven in het ontwerpproces. Wat daarbij
opvalt, is dat het centrale reliëf uit de Vierschaar met het Salomonsoordeel door Hubertus
Quellinus is voorzien van de aanduiding “A.Q. Inv. et F.”.82 Ook de prent met het hoofd van
Medusa (of één van haar beide Gorgonenzusters) vormt een uitzondering omdat ook daar is
aangegeven dat Quellinus het reliëf zowel heeft ontworpen als vervaardigd.
Op vergelijkbare wijze is het ontwerp van het timpaan aan de Nieuwezijds Voorburgwal, in
de editie van H. Quellinus 1664, niet aan Van Campen maar aan Artus Quellinus
toegeschreven. Onder de prent heeft Hubertus opnieuw aangegeven dat Artus Quellinus
niet alleen de maker maar ook de ontwerper van dat timpaan is. Een datum die deze
toeschrijving ondersteunt, is de stadsrekening van 24 april 1664: “Dat Hubertus Quellinus,
81 De eerste staat bevindt zich onder meer in het Koninklijk Huisarchief en van de latere staat met aanpassingen is een
serie bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. Voor de rekening zie bijlage. Stalpaerts druk uit 1650 kenmerkt zich
overigens juist door afwezigheid van een windvaan en aanwezigheid van de personificaties van de windrichtingen.
82 Fremantle 1959, p. 201. Fremantle was niet op de hoogte van het feit dat de eerste uitgave van het eerste deel van het
boek van Hubertus Quellinus al uit 1655 stamt. Zij kende alleen de herdruk van de tweede editie uit 1664. Het juiste jaar
van verschijnen werpt echter een ander licht op de bruikbaarheid van de gravures bij de reconstructie van de
ontwerpgeschiedenis. Onder twee van de drie prenten met de reliëfs uit de Vierschaar staat te lezen “Artus Quellinus è
marmore exsculpsit Hubertus Qellinus aeri incidit”.
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sal, vereert worden met de some van fl 100 voor het dediceren van de ornamenten van t
Stadhuys 2e deel, vermeerdert met de plate van de frontespies.”.83 Uit het feit dat Artus
Quellinus nadrukkelijk als inventor naar voren komt, is tevens te vermoeden dat dit een
uitzondering op de regel was.
Bij een rekening voor drie festoenen die een hoekpaviljoen van het Stadhuis moesten gaan
sieren staat duidelijk te lezen hoe de verhoudingen lagen: “... waar van 2 gemackt waren tot
contentement van de Mons. van Kampen”.84 Dit wijst op Van Campens centraal geleide
bouw en decoratieproject. De conclusie dat vóór het vertrek van Van Campen in 1654 louter
naar diens ontwerpen werd gewerkt, kan hiermee worden onderschreven.
Artus Quellinus heeft vóór 1654, toen Van Campen de regie met zijn vertrek uit handen liet
vallen, slechts een enkele keer ook een eigen compositie geleverd. Bij de vervaardiging van
de beeldhouwwerken ná 1654, die in het tweede boek van Hubertus Quellinus zijn
opgenomen (editie 1662 en de losse prenten uit 1664), heeft Artus Quellinus waarschijnlijk
een beduidend grotere artistieke vrijheid genoten.85 Dit is alleen niet aanwijsbaar met
behulp van gegraveerde initialen zoals die in het eerste boek voorkomen. Ook van Rombout
Verhulst, de enige beeldhouwer wiens signatuur in de prentreeks en op enkele marmeren
beelden voorkomt, is alleen in het eerste boek (1655) een naamsvermelding te vinden. De
signatuur wijst erop dat Verhulst een enigszins zelfstandige positie had naast in plaats van
onder Quellinus.
De titelpagina van de editie uit 1662 toont een Amsterdamse Stedemaagd die vrijwel
identiek is aan de gebeeldhouwde Stedemaagd in het timpaan aan de voorgevel. Dit
timpaan, met verwijzing naar de wereldzeeën, dat pas in losse prenten uit 1664 is afgedrukt
en waarvan ook een groot aantal terracotta’s bewaard worden (Rijksmuseum Amsterdam),
is door Quellinus naar Van Campens inventie vervaardigd. Joost van Vondel spreekt in het
kader van het timpaan aan de Nieuwezijds Voorburgwal al in zijn ‘Inwijdinge’ uit 1655
veelzeggend over beelden waarin wij (niet Van Campens maar): “Quellijns vernuft en geest
zien triomfeeren”.86 Quellinus was verantwoordelijk voor zowel de inventie als de
uitwerking.
2.3.3 Jacob Vennekool 1661: ‘Afbeelding van ‘t Stadthuys van Amsterdam. In dartigh
coopere Plaaten geordineert door Jacob van Campen. En Geteeckent door Iacob
Vennekool, (Met Speciael Octroy vande Heeren Staten voor 15 iaren)’ (tekst van
uitgever Dancker Danckerts)
Het album begint met een vroege en daarmee potentieel belangrijke beschrijving van het
gebouw zoals het er na voltooiing uit zou gaan zien. In de beschrijving van de prenten
verwijst Dancker Danckerts naar zijn in 1656 gestorven vader Cornelis Danckerts die het
boek al jaren eerder was begonnen. Na de inleidende tekst bevat de groot formaat band
dertig prenten waarnaar in de tekst verwezen is. De prenten zijn, zo staat op het titelblad te
lezen, door Vennekool (en zoon Danckerts) naar ontwerptekening van Jacob van Campen
gegraveerd, en tonen verschillende stadia uit het ontwerpproces. Losse prenten uit de
bundel werden vermoedelijk ook al vóórdat het boek uitkwam verspreid.87 Na de uitgave uit
83 Res. Thes. 24 april 1664, fol. 185.
84 Zie bijlage met de rekeningen van Quellinus, Fremantle 1959, p. 166.
85 Uit de rekeningen blijkt dat het overgrote deel van het beeldhouwwerk al voor 1655 is vervaardigd. Zie Appendix 7
Rekeningen van Quellinus van Kroon 1867.
86 Vondel 1655, r.699-702.
87 Zie Vlaardingerbroek 2011 dl. II, p. 42-over de losbladige prenten van Vennekool van voor 1661. En de lijst van latere
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1661 zijn de etsplaten vervolgens voor verschillende edities hergebruikt. Rond 1780
verschenen de prenten voor het laatst in een bundel van Cóvens en Mortier samen met
twee delen gravures van Hubertus Quellinus en enkele losse prenten van diens hand
(oorspronkelijk uit 1662). De titel is dan: ‘Bouw schilder en beeldhouwkunst van het Stadhuis
te Amsterdam vertoont in CIX figuren, Amsterdam’.
Alvorens tot een bespreking van het boek te komen, is een analyse van de allegorie op de
titelpagina van belang omdat ze iconografisch lijkt te verwijzen naar het
decoratieprogramma van het gebouw. De allegorie geeft in woord en beeld informatie prijs
die licht werpt op het ontwerp en het gebouw. Boven aan de bladzijde zit een personificatie
van de bouwkunst op een gedenksteen. Ze heeft een aantal meetinstrumenten en een
schaalmodel/maquette van het Stadhuis op schoot. Links en rechts van haar zijn
astronomische instrumenten en een astrolabium weergegeven. De vrouw lijkt te zijn
geïnspireerd op de titelpagina van Vondels gedicht’ uit 1655. Beide voorbeelden zijn op hun
beurt ontleend aan de vrouwenfiguur die in Cesare Ripa’s ‘Iconologia’ figureert als
“Ichnographia of Platte grondbeschryvinge”.
Het boek van Vennekool bestaat zeer toepasselijk ook uit de plattegronden en opstanden
zoals Jacob van Campen ze tekende.88 Links en rechts van de titel zijn festoenen te vinden
met attributen van kunst en wetenschap. Onder de steen is links de personificatie van het IJ
verbeeld met achter zich kanonnen, kogels, zeevaartkundige instrumenten en vijf schepen
aan de horizon. De rechter figuur stelt de oorsprong van de rivier de Amstel voor.
In zijn ‘Beschryvingh Van’t Heerlijck Gebouw, Het Stadt-huys Van Amsterdam’ publiceerde
Dancker Danckerts een typering van het Stadhuis van onbekende, maar vermoedelijk eigen
hand.89 Voorafgaand aan de beschrijving van het gebouw wordt getracht de enorme kosten
van het project te verantwoorden. Ook wordt aangegeven waarom het nieuwe Stadhuis juist
op de plaats van het oude gebouw werd gebouwd en passeren de verschillende tegenslagen
die overwonnen werden de revue. Het in 1655 gepubliceerde inwijdingsgedicht van Vondel
lijkt net als de titelpagina van grote invloed te zijn geweest (zie hieronder), althans het
eerste deel van het gedicht. Dit wordt onder meer bevestigd door de regels: “Doch eer ik my
na binnen begeef, om dit heerlijk Gebouw te beschryven, soo laat ons eerst voor beyde de
Gevels staan, en in elks voorhooft haare Beelde-werken besien.”90. In Vondels gedicht is
vrijwel hetzelfde te lezen: “Doch eer wy noch gerijf en cieraet gadeslaen Inwendigh, laet ons
voor de beide gevels staen, En in elcks voorhooft eerst de beeldewercken eeren”91.
Vervolgens wordt na de gevelbekroning, de timpanen en bronzen beelden, in beide
voorbeelden de toren besproken. Daarna volgt in beide voorbeelden een beschrijving van
het interieur startend vanuit de Vierschaar en goed te volgen op de bundels plattegronden
en opstanden. Danckerts verklaart waarom drie muurvlakken, waarvoor Van Campen
aanvankelijk drie schilderingen met het Laatste Oordeel bedoeld had (zoals afgebeeld in de
prenten), zijn doorgebroken ten behoeve van het licht op de erachter gelegen trap.92
De nooit uitgevoerde plafondschilderingen met beelden van de profeten die volgens een van
drukken. Cornelis Danckerts was, zo is in het voorwoord te lezen, de initiator van het boek. Vlaardingerboek p. 45
constateert dat Cornelis al vóór 1656 aan het boek is begonnen. Let wel niet alleen met het tekstgedeelte maar ook met het
graveren van prenten. Vlaardingerbroek onderscheid verschillende handen in de prenten. Aangezien al deze prenten
teruggaan op ontwerpmodellen van de hand Van Campen is het maken van dit onderscheid in handen van beperkt belang.
88 Ripa 1644, p. 211, zie ook de bespreking van Vondel 1655. Het geheel doet denken aan het monument van de eerste
steenlegging dat vanaf 1655 de Vierschaar van het stadhuis siert.
89 De verschillende drukken van de bouwkundige prenten worden besproken in Vlaardingerbroek 2011 noot 91.
90 Vennekool 1661, p. 5.
91 Vondel 1655, vs 699-701.
92 Zie hiervoor de tekeningen die besproken zijn in Goossens 1997, pp. 105-107 en De Boer 1942, pp. 145/147.
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de prenten op het tongewelf geschilderd hadden moeten worden, worden ook genoemd
“als offe in steen waaren uytgehouwen”.93 Een detail dat in andere beschrijvingen
ontbreekt, bevat een verwijzing naar de houten luiken voor een venster tussen de
Burgemeesterskamer en de Vierschaar, ter hoogte van de eerste verdieping.94 In de prenten
zijn ze niet terug te vinden maar er is wel een terracotta kleimodel en er zijn wat houten
figuren op ware grote in het Amsterdam Museum bewaard. Te concluderen valt dat de
schrijver, behalve de prenten, over meer bronnen beschikte dan afgedrukt zijn.
Vervolgens worden de binnenplaatsen, de gevangenissen, de gijzelkamers en pijnkamer en
de woningen van de cipier en conciërge genoemd. Na ook de wisselbank, de ‘Toets-kamer
van Goudt en Silver’ en de kamer van de boden en soldaten te hebben vermeld, komt de
volgende verdieping aan de orde. Eerst wordt aan de hand van twee gedichten van
Constantijn Huygens aandacht besteed aan de kaarten in de vloer van de Burgerzaal.
Ook worden enkele nooit uitgevoerde delen van het decoratieprogramma genoemd, zoals
een geschilderd hemelgewelf in het plafond van de Burgerzaal geflankeerd door de zonsopen ondergang in respectievelijk de oostelijke en westelijke lunet van datzelfde gewelfde
plafond. Als de beelden van de vier elementen uit de Burgerzaal worden genoemd,
suggereren Vennekool/Danckerts een band hiervan met de vier werelddelen: “Boven de vier
Portaalen van de Galderyen, die ons tot de Kamers der Stadts Beamptenaren zijn leydende,
siet men in uytgehouwen steen, de vier Elementen, en de vier Deelen der Wereldt”.
De beschrijving van de vertrekken op de eerste verdieping gaat met de klok mee langs de
galerijen, van de Burgemeesterskamers naar de Secretarie en zo verder. Van de interieurs
van de verschillende kamers worden alleen de schoorsteenstukken beschreven. Opvallend
daarbij is dat de schilderijen die in de Schepenzaal worden beschreven, afwijken van de
uiteindelijk geplaatste werken. Bovendien is de ‘Aanbidding van het Gouden kalf’ niet, zoals
bij Vennekool is te lezen, geschilderd maar in een marmeren fries gehouwen.
Het schilderij ‘Mozes daalt af van de berg Sinaï’ van Ferdinand Bol zou een jaar na
verschijnen van dit boek worden geplaatst en komt niet voor in de tekst. Van een
“toepasselijk” schilderij dat boven de hangkamer zou hebben gehangen, ‘Het oordeel’ en de
‘Noorder Schoorsteen’ met “Alexander Magnus sijn een oor toehoudende, terwijl ‘er twee
pleyten; alsoo het eene ghevende aan d’eene, en het toe-gehouwde bewarende voor
d’andere Party”, is in andere bronnen onvermeld. Vooral het schilderij met Alexander de
Grote zal tot Van Campens ontwerp voor deze zaal hebben kunnen behoren.
Van het interieur van de Vroedschapskamer worden alleen de werkelijk aanwezige
schoorsteenstukken genoemd en over de Justitiekamer wordt niet meer geschreven dan dat
er marmeren zwaarden in de vloer zijn opgenomen. Hogere verdiepingen worden slechts
zeer summier en onvolledig beschreven. Daarbij moet worden bedacht dat deze
verdiepingen ook nog nauwelijks waren ingericht. Van de Krijgsraadzaal die evenals de
meeste kantoren op de tweede verdieping nog niet was voltooid, wordt gemeld: “heerlijk
met konstige cieraaden geciert”. Dit kan alleen verwijzen naar de desbetreffende prent. Uit
de ontwerpen voor deze zaal die verderop in het boek te vinden zijn, blijkt dat deze
opmerking van toepassing is op het ontwerp dat door Pieter Post. Hij wekte dit plan in 1658

93 Vennekool 1661. In verband hiermee is een geschreven aanwijzing van Van Campen uit het Rijksprentenkabinet op een
ontwerptekening voor vermoedelijk de galerij te Buren interessant: “Soo men iemant cost crygen dat een goet beelthouwer
was, soude dese kindertjes best van hout gehouen wesen, anders beter geschildert”. Eens te meer blijkt dat Van Campen
zich voornamenlijk op totaalontwerpen concentreerde waarbij de thematische eenheid belangrijker was dan de uitvoering
in sculptuur of op doek.
94 Deze informatie zal uitvoerig aan bod komen bij de bespreking van de Vierschaar.
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uit. De door Post geleverde ontwerpen zijn echter niet uitgevoerd.95
De meeste schilderijen en beeldhouwwerken die uiteindelijk zijn geplaatst, komen in deze
tekst niet aan bod, ondanks dat ze vrijwel alle vóór het jaar van uitgave zijn vervaardigd. Dit
zou erop kunnen wijzen dat er ofwel vrij willekeurig werd beschreven, of dat een oudere
tekst is opgenomen. Een derde mogelijkheid is dat deze tekst een compilatie is van eerdere
beschrijvingen. Dit laatste lijkt het meest aannemelijk. Behalve informatie uit het gedicht van
Vondel uit 1655 kunnen dan andere bronnen van voor 1661 een rol hebben gespeeld. Voor
de prenten is uitsluitend geput uit plannen en tekeningen die van Jacob van Campen zelf
stammen.
Vierentwintig ontwerpen van het exterieur en het interieur geven zeer gedetailleerde
informatie.96 Met name een van de gravures van de Burgerzaal verraadt dat Van Campen
ook meerdere ontwerpen voor dezelfde ruimtes leverde. In de index van het boek staat
namelijk vermeld onder R: “De Groote Saal in Perspectief ten Oosten, afghebeelt volgens
van Campens eerste Concept.”. Blijkbaar was op het moment van uitgave al een en ander
aan dit eerste ontwerp aangepast. Ook bewijst deze informatie hier dat de ontwerpen, zoals
de titelpagina en de eerste alinea van de opdracht van Dancker Danckerts al aangeven,
werkelijk zijn “geordineert door Jacob van Campen”. Interessant is dat sommige sculpturen
uit de gravures afwijken van de werkelijk geplaatste beelden. Het bronzen beeld Fortitudo,
dat in de prenten op het timpaan aan de achterzijde is weergegeven, is vervangen door
Vigilantia. En van de bronzen beelden op de toren die ook al in Stalpaerts prenten
voorkwamen, is in de loop van het bouwproces geheel afgezien.
Bij de reconstructie van Van Campens ‘masterplan’ blijkt deze bron van groot belang. De
prenten zullen nader worden belicht bij de gedetailleerde bespreking en reconstructie van
het decoratieprogramma van met name afzonderlijke kantoren, galerijen en zalen van het
Stadhuis.
2.3.4 Nicolaas Listingh: prentbundel 1701
Nicolaas Listingh was advocaat en notaris en beoefende daarnaast het bouwkundig
ontwerpen. Zijn belangrijkste (onuitgevoerde) werken zijn een ontwerp voor een brug over
het IJ, een torenontwerp voor de Nieuwe Kerk en een koepelkerk voor het huidige
Rembrandtplein. Van zijn ontwerpen liet hij telkens maquettes op schaal bouwen.
Listingh heeft, toen hij een nieuw ontwerp voor het plafond van de Burgerzaal van het
Stadhuis ontwierp, de reeks schilderijen in de galerijen die nu samen de Bataafse
geschiedenis uitbeelden, als afwijkend van het kosmologische programma van Van Campen
ervaren. Geheel in stijl met een aantal astronomische aanpassingen in de kap van de
Burgerzaal stelde Listingh acht nieuwe composities voor, die in de plaats zouden komen van
de acht schilderijen.
Een inscriptie boven een in prent gebracht ontwerp voor de zuidoostgalerij geeft inzicht in
zijn bedoelingen. Hij schrijft: “Elk Beelde moet syn Eygen Astronomische Waagen daar Boven
en diens bysonder Gespan daar Voor hebben.”. Listingh dacht aan vervanging van de hele
Batavenreeks door schilderijen waarin de goden-planeten die in elke hoek te vinden zijn, een
rol zouden krijgen. Hij geeft maar één voorbeeld van een span herten waarmee de maan- en
jachtgodin Diana door het luchtruim trekt. Een dergelijke invulling met de hemelse baan van
de planeten en een span met toepasselijke trekdieren boven alle goden zou het
kosmologische programma van Van Campen hebben gecompleteerd. De zonnewagen van
95 Terwen en Ottenheym 1993, pp. 182-184.
96 Voor een bouwkundige analyse zie Vlaardingerbroek 2011.
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Apollo en Phaëton had in Listinghs ontwerp ook een plaats in vlakken onder het tongewelf
van de Burgerzaal.
Evenals de ontwerpen van Van Campen is ook Listinghs plan nooit uitgevoerd. Listingh moet
de intenties van het decoratieprogramma van Van Campen wel hebben doorgrond om tot
dit overtuigende aanvullend ontwerp te komen.
Op de achtergrond van het door Arnold Boonen geschilderde portret van notaris,
kerkmeester en bouwkundige Nicolaas Listingh in het Amsterdam Museum is Listinghs
ontwerp voor de Burgerzaal te vinden. Het ontwerp uit het schilderij zou hij ook in een serie
prenten uitgeven. Het bevatte een constructieve uitwerking voor een nieuwe kap met
lichtkoepel die op Van Campens geschilderd decoratieprogramma voortborduurde. Op het in
1702 gedateerde portret is in een onderschrift te lezen: “Haec Fabrefacta Invenit N Listing
Aetat 72”.
De ontwerpen die Listingh in 1701 in prent verspreidt, verraden ook hier zijn inzicht in het
oorspronkelijke decoratieprogramma van Van Campen. Daarmee is zijn belang als
onderzoeker voor deze studie evident. De ontwerpen van Listingh lijken vooral bedoeld te
zijn om het tongewelf in Van Campens geest constructief en decoratief te vervolmaken.97
Listingh stelt voor om in navolging van het ontwerp van Van Campen de zuidelijke
sterrenhemel in de kap van de Burgerzaal te plaatsen. Zijn innovatieve kapontwerp maakt
gebruik van daklichten die vermoedelijk in glas in lood onder meer de standen van de zon
ten opzichte van de aarde dienden te tonen. Ook ontwierp hij een lichtkoepel boven het
middelpunt van de Burgerzaal. Geen van zijn plannen heeft echter het uitvoerende stadium
gehaald.

2.4 Andere archivalia
In deze paragraaf worden geschreven bronnen behandeld, bestaande uit gedichten,
stadsbeschrijvingen en rekeningen. Deze stammen uit de tijd van de eerstesteenlegging in
1648, de inwijding in 1655 en het vervolg van de bouw.
2.4.1 Gedichtenbundel 1649: ‘Olyf-Krans der Vreede, Door de Doorluchtigste Geesten, en
Geleerdste Mannen, deezes tijds, Gevlochten. Met een Bijvoeging van de
Bouwzang, op het Stadthuis’ door Joost Van den Vondel en ‘Het Gekroonde
Amsterdam’ door Reyer Anslo
In het boekje dat ter ere van de Vrede van Münster (1648) verscheen, zijn drie gedichten
over het nieuwe Stadhuis opgenomen. De gegraveerde titelpagina is opgemaakt met behulp
van de encyclopedie ‘Iconologia’ van Cesare Ripa. Een personificatie van Vrede is herkenbaar
aan een palmtak en olijfkrans. De staf van Mercurius verwijst naar handel, wetenschap en
kunst. Een blad met een tekening en een globe en in de achtergrond het Stadhuis toont de
aspiratie en planvorming rond het nieuwe Stadhuis. Zwaard, helm en vaandel worden
vertrapt en maken plaats voor kunst, wetenschap en overvloed.
Interessant voor dit onderzoek zijn behalve de gedichten drie in de bundel opgenomen
series met gegraveerde en beschreven ‘tableaux vivants’ die in de door Van Campen
gebouwde schouwburg en op de Dam in een classicistisch toneelgebouw op last van de
burgemeesters werden vertoond.98

97 Het ontwerp in de achtergrond van het portret komt overigens in de prentreeks niet voor.
98 Swillens 1961, pp. 77-78. Swillens denkt dat het classicistische toneelgebouw op de Dam dat bekend is van een prent van
P. Nolpe van de hand van Jacob van Campen is. Vos was van stadswege vanaf 1647 verantwoordelijk voor tableaux vivants,
staatsiewagens en zegebogen.
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Samuel Coster, Geeraardt Brandt en Jan Vos leverden de onderwerpen en de tekst van een
aantal zijn gravures bekend. De meeste taferelen kennen we alleen via de in deze uitgave
gepubliceerde tekst. Ze verwijzen met klassieke voorbeelden naar de eigentijdse
geschiedenis.99 Zo werden de prinsen van Oranje maar ook de Staten van Holland en de stad
Amsterdam verbeeld door een aantal toepasselijke mythologische, antiek-historische helden
of personificaties van deugden. De algemene allegorische strekking van de op de Dam
getoonde taferelen is vergelijkbaar met delen van het decoratieprogramma van het dan nog
te bouwen Stadhuis.100 De beeldprogramma’s zijn ook ongeveer gelijktijdig tot stand
gekomen waardoor niet uit te sluiten is dat Van Campen de architectonische ontwerpen en
de onderwerpen voor de tableaus leverde.
Geeraardt Brandt is in dit boekje de beschrijver van zes tableaus die niet op de Dam maar in
de schouwburg werden vertoond. Zij hadden de Bataven als vermeende voorvaderen als
onderwerp en ze roemen vooral de heroïsche daden van hun aanvoerder Claudius (of
tegenwoordig Julius) Civilis. Burgemeester Cornelis de Graef, aan wie Brandt zijn tableaus
mede opdroeg, was de burgemeester die vele jaren later in 1659 besliste dat Govaert Flinck
de opdracht kreeg voor een geschilderde Batavenserie in het Stadhuisinterieur. Daarin
worden net als in de tableaus van Brandt parallellen getrokken met Oranjehelden die
hadden bijgedragen aan de het einde van de tachtigjarige oorlog en de Vrede van
Münster.101
Van de vertoningen die na die van Brandt worden beschreven door Samuel Coster, is
behalve de schriftelijke bron ook een gravure bewaard.102 Costers eerste tableau toont
Amphion die met al zijn wijsheid de stad Thebe bestuurt en die volgens de dichtregels in
vergelijking met Willem van Oranje van wie ook “allerley slagh van volkeren hier in vreede
en vryheyd mochten woonen, handelen en nevens andere Burgers haere neeringe
oefenen.”. Amphion is het onderwerp van een marmeren reliëf boven de toegang tot de
Vroedschapskamer, daar geplaatst om de harmonie van het stadsbestuur uit te drukken.
Of Jacob van Campen Costers tafereel ter inspiratie heeft gebruikt en daarmee ook deze
vergelijking met de Vroedschap van Amsterdam nastreefde, blijft ongewis maar lijkt
plausibel. Zeker gezien het feit dat ook een afgeleide van het derde tafereel van Coster in de
decoratie van het Stadhuis is opgenomen. Het betreft het verhaal van Fabius Maximus die
door Coster wordt vergeleken met Frederik Hendrik. Ook de vijfde vertoning van Coster is in
het Stadhuisinterieur geplaatst. Het verhaal van Mercurius, Argus en Io diende hem om de
Staten van Holland als “wakende sorg-dragers” af te schilderen. In het Stadhuis is het
tafereel in marmer gehouwen boven de Burgemeesterskamer om volgens Vondel de
oplettendheid van juist deze heren te onderstrepen.103 Het lijkt erop dat de voorstellingen
uit dit boekje een tweede leven kregen in het decoratieprogramma van het Stadhuis. Of, vice
versa, dat ze zijn ontleend aan de onderwerpkeuze voor de decoratie van het Stadhuis.104
99 Snoep 1975.
100 Fremantle 1959, pp. 57-59.
101 Vondel noemt dit in de opdracht voorafgaand aan zijn vertaling van de Aeneas, ‘Parnasloof’ uit 1660. De Graef las Latijn
en kende de werken van klassieke auteurs die de Bataafse geschiedenis beschreven. Bovendien had zijn schoonvader P.C.
Hooft, Tacitus geschrift ‘Germania’ vertaald. Hij had met andere woorden de juiste kennis en vond de historische strijd
vermoedelijk een geschikt onderwerp vanwege de vergelijkingsmogelijkheden die het bood tussen zijn tijd en de Romeinse
tijd. Dit onderwerp zal later nog uitvoerig worden besproken.
102 Atlas van Stolck Rotterdam, Zie: Dane 1998.
103 Zie Vondel 1655.
104 Zes andere vertoningen in de schouwburg van de hand van A. Boelens zijn ook in prent gebracht maar bieden voor
deze beschouwing geen nadere aanknopingspunten. Tijdens de feesten die de ‘Vrede van Westminster’ in 1654
opluisterden, zijn op de Dam opnieuw taferelen ten tonele gebracht. Deze lijken echter geen invloed meer te hebben gehad
op het vóór 1649 vastgestelde decoratieprogramma of vice versa.
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Gedichten die in de ‘Olyfkrans der vreede’ rechtstreeks met de bouw van het nieuwe
Stadhuis verbonden zijn, bieden interessante informatie en worden hieronder besproken:
2.4.2 Joost van den Vondel, ‘Bouwzang Aen Gerbrant Pankras, Jakob de Graef, Sybrant
Valconier, Pieter Schaep, Der Burgemeesteren zonen en neven, Eerste
Grontsteenleggers van het Stadthuis t’ Amsterdam, Onder ‘t gezag derzelve
Heeren, In ‘t Vredejaer, den 28. van Wijnmaent.’
Dit gedicht vergelijkt de politieke situatie van Amsterdam met het vreedzame vóórkeizerlijke Rome onder de rechtvaardige en vrome koning Numa Pompilius.105 Het beschrijft
ook de gebeurtenissen rond de eerstesteenlegging van het Stadhuis. In het gedicht wordt de
verwachting uitgesproken dat het gebouw iconen van de Griekse bouwkunst zou gaan
overtreffen. Daarbij dient te worden aangetekend dat in de zeventiende-eeuw verschillen
tussen Griekse en Romeinse bouwvormen nog niet werden herkend. De Griekse bouwstijl
was in de ogen van de zeventiende-eeuwse wetenschappelijke wereld hooguit een
voorstadium van de evenzeer bewonderde Romeinse stijl. Over het toekomstbeeld van het
gebouw en de ideeën voor beeldhouw- en schilderkunst is in dit gedicht niets vermeld.

16 Portret van Joost van den Vondel op 70-jarige leeftijd, C. de Visscher, 1657. In de achtergrond twee sculpturen die
van de hand van Quellinus zouden kunnen zijn, Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

105 Titus Livius, ‘Ab urbe condita’ in de vertaling door F.H. van Katwijk-Knapp: Zonen van Mars. De geschiedenis van Rome I
- X, Amsterdam 1997, pp. 44-48.
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2.4.3 Reyer Anslo, ‘Het Gekroonde Amsterdam, Met het Nieuw Stadthuis, Gegrondtvest
door Gerbrandt Pankras, Jakob de Graaf, Sybrandt Valkonier, Peter Schaap, Der
Burgemeesteren Zonen en Neven, onder ‘t gezag der zelve Heeren.’
Anslo beschrijft de afbraak van de stadswijk waarvoor in de plaats kwam: “...een Stadthuis
vol kunst op ‘t heerlijxt op te tooyen.”106 De dichter stelt dat de bestuurders in het nieuwe
Stadhuis voor alle bevolkingsgroepen opkomen. De burgemeesters handelden volgens Anslo
“...Niet uit een ydele eer, maar voor’t gemeene best, Dat altijd in haar raadt ‘t begin is en het
lest.”107
Deze rechtvaardiging doet vermoeden dat de keuze voor de locatie niet unaniem was
aanvaard. Het moeizame besluitvormingsproces dat onder anderen door Van der Dunk
1993, Van den Burg 2009 en Vlaardingerbroek 2010 is beschreven, wijst hier ook op. In dit
gedicht worden enkele beeldhouwwerken voor het exterieur van het Stadhuis genoemd,
zoals Atlas en watergoden en tritons uit het timpaan. Dit maakt het aannemelijk dat de
dichter het ontwerp heeft gekend. Later in het gedicht wordt dit bevestigd. Anslo schetst
namelijk een allegorisch toneel waarin een hoofdrol voor Van Campen en zijn geniale
ontwerptekening is weggelegd. Geen architect kan volgens hem in de schaduw staan van de
op eenzame hoogte opererende Van Campen.
(...) “Vier engelen, snel ter vlucht, heel afgerecht op ‘t malen.
Dees’ hadden uitgerekt een wijtgespannen doek,
En ieder van de vier een handt aan ieder hoek.
Hier stondt het nieuw Stadthuis, getekent van te voren,
Zoo geestig, dat het zou het kunstigst oog bekoren.
Het dunk van Kampen nu niet langer vreemt te zijn,
Al zag hy dikwils om, en zag geen menschen schijn.
Wanneer hy, met hier op zijn zinnen scherp te scherpe,
Was bezig om de schets van’t groot gevaar t’ ontwerpe.
Dees stonden achter hem, om ‘t werrek te bespien,
Hy heeft het eerst bedocht. zy hebben ‘t afgezien [= aangekeken, EJG].
De Bouwkunst, die om laag hier op quam aangevlogen,
Bezag dit heel verbaast met haar doorzichtige oogen [= ruimtelijk inzicht, EJG]:
Door dienze hier in een zagh meerder kunst gewrocht,
Als zy, haar leven lang, ter werelt hadt gebrocht.
Hier zagze Iönien heel nagebootst in ‘t bouwen.
En hier een eedler swier een beter voet, gehouwen
Gelijk Korinten plag. hier mengtmen kunst ineen.
Hier volght men heel beknopt het Roomsch gebruik alleen.” 108

In dit gedicht wordt bevestigd dat Jacob van Campen achter het Stadhuisontwerp schuilt:
“Het dunk van Kampen nu niet langer vreemt [een onbekende, EJG] te zijn”.
Hij ging scherpzinnig met de bouworden en het ruimtelijke ontwerp om, ook blijkt hij in staat
om de kunsten tot een ongeëvenaarde eenheid te smeden.

106 Olyfkrans 1649, p. 400.
107 Olyfkrans 1649, p. 401.
108 Olyfkrans 1649, p. 405 Het lofdicht op het stadhuis werd door de burgemeesters zo op prijs gesteld dat ze Anslo met
een zilveren schaal vereerden.
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2.4.4 Reyer Anslo, ‘Aan de Vreede Op de grondtbouw van ‘t stadthuis.’
De belangrijkste boodschap uit dit laatste korte gedicht uit de ‘Olyfkrans der Vreede’ is dat
Amsterdam, heersend over land en zee, het Stadhuis ter ere van de vrede van Münster
bouwde. Behalve de aanduiding van het thema Vrede en land- versus water komen geen
nadere details aan de orde. De thema’s zijn in en op beide timpanen uitgewerkt
respectievelijk in brons en steen.
2.4.5 Jan Vos 1655: ‘Inwyding van het Stadthuis t’ Amsterdam’
Uit het gedicht op de inwijding van het Stadhuis van de hand van Jan Vos is behalve aan de
vier zittende burgemeesters, opgedragen aan Dr. Nicolaas Tulp en Dr. Kornelis van
Dronkelaar. Hierin komt duidelijk naar voren dat getracht werd met het Stadhuis een
monument voor de eeuwigheid op te richten. Jan Vos was tussen 1647 en 1667 intendant
van de schouwburg. Er werd volgens Vos naar universele thema’s gestreefd en “Het
teekenloodt, penseel, steenbeitel, waterpas, En troffel scheenen hier om ‘t loof der eer te
stryen.”.
Het gedicht lijkt een zeer geschikte bron voor deze studie omdat we ervan uit kunnen gaan
dat Vos schreef wat de opdrachtgevers wilden horen. Hij was daartoe namelijk welhaast
verplicht omdat hij ervoor betaald werd. Een tweede reden voor het zorgvuldig afstemmen
van de inhoud van zijn gedicht was het veiligstellen van zijn rol als leverancier van alle glas in
het gebouw.109
Voor het eerst wordt in schrift verwezen naar eeuwige, duurzame en universele aspecten
van het gebouw en de interieurdecoratie:
“Een Raadthuis, zeidt men, daar de rustelooze tijdt,
Die kooper, yzer, staal en keizelsteen verslijt,
Haar scherpe tanden, door het knaagen, op zou spillen.
... Van daagh begint den dagh om’t Raadthuis te bekleen ....
... Hier zyn twee werrelden, zegt zy, in steen gesneeden,
Tot teeken dat het Y de nieuw en oud’bezeilt.
De hemel die gy hier in ringen ziet verdeilt,
Omhelft het Aardtrijk dat omhelst wordt van de baaren.
Zoo moet men ‘t aardtsche volk door ‘t hemels Recht bewaaren ....”

Het in 1655 voltooide kaartbeeld dat hij schetst op de vloer van de Burgerzaal is opmerkelijk
als men ervan uitgaat dat het gebouw nog volop in aanbouw was. Verder blijkt uit het
gedicht dat de galerijen al voor een deel van beeldhouwwerk voorzien zijn. Het gedicht
bevat namelijk toespelingen op de reliëfs met Amphion, Mercurius en Argus, Trouw, Icarus
en Arion respectievelijk boven de toegangen van de Vroedschapskamer, het
Burgemeestersvertrek, de Secretarie, de Desolate Boedelkamer en de Assurantiekamer.
Verder worden ook de godenfiguren op de hoeken van het galerijenstelsel genoemd en de
vier elementen die zijn verbeeld in de zwikken boven de toegangen van de galerijen. “Zo
overnodigh is het viertal ... Voor ‘t lichaam van de Stadt.” schrijft Vos.110 De schilderijen, en
met name de in 1655 geschilderde plafondstukken van de Burgemeesterskamer, de Pui
(allen door Van Bronckhorst), Justitiekamer en Weeskamer door Van Helt Stockade en
109 Res. Thes. 28 februari 1657, ord.3 verso, Res. Thes. 12 augustus 1667, fol. 144. Hij was na twintig jaar schouwburghoofd
(1647-1667) en in 1667 beheerder van de Vierschaar op het stadhuis. Dat blijkt uit een rekening uit Dudok van Heel 1980,
pp. 23-43, Schwartz 1983, pp. 197-220.
110 Deze bevindingen worden ondersteund door de rekeningen van Quellinus, zie Kroon 1867 en de rekeningen van
Quellinus in appendix 7.
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Holsteyn, worden ook genoemd. Het lijkt erop dat Vos inderdaad een beeld geeft van wat hij
aantrof bij de opening en hij niet zoals Vondel in het hierna nog te bespreken
inwijdingsgedicht ook de kunstwerken kende die nog niet op hun plaats waren
gearriveerd.111
2.4.6 Joost van den Vondel 1655: ‘Inwydinge van ‘t stadthuis t’ Amsterdam’
Het inwijdingsgedicht van Vos blijkt een letterlijke opsomming en als bron voor deze studie
niet erg vruchtbaar. Gelukkig is er een tweede inwijdingsgedicht dat veel specifieke
informatie bevat.112 Hieruit blijkt dat Vondel inzicht had of beschikte over het ‘masterplan’
en dat hij daarbij door Daniël Stalpaert geholpen werd.113 Vanwege Vondels uitvoerige
kennis en documentatie wordt veel duidelijk over de beoogde invulling van het
decoratieprogramma met schilderingen en beelden. Dat wat dus tot stand kwam ná 1655.
Titelpagina
Voorafgaand aan het gedicht lijkt het van belang om een moment stil te staan bij het
gegraveerde frontispice. Het doel van de publicatie is in tekst en beeld uitgedrukt. Zo is in
het centrum van de aandacht een vrouwenfiguur geplaatst met attributen op een sokkel.
Aan de voet van die steen, die het fundament van het gebouw en de Dam verbeeldt, vloeien
Amstel en IJ samen, gepersonifieerd door twee riviergoden. De Amstel draagt een roeispaan
en het IJ een scheepsroer. De zittende vrouw op de sokkel heeft een schaalmodel van het
Stadhuis op schoot. De vrouw blijkt door de ontwerper van de allegorische prent te zijn
ontleend aan onder Van Campen en zijn vrienden zeer populaire motieven uit de
encyclopedie van Cesare Ripa.114 De vrouw presenteert een lofzang op het ontwerp in de
vorm van attributen en een schaalmodel van het Stadhuis.
Ripa schrijft bij het lemma “Ichnographia” hoe dit ontwerp beoordeeld moet worden:
“Een middeljaerige Vrouwe, statigh gekleet, houdende met haer rechter hand een vierkant,
lineaal en passer, en op der aerde van dieselve syde staet een Kompas om de grond te
nemen, hebbende in de slincker een tafereel, waer op een ontwerp van een eedel Paleys
gemaeckt is, en in de selve hand een maatstok .... Van middelbaer Ouder en met staetige
kleederen wordt zy gemaelt, overmits de oeffeninge van dese konst moet op ‘t papier
gebracht worden door de maete, en door groot verstand en oordeel, soo veel tot de
waerheyd van dese konst, die van soo groote bedenckinge is, vereyscht wort.”115
Op de steen staat behalve de auteur, titel, uitgever en jaar van verschijnen in het Latijn:
“Tectum Augustum Ingens”,Een zeer groot en verheven gehouw.
Als voorbode van Vondels gedicht is de toon gezet, een verwijzing naar het “groot verstand
en oordeel” waarmee het gebouw tot stand kwam. Links en rechts van de vrouwenfiguur in
de prent, die overigens opmerkelijke stilistische en inhoudelijke overeenkomsten vertoont
met de sculptuur van de Stedemaagd boven de toegang van de Burgerzaal, komen ‘putti’
voor. Deze ‘putti’, die ook in de achtergrond van het reliëf met de Stedemaagd te vinden
zijn, vertegenwoordigen ter linkerzijde de bazuinende roem van de stad en het Stadhuis. Aan
de rechterzijde dragen zij, op vrijwel dezelfde wijze als in de beeldengroep, attributen als de
111 Buchbinder-Green constateert in 1974 abusievelijk dat het door Vos genoemde schilderij ‘de Voogdij’ uit de
Weeskamer is vervangen door ‘Lycurgus en zijn neefje’. ‘De Voogdij’ is echter wel degelijk aanwezig in de gedaante van een
vrouw onder wiens mantel kinderen schuilen (Mater Misericordia) in de centrale cassette van het plafond en geschilderd
door Cornelis Holsteyn (Buchbinder-Green 1974, p. 86).
112 Integrale tekst: http://www.dbnl.org/tekst/vond001inwy01_01/.
113 Vondel 1655, reg. 1169 “Toen Stalpaert my de kunst aldus liet zien, en hooren.”
114 Links en rechts zijn verwisseld gezien de tekening voor de prent in spiegelbeeld zal zijn geweest.
115 Ripa 1644, p. 213, Ichnographia/ Platte grondbeschryvinge.
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staf en hoed van vredestichter en god van de handel Mercurius en een hoorn van overvloed.
Verwijzingen naar handel, vrede en voorspoed zijn vanaf dit moment ‘beeld’ bepalend.

17 Titelpagina van het gedicht dat Vondel uitgaf ter gelegenheid van de Inwijding van het Stadhuis op 29 juli 1655.
Vondel beschrijft het gebouw alsof het is voltooid, hetgeen allerminst het geval is. Een steen waarop de bouwkunst
haar ontwerp presenteert, vormt de dam tussen de rivieren Amstel en IJ.
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2.4.7 Het gedicht
Vondels 44 pagina’s tellende gedicht is niet alleen een lofzang maar geeft ook een schat aan
informatie over de bedoelingen met het gebouw. De bouw en decoratie komen uitvoerig
aan de orde. Het betoog voert de lezer mee door de geschiedenis van de stad naar het nog
onvoltooide Stadhuis en de erin zetelende economische instellingen en vervolgens langs de
rechterlijke en bestuurlijke macht.116 Pas halverwege het gedicht begint een uitvoerige
beschrijving van het gebouw. Eerst worden de gevels en de op dat moment alleen nog op
papier voltooide timpanen geroemd om aan te geven dat alle eerdergenoemde pretenties
ook daadwerkelijk gestalte krijgen. Bovendien, zo constateert Vondel, hebben de bouwers
zich nergens schuldig gemaakt aan de grote zonde van de op calvinistische leest geschoeide
samenleving: “ledige ydelheit”.117
Vanaf regel 937 volgt een beschrijving van het interieur waarbij de verdiepingen een voor
een worden doorlopen om de verschillende functies die in het Stadhuis bijeen komen in
kaart te brengen. Daarna volgt een tweede ronde waarbij hij de eenheid en betekenis van de
beeldhouwwerken, schilderijen en architectuur worden benadrukt: “Heeren Die hun
Stadthuis met kunst, gelijck met schat, stoffeeren; Dus most de Schilderkunst de
Beeldhouwery, Verzelschappen, als twee gezusters, zy aen zy.”.118 Van de godenbeelden in
de galerijen zegt Vondel bijvoorbeeld: “tot bouwcieraet geplant” en de van schilderijen
voorziene gebeeldhouwde schouwen zijn “naer eisch van ieders ampt”.119 Het geheel dient
niet alleen de machthebbers in heel Europa tot voorbeeld: “Wie nu bouwmeester, of een
schildergeest wil worden, Of Fidias in kunst en beeldehouwery, Die zal, uit gansch Euroop,
zich spoeden naer het Y”.120
Vondel schrijft ook over een “bemaelde gaelery” waarin de strijd tussen de Bataven en
Romeinen werd belicht en die pas vanaf 1659 werd uitgevoerd.121 Hij moet de
oorspronkelijke ontwerptekeningen en/of maquettes van Jacob van Campen zeer goed
gekend hebben. Dit valt eenvoudigweg te concluderen uit het feit dat hij veel kunstwerken
noemt die getuige hun datering nog niet waren vervaardigd. Vondels gedicht is wat dit
aspect betreft, en vergeleken met het inwijdingsgedicht van Jan Vos, misleidend. Hij doet
namelijk voorkomen dat het gebouw voltooid is. Vermoedelijk zal hij dit hebben gedaan om
te voorkomen dat het gedicht snel na de inauguratie als verouderd en onvolledig zou
worden afgedankt.
Het zal telkens weer duidelijk worden dat tussen de regels van het gedicht door sprake is van
een voor deze studie zeer belangrijke informatiebron. De door Vondel genoemde
beeldhouwwerken en de meeste door hem ter sprake gebrachte schoorsteenstukken die
destijds nog onvoltooid waren, zijn na 1655 ook daadwerkelijk vervaardigd en tot op de dag
van vandaag in het gebouw traceerbaar. De door Vondel genoemde kunstwerken staan
onder invloed of maken nog deel uit van Van Campens ‘masterplan’. Een jaar na het vertrek
van Van Campen lijkt dit ook niet verwonderlijk hoewel er ook vermoedelijke oorzaken, en
twistpunten te ontdekken zijn. Vanaf 1654 ontbreekt de meester op de bouwplaats en de
finesses van zijn plan neemt hij enige jaren later mee in het graf. Rond de opening in 1655 is
er al een zichtbaar deel van de informatie beschikbaar.

116 Het gedicht is uitvoerig onderzocht. Zie: Albrecht 1982.
117 Vondel 1655, vs 695, Beiden, Vondel zowel als Van Campen hadden Ripa´s Iconologia geraadpleegd.
118 Vondel 1655 vs 1113-1116.
119 Vondel 1655, vs 1120.
120 Vondel 1655, vs 1178-1180.
121 Tentoonstellingscatalogus: Tervaert en Van der Zwaag 2011.
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2.4.8 Wat was er te zien in 1655?
Vier door Vondel genoemde schilderijen voor de Stadhuiskantoren zijn, voor zover bekend,
niet uitgevoerd en komen in geen enkele andere bron voor. Niets is bekend van de
uitvoering van een voor de Wisselbank bedoelde voorstelling van ‘Medea die Jason wapent
tegen draken’122 en van een ‘Odiseus en Calipso’ voor de Desolate Boedelkamer.
Laatstgenoemde kamer heeft wel een schoorsteenstuk met een vergelijkbaar onderwerp
(waardoor het om een vergissing zou kunnen gaan). In 1657 werd namelijk door Thomas de
Keyser het nog altijd ter plaatse zijnde schilderij Odysseus en Nausikäa geschilderd.
Een ander onbekend schilderij: “Amrams huis, tot weering van gewelt. Den volcke een wyze
wet en vrome rechters stelt” stond gezien het onderwerp vermoedelijk op de nominatie om
in een van de bijkantoren van de schepenen te worden geplaatst. Amram is de Bijbelse
vader van Mozes en Aaron. Het zou echter ook kunnen gaan om een later anders
geïnterpreteerd schilderij met Jethro, de schoonvader van Mozes, in de Vroedschapskamer
(zie voor een suggestie voor herinterpretatie in hoofdstuk 6.2.4.)
Van een geschilderde tolbetaling aan God en Caesar (vs 1156) is tenslotte niets in
documenten of beschrijvingen terug te vinden. Wellicht is het curieuze onderwerp
(wereldlijke versus hemelse recht vermoedelijk geïnspireerd op Mattheus 22:21) bedoeld
geweest voor het kantoor van de schepenen extraordinaris of de thesauriers extraordinaris
omdat zich op deze plaatsen een schouw bevindt zonder dat ook maar één van de
geraadpleegde bronnen een onderwerp voor een schilderij prijsgeeft.
Als nu vervolgens de vraagstelling wordt omgedraaid en wordt gezocht naar nu aanwezige
thema’s in schilderijen die niet door Vondel worden genoemd, blijkt dat de
schoorsteenstukken ‘Fabritius en Pyrrhus’ en ‘Marcus Curius Dentatus’ uit de Oudraadszaal
en ‘Mozes en Jethro’ uit de Vroedschapskamer bij Vondel opvallend afwezig zijn. Omdat
deze schilderijen ook niet in het inwijdingsgedicht van Jan Vos of een van de andere vroege
bronnen voorkomen, kan worden betwijfeld of zij tot de plannen van Van Campen gerekend
kunnen worden. Beide schoorsteenstukken uit de Oudraadszaal dateren uit 1656, een jaar
later dan Vondels gedicht en later dan ‘Mozes en Jethro’ uit de Vroedschapskamer dat vier
jaar later in 1659 was voltooid. De gebeeldhouwde friezen van de Oudraadszaal vertonen
ook een onduidelijke iconografische eenheid met het schilderij in de schouw. Gezien het
contrast met bijvoorbeeld het naastgelegen Burgemeestersvertrek waar schilderij en fries
een twee-eenheid vormen, rijst het vermoeden dat de onderwerpen voor deze schilderijen
pas na Van Campens terugtreden zijn vastgesteld.
Hier tegenover staan bijvoorbeeld de schilderijen ‘Mozes met de tafelen der wet’ uit de
Schepenzaal ‘Lycurgus en zijn neefje’ in de Weeskamer, ‘Salomons gebed om wijsheid’ in de
Vroedschapskamer en ‘Jozef verdeelt het graan onder de armen’ in de Thesaurie. Al deze
onderwerpen worden genoemd door Vondel maar zijn later, respectievelijk pas in 1662 door
Ferdinand Bol, in 1656 door Cornelis Holsteyn in 1658 door Govaert Flinck en ca. 1656 door
Van Helt Stockade geschilderd.
Bovenstaande constateringen geven aan dat de onderwerpen voor het geschilderde deel van
het decoratieprogramma in 1655 nog niet geheel lijken te zijn uitgewerkt. Vondel bevestigt
dit zelf. Hij was zich er kennelijk van bewust dat hij toch niet het totale programma had
besproken. Hij schrijft: “Wat noch te maelen staet, zal blijcken als ‘t penseel De jongste
streeck voltreckt, op ons stehuispanneel.”.123 Naast de eerder besproken ‘Bouwzang’ uit
1648 en de vele gedichten die Vondel vanaf 1655 op individuele schilderijen in het Stadhuis
122 Vs 1142. Zie de reconstructie van de Wisselbank in hoofdstuk 6.3.1.
123 Vondel 1655, vs 1159.
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maakte, blijkt de ‘Inwydinge’ binnen het kader van dit onderzoek tot nu toe de meest
informatieve bron.
2.4.9 Everard Meyster 1655: ‘Het eerste deel der Goden Land-Spel om Amersfoort, Van ‘t
nieuw stad-huys binnen Amsterdam. Gespeelt en vertoont aldaer. Anno 1655’ met
daarin opgenomen: ‘Het tweede Deel van’t Hemels Land-spel, Bevattende all ‘t
binnenst’ onder van’t Nieu Stad-huys binnen Amsterdam’
Van Everard Meysters toneelstuk, waarin Van Campen en het Stadhuis een hoofdrol spelen,
is het tweede deel onvoltooid gebleven. Een derde deel is, ondanks een aankondiging in het
eerste deel, naar het schijnt, nooit verschenen. Er zijn twee drukken van het werkje van deze
Amersfoortse buurman van Van Campen bekend. Beiden uit 1655. De eerste druk in folio en
de tweede in quarto en “Met uytleggingh verlicht en verciert door D.v.W.”. De naam achter
deze initialen is vooralsnog onbekend. De tweede uitgave is op elke pagina verlucht met
Meysters familiewapen.
De inhoud van het boekwerkje is merkwaardig en rommelig. Op de eerste plaats blaast een
aantal beroemde kunstenaars, de loftrompet over de omgeving van Amersfoort. Tussentijds
beoordeelt dat illustere gezelschap Van Campens Stadhuisontwerp.124 De personages zijn de
Olympische goden en kunstenaars als Michelangelo, Raphaël, Vitruvius, Van Heemskerck en
Scamozzi, Holbein, Lysippus en Apelles. De tekst beslaat uit twee delen. Naast hemelhoge
loftuitingen op Jacob van Campen zijn er in het eerste deel enkele aanwijzingen te vinden
over de decoratie van de buitengevels van het Stadhuis die verder in geen andere bron zo
gedetailleerd voorkomen. Zo worden enkele kapitelen besproken die ook daadwerkelijk aan
de buitengevel zijn te identificeren.

18 Titelpagina van het boekje van Everard Meyster, waarin hij het een jaar na Van Campens vertrek bij de bouw van
het Stadhuis, voor hem opnam.

124 Meyster 1655, A en B.
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Na bouwkundig onderzoek van Hundertmark tijdens de restauratie van de gevels in 20112012 is bekend dat er bij de plaatsing van de festoenen zowel als bij de ordening van de
kapitelen rond 1655 veel mis lijkt te zijn gegaan. Uit eerdere bevindingen blijkt ook dat in dat
jaar het timpaan aan de Nieuwezijds Voorburgwal nog niet voltooid was.
Meyster komt ook met enige toespelingen die verband houden met een onenigheid die
leidde tot het vroegtijdige vertrek van Jacob van Campen in 1654. Hij noemt de
tegenstanders niet expliciet maar schrijft: “Den geenen, die door boos en loose schelmery,
(Ten Bouws bederf en val) yts hinderlix bewercken.”.125 Voor de erop volgende beschrijving
van het timpaan aan de Nieuwezijds Voorburgwal blijkt Meyster uit te gaan van een ontwerp
dat voorafging aan Van Campens vertrek en dat dan inmiddels verworpen is. De
verdeeldheid kan wellicht ook behoren tot de mogelijke breekpunten die geleid hebben tot
de strijd en uiteindelijke breuk tussen Stalpaert en Quellinus enerzijds en Van Campen en
Vennekool in het andere kamp.126 Meyster plaatst zich met dit commentaar en de uitgave
van het boekwerkje onvoorwaardelijk aan de zijde van Van Campen en Vennekool.
In ‘Het tweede Deel van’t Hemels Land-spel, Bevattende all ‘t binnenst’ onder van’t Nieu
Stad-huys binnen Amsterdam.’ komt Meyster, ondanks herhaalde aankondigingen in het
eerste deel, niet toe aan de beschrijving van de Burgerzaal, galerijen en de interieurs. Na een
uitvoerige verhandeling over de beeldhouwkunst in de Vierschaar eindigt het boekwerkje
abrupt. Het daarna aangekondigde derde deel is veelbelovend en had de voor deze studie
meest interessante gegevens kunnen bevatten. Van Campens plannen voor de decoratie van
de bel-etage en daarmee voor het belangrijkste deel van het decoratieprogramma komen
echter niet meer aan bod. Het breekpunt tekent zich af.
2.4.10 Inwijdingsgedicht Constantijn Huygens 1655
Geluck aen de H.G. Heeren Regeerders van Amstelredam in haer Nieuwe Stadt Huys
(afb.111)
Doorluchtige Stichteren van ‘Werelts Achtste Wonder.
Van sooveel Steens omhoog. Op soo veel Houts van onder.
Van sooveel kostelijcks Soo konstelijck verwrocht.
Van sooveel heerlickheyts tot soo veel nuts gebrocht.
God. Die u Macht en Pracht met Reeden gaf te voegen.
God gev’u in’t Gebouw met Reden en Genoegen.
Te toonen wie ghy zijt’en daer ick’t al in sluyt.
Heyl zy daer eeuwig in. En onheyl eeuwig uyt.

Eerst worden schoonheid, complexiteit en nut van het Stadhuis door Huygens bezongen. Hij
kwalificeert het gebouw expliciet en daarna nog eens impliciet als achtste Wereldwonder.
Om niet direct in ijdelheid te vervallen wordt onmiddellijk na deze kwalificatie Gods
autoriteit geroemd onder welke macht en pracht is bijeengebracht. Uit diens koker komt ook
de opdracht aan de burgemeesters voort. Het is vergelijkbaar met vele letterlijke
spiegelingen die in de decoratie van het gebouw voorkomen. Voorbeelden van Huygens zijn:
steen van boven en hout (funderingspalen) van onder, sier tegenover nut, heyl en onheyl,
nieuw en oud.
125 Meyster 1655, p. 26.
126 Op de prent van het timpaan is duidelijk aagegeven dat Artus Quellinus de ontwerper is van het beeldhouwwerk van
het westelijke timpaan. Een verwijzing die tevergeefs kan worden gezocht op de prent van het oostelijke timpaan.
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Is’t oock soo voor geschickt. Dat dese Marm’re muuren.
Des Aerdtrijcks uytterste niet hebben te verduuren.
En werdt het noodigh dat het Negende verschijn.
Om’t Achtste Wonder-wercks Nakomeling te zijn.
God. Uwer Vad’ren God. God. uwer Kin’dren Vader.
God’soo naby u. zy die Kind’ren soo veel nader.
Dat hare welvaert nogch een Huys bouw.en besit.
Daer by dit Nieuwe sta. Als ‘t Oude stondt by dit.

Anno 1655 Constanter
Het gebouw kan de tand des tijds doorstaan maar als er toch ooit een nieuw Stadhuis zou
moeten komen dan staat het in een goede traditie. De generaties leven in welvaart met
instemming van: “Uwer vad’ren God. God. Uwer Kin’dren Vader.”

19 Constantijn Huygens (1596-1687) met klerk in zijn werkkamer, Thomas de Keyser, 1627, National Gallery Londen.
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2.4.11 Melchior Fokkens 1662: ‘Beschryvinge Der wijdt-vermaarde Koopstadt
Amstelredam ...’
Melchior Fokkens’ ‘Beschryvinge Der wijdt-vermaarde Koopstadt Amstelredam ...’ uit 1662
werd tweemaal herdrukt: in 1663 vrijwel onveranderd en in 1664 in geheel herziene vorm.
De aanvankelijke tekst van Fokkens met een uitvoerige beschrijving van het Stadhuis is in
1664 vervangen door een tekst die ook in een latere Stadhuisbeschrijving voorkomt namelijk
een hierna te bespreken tekst van Dapper (1663).
De stadsgids uit 1662 van deze oorspronkelijk uit Groningen afkomstige dichter en schrijver
van kluchten is om twee redenen van belang. Ten eerste vanwege het inzicht in en de
inbedding van het Stadhuis in de stedelijke geschiedenis en samenleving. Fokkens
veronderstelt bijvoorbeeld dat de welvaart van Amsterdam in direct verband staat met de
manier waarop de stad wordt bestuurd: “In Romen wiert de Burgermeesterlijke regeringe de
beste geacht [...] want de Koninklijke en Oppervorstelijke machten verdrukten te veel de
Welvaert der Burgerlijken Staten. [...] de Burgermeesteren, Schepenen, en andere Raden
bestaen uyt de beste, rijkste, aansienlijkste en treffelijxste van, ‘t volk, en dese gaet verre te
boven de Opper-vorstelijke macht, als zijnde de heylsaamste en nutste bestieringe voort
welvaren van een Stadt en Landt.”.127
Een tweede reden waarom Fokkens’ gids interessant is, is de beschrijving en interpretatie
van het Stadhuis en zijn kunstschatten. Fokkens is de eerste auteur die, behalve het
exterieur, het interieur van het nieuwe Stadhuis aan de vooravond van de voltooiing in
poëzie en proza beschrijft. De tekst is vanwege zijn omvang en iconografische duidingen een
belangrijke bron bij de zoektocht naar zowel de individuele als de gezamenlijke betekenis
van schilderijen en beeldhouwwerken.
Fokkens begint zijn beschrijving met het oude Stadhuis dat in 1652 in vlammen opging. Hij
haalt daarbij Joost van den Vondels gedicht over deze brand aan.128 Het nieuwe Stadhuis
waarvan de bouw weliswaar al vier jaar daarvoor was begonnen, verrees bij monde van
Vondel uit de as van het oude gebouw. Na de dramatische ondergang van het oude Stadhuis
noemt Fokkens achtereenvolgens de eerstesteenlegging van het nieuwe Stadhuis op 28
oktober 1648, de plaatsing van het dak in 1659 en de afwerking met schoorstenen en de
erop geplaatste vergulde, gekroonde adelaars in het jaar van uitgave 1662. Na een
bespreking van de hoeveelheid pilasters (118) en ramen (50 alleen al in de voorgevel) komt
het beeldhouwwerk in de timpanen aan bod. Dat hij bij de kwantificering en beschrijving ook
uitging van prenten die naast de tekst zijn ingevoegd, is op te maken uit een opmerking over
de koepel die op het moment van schrijven nog onvoltooide was. Fokkens schrijft over de
bijgevoegde prent: “Hoe de Tooren sal wesen kan men uyt deze prent besien.”129
Dan volgt een beschrijving van beeldhouwwerken en schilderijen te beginnen met die in de
Vierschaar de rechtszaal voor ter dood veroordelingen. Deze beschrijvingen komen
nauwkeurig overeen met de werkelijke uitvoering. Daarna noemt hij achtereenvolgens de
Wisselbank, de woning van de conciërge, de boeien en de pijnkamer. Fokkens vervolgt zijn
tocht met de bespreking van het beeldhouwwerk in de Burgerzaal en boven de toegang tot
verschillende kamers. Hij dichtte telkens enige regels bij deze werken waarmee hij het
verband legt met de erachter gelegen kamer.
In sommige gevallen kwam daar veel fantasie bij te pas. Vooral als hij de toegangen naast de
127 Fokkens 1662, pp. 343-344. Dergelijke ideeën deden opgang in Amsterdam en zijn onder meer verwoord in de politieke
traktaten ‘Consideratien van staat’ uit 1661 van de gebroeders De la Court en ‘Vrye Politijke Stellingen, en consideratien
van staat, ...’ van Franciscus van den Enden (1602-1674), uit 1665.
128 Fokkens 1662, pp. 101-102.
129 Fokkens 1662, p. 106. De prent is gebaseerd op de opstand van de voorgevel van Stalpaert 1650 of Vennekool 1661.
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goden in de hoeken van de galerijen noemt. Het beeldhouwwerk staat in dienst van de
god/planeet in de directe omgeving, maar Vondel betrekt het op de achterliggende kamers
en ziet verbinding via de trappenhuizen in de vier hoekpaviljoens. Bij veel kantoren is een
functioneel verband tussen beeldhouwwerk in de galerij en schouwen evident aanwezig.
Maar juist bij het beeldhouwwerk in de hoeken van de galerijen, zoals bij de bespreking
ervan in hoofdstuk 5.3 zal blijken, staat het los van een specifiek ambtelijke functie. Acht jaar
nadat Van Campen zich terugtrok van de bouw, werd zijn ontwerp, in ieder geval door
Fokkens blijkbaar al niet meer volledig doorgrond.
Bij de bespreking van de interieurs haalt Fokkens naast zijn eigen gedichten ook gedichten
aan die Vondel maakte op de schilderijen en die nog altijd onder een aantal
schoorsteenstukken zijn te lezen. Als de decoratie hem te veel wordt of hij stukken minder
belangrijk acht, volstaat Fokkens met de aanduiding: “uytbeeldende de gelegentheydt van
die plaats” waarmee hij niet veel meer lijkt te bedoelen dan dat het hem allemaal erg
toepasselijk voorkomt.130 Fokkens gaat elders juist wel in op details. Zo merkt hij een aantal
losse stukken op die verspreid zijn over verschillende kamers. In de Burgemeesterskamer
ziet hij een schilderij van het oude Stadhuis131 en bij de beschrijving van de Justitiekamer
merkt hij op dat “Deze Gerechts kamer is de Marmere vloer met Gerechts-Swaarden
doorleydt ter noorder ingank boven de deur staat een koper Beeldt de Gerechtigheydt
uytbeeldende…”. In de rekeningen van Quellinus is dit beeld dat bij terechtstellingen op het
schavot werd geplaatst, terug te vinden.132 In de Secretarie ziet hij een portret van Karel V en
in de kamer van Commissarissen van Kleine Zaken “hangt een heel groote kaart van de
geheele Wereldt nu jongst heel net en kunstigh verbetert en gemaakt.”. Bij de Weeskamer
merkt hij op: “int’t portaal is de solder kunstigh geschildert de grondt hemels Blaeuw daar
allerley gevogelte vlieght.”
Na de beschrijving van de kantoren gaat Fokkens nogmaals rond over de hoofdverdieping.
De acht godenbeelden in de hoeken van de galerijen beschrijft hij met verwijzingen naar de
klassieke poëten. Vreemd genoeg komt de kleur van het gewaad van Venus ter sprake terwijl
het beeld nooit beschilderd is geweest. Cesare Ripa of de klassieke auteurs, op wie Fokkens
zich bij de identificatie van de goden en symbolen baseerde, noemt hij niet. Hij verwijst
vagelijk naar “de Geschiedenisse der Heylige Apostelen” en Homerus. Het zijn echter de
details die Fokkens noemt, zoals de kleur van het gewaad van Venus, die verraden dat hij
Cesare Ripa’s ‘Iconologia’ of Van Manders ‘Schilderboeck’ erop heeft nageslagen.
De meest besproken opmerking uit de beschrijving is die over Rembrandts ‘Claudius
Civilis’133 een schilderij dat deel uitmaakte van een reeks over de vrijheidsstrijd der
Bataven.134 Deze reeks was in het jaar van Fokkens beschrijving door burgemeester De Graef
in samenwerking met Govaert Flink in korte tijd op basis van een serie schilderijen en
prenten van Otto van Veen samengesteld om het bezoek van Amalia van Solms, weduwe
van stadhouder Frederik Hendrik, extra gastvrij te kunnen ontvangen. De Bataafse helden
werden in een door Fokkens aangehaald gedicht vergeleken met de opeenvolgende
Oranjeprinsen. Fokkens is de enige ooggetuige die Rembrandts schilderij beschrijft, dat in
1662 slechts heel kort op de bedoelde plaats hing. Dit wijst er nogmaals op dat Fokkens’
beschrijving kan worden opgevat als verslag ter plaatse met enige gedichten van zijn hand of
sterk geïnspireerd door het werk van andere dichters.
130 Fokkens 1662, p.130.
131 Saenredams schilderij van het oude stadhuis bevindt zich nu in het Rijksmuseum.
132 Zie Appendix 7 metde getranscribeerde rekeningen van Quellinus.
133 Tegenwoordig gaan we er vanuit dat de juiste naam Julius Civilis is.
134 Van de Wetering pp. 20-26 in: Tervaert en Van der Zwaag 2011.
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2.4.12 Olfert Dapper 1663: ‘Historische Beschryving der Stadt Amsterdam..’
De ‘Historische Beschryving der Stadt Amsterdam ...’ van Olfert Dapper uit 1663 bevat de
meest uitgebreide en meest geciteerde Stadhuisbeschrijving. Evenals bij Fokkens gaat in dit
boek een beschrijving van het oude Stadhuis vooraf aan het nieuwe. Dapper gaat echter
grondiger te werk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn beschrijving van de besluitvorming rond de
totstandkoming van het nieuwe Stadhuis. Hij schrijft: “Endelijck, na rijpen overlegh, wierdt
de schets, door Jacob van Kampen en Daniël Stalpert ontworpen en geordent, met
goetvinden en toestemming van de Burgemeesteren en de gansche Vroetschap, by de vier
Commissarissen opgenomen.”135
Als enige auteur noemt Dapper het bouwcomité dat bestond uit vier leden uit het
stadsbestuur. Hij noemt de heren “Graef, Waveren, Maerzeveen (Huydecoper) en Geelvinck
die gestelt waren om op ‘t voorgebeelde ontworp te letten, en in’t bouwen op alles goede
opzicht te nemen”. “Overvliegend verstant en schrandere herssenen” worden toegedicht
aan Van Campen en Stalpaert.
De beschrijvingsmethode van Dapper lijkt in grote lijn op die van Fokkens, al wijkt de
volgorde op enkele plaatsen af. Dapper gaat om zijn belezenheid te benadrukken, veel
dieper in op toepasselijke uitspraken van klassieke schrijvers.
Na het oude Stadhuis en de brand die het verwoestte, wordt het nieuwe Stadhuis per
verdieping beschreven. Hij geeft heel gedetailleerd de functie en de voetmaten van de
verschillende ruimten zoals deze bijvoorbeeld voorkomen in de prenten van Stalpaert.
“Na ‘t bezichtigen der vertrekken, kameren en galderyen, die zich op d’eerste, twede en
derde gront vertoonen, ... het beelt en ander cieraed, dat in de galderyen en kameren
voornamelijk van de twedegront, en boven de deuren der zelve, te zien is, ten toon stellen,
en met de Vierschaer, die by na geheel en al uit wit marmer bestaet, van onderen op
beginnen.”.136
De Vierschaar komt zeer uitvoerig aan bod. Daarna de Burgerzaal en galerijen met inbegrip
van vele details zoals de verticale festoenen die bij de vier elementen behoren. Na een
beschrijving van de schilderijen in de galerijen volgt nogmaals een rondgang door de
galerijen om de verschillende kantoren te beschrijven. De zes reliëfs met mythologische
verhalen boven de toegang tot de verschillende kantoren (vier in galerijen, twee in
Burgerzaal) worden uitvoerig geduid. Dapper citeert hierbij letterlijk Van Manders
‘Wtlegginghe’ uit 1603-1604 maar noemt ook vele klassieke schrijvers.
De verloren tekeningen van Van Campen of de gravures uit 1655 en 1662 van Hubertus
Quellinus en de bouwplannen uit 1650 of 1661 van respectievelijk Stalpaert en Vennekool
moet Dapper ter ondersteuning hebben geraadpleegd. Sommige zaken die hij beschrijft
waren namelijk nog onvoltooid. Ook merkt hij op dat de godenfiguren in de galerijen,
“Planeten of dwaelstarren” niet in de juiste astronomische volgorde zijn geplaatst. Dit
interessante onderwerp zal in hoofdstuk 5 uitvoerig worden onderzocht.
Opvallend is dat vooral de betekenis van de schilderijen en beeldhouwwerken uitgebreid
worden besproken terwijl stijl of kwaliteitsaspecten geen punt van aandacht zijn. Dit had
vermoedelijk te maken met het feit dat de eer van de individuele kunstenaar hier
ondergeschikt was aan het totaalconcept. Dat lijkt ook te concluderen uit het vrijwel
ontbreken van de namen van betrokken kunstenaars.
Dappers Stadhuisbeschrijving uit 1663 is opmerkelijk genoeg vrijwel onveranderd
overgenomen in de derde editie (1664) van het al besproken boek van Melchior Fokkens,
135 Dapper 1663, p. 331.
136 Ibid., p. 346.
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aanvankelijk uit 1662. De naam Fokkens komt dan niet meer voor maar de titelpagina
vermeldt: “Door verscheyde Liefhebbers te zamen gestelt.”. Vervolgens is dezelfde
beschrijving nogmaals gebruikt door I. Commelin in diens publicatie uit 1665.
2.4.13 Philipp von Zesen 1664: ‘Beschreibung der Stadt Amsterdam ...’
Von Zesen was een zeer productieve auteur. Tussen 1642 en 1683 verschenen in Amsterdam
33 boeken van zijn hand. Hij toonde het stadsbestuur zijn dankbaarheid voor het in 1664
verkregen burgerrecht door naar eigen zeggen in vier maanden tijd zijn stad te beschrijven.
Dientengevolge beschrijft Von Zesen het Stadhuis veel minder systematisch dan Vennekool,
Fokkens en Dapper. Daarbij voegt Von Zesen de eerder verschenen gravures toe die in het
werk van Dapper voorkomen.
Beschrijvingen van kantoren, galerijen en sculpturen wisselen elkaar in Von Zesens werk af
waar de eerdere auteurs de goden, elementen en zalen systematisch bespreken. In feite
beschrijft Von Zesen wat men ziet, wanneer men de meest voor de hand liggende route over
de begane grond en eerste verdieping van het gebouw bewandelt. Voor een oppervlakkige
benadering is een dergelijke manier van beschrijven ook de meest logische. Bezoekers en
ambtenaren zullen zich immers ook niet tot in extenso hebben verdiept in achterliggende
bedoelingen. Vergeleken met de eerder besproken bronnen voegt deze beschrijving helaas
niet veel nieuws toe.

20 Gravure van het Stadhuisontwerp uit Von Zesen 1664. Jupiter en Aeolus, respectievelijk de donder en bliksem en
de winden, teisteren het ongenaakbare gebouw. Het gebouw is een eiland met links en rechts schepen op zee.
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2.4.14 Isaak Commelin 1665: ‘Van alle de Stats Oude, en Nieuwe Gebouwen’, in: Arnoldus
Montanus, Tobias van Domselaer, Isaak Commelin, Olfert Dapper, Pieter Cornelisz.
Hooft en Lieuwe van Aitzema, ‘Beschrijvinge van Amsterdam, haar outheyt,
bemuring, en verscheyde vergrotinge, gebouwen, enz., boek IV’
In deze stadsbeschrijving is te lezen dat de beschrijving van het Stadhuis door Dapper 1663 is
overgenomen van een eerder verschenen manuscript van Isaac Commelin. In het woord
vooraf staat genoemd dat Isaac Commelin een geschiedenis van Amsterdam zou hebben
geschreven die hij had toegevoegd aan zijn boek ‘Reysen van Vrankrijk’. Dit boek met
ongetwijfeld wonderlijke inhoudsopgave, dat later ook door zijn zoon Caspar Commelin in
diens stadsbeschrijving uit 1693-1694 wordt genoemd, is echter tot nu toe niet getraceerd.
Dit is de eerste maar niet de enige verwarring die deze bundel te weeg brengt.137
De maten die in de tekst van Commelin worden genoemd, wijken af van de maten uit de
prenten van Stalpaert uit 1650 en Vennekool 1661. Ze doen vermoeden dat Commelin uit
gegevens van Jacob van Campen of Stalpaert kon putten. Eerder in deze bundel verweet Van
Domselaer Dapper dat hij slordig te werk was gegaan. Hij vermoedt dat dit te wijten is aan
het feit dat het “misschien door den Uytgever te haastig aangeport” is. Slechts de dichtregels
waarmee de tekst van Dapper is gelardeerd, ontbreken bij Commelin.
Ook is er in Commelins beschrijving een in dit kader onthullende fout geslopen. Er staat dat
de beide bouwmeesters Jacob van Campen en Daniël Stalpaert naast het bouwcomité hun
“vervliegend verstandt, en schrandre hersenen, aan dit meesterstuk, zoodanig doen blijken,
dat de lof en eere, die hen’er van toekomt, noyt de vergeting zal overgeleverd worden.”
Dappers loftuiting uit 1663 betreft echter het “overvliegend verstant” in plaats van het
verkeerd overgenomen “vervliegend verstandt”. Dapper bedoelde het visionaire aspect van
de ontwerpen van Van Campen te benadrukken.
2.4.15 Jan Zoet 1675: ‘De Zaale van Oranje, Gebouwt by haare Hooghaid, Amelie van
Solms, Princesse Douariere van Oranje’ In: ‘d’Uitsteekenste Digt-Kunstige Werkken,
Door Jan Zoet, Amsterdammer…’
Deze zo mogelijk nog merkwaardigere tekst beschrijft, zonder dat de titel ervan getuigt, niet
een maar twee programmatisch ontworpen gebouwen, van Van Campen. Zoet bespreekt
eerst de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch en daarna het Amsterdamse Stadhuis. De
beschrijving van het Stadhuis begint met een introductie waarin hij suggereert dat hij een
liaison had met Amalia van Solms: “Koom dan mijn Bedtgenood, en lieve Koningin, Laat my
uw roozemond, eer ik vertrek, eens kussen [...] Laat mijn Geboorte Stad voor u een lusthof
zijn”.138 Zoets geboortestad was Amsterdam en hij gaat na zijn amoureuze uitweiding direct
over tot de beschrijving van de stad en haar Stadhuis.
Ter verontschuldiging voor zijn onbeholpen rijm gebruikt hij een beeldspraak. Hij vergelijkt
zichzelf met een struisvogel die wel vleugels heeft en tracht te vliegen maar niet van de
grond komt.139 De pikante details zijn er de vermoedelijke reden van dat Zoets “DigtKunstige Werkken” zoals het titelblad vermeldt, pas na zijn dood in 1674 het licht hebben
gezien. Deze veronderstelling houdt ook in dat zijn Stadhuisrijm dat is opgedragen aan zijn
geliefde weduwe Amalia waarschijnlijk ver voor het jaar van uitgave tot stand kwam.
137 Caspar Commelin 1693-1694. Caspar Commelin gaf dertig jaar nadat zijn vader betrokken was bij de totstandkoming
van een eerder vernoemde stadsbeschrijving een verbeterde editie van diens werk uit. In het licht van de al genoemde
stadsbeschrijvingen is het opmerkelijk dat hij toevoegingen in de tekst als verbeteringen aanduidde. Het vierde deel handelt
over het stadhuis en is echter nauwelijks aangepast. In 1726 is het werk nogmaals herdrukt in twee delen.
138 Zoet 1675 p. 182.
139 Ibid., p. 177.
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Daardoor zou hij voor deze studie mogelijk interessant kunnen zijn. In 1659 had Amalia
samen met twee dochters en de Prins van Anhalt het Stadhuis officieel bezocht. Er vond
onder gastheerschap van de burgemeesters een diner plaats in de Oud-Raadzaal. Wellicht is
Zoet bij die gelegenheid door Cupido’s pijl geraakt.140
Na eerst de Vierschaar te hebben beschreven, brengt Zoet de Burgerzaal ter sprake.
Opmerkelijk is de beschrijving van het plafond van de zaal: “Vlieg dan, met uw gezigt, tot aan
het hoog Gewelf, Daar zult gy Zon, en Maan, en al de Starren vinden.”. Deze woorden van
Zoet kunnen op twee manieren worden uitgelegd. Of hij heeft zijn beschrijving met behulp
van de prenten van Vennekool tot stand gebracht, of hij heeft dit plafond werkelijk gezien.
Indien het laatste het geval is betekent dit dat Van Campens ontwerp voor het gewelf
(wellicht als in Vennekool 1661) daadwerkelijk is uitgevoerd. Tot nu toe ontbreekt elk bewijs
voor een daadwerkelijke beschildering met de sterren van het zuidelijk halfrond. Het zou
dan samen met een Duitse reisbeschrijving uit 1678 de enige beschrijving zijn van het al snel
vervangen gedecoreerde eerste overkapping.141 Na de Burgerzaal worden de
beeldhouwwerken en schilderijen van de Burgemeesterskantoren beschreven. Het gedicht
eindigt abrupt. Waarschijnlijk heeft de onbekende samensteller van de bundel het gedicht zo
onvoltooid tussen Zoets papieren aangetroffen.
2.4.16 De rekeningen van Artus Quellinus 1650-1657142
Aan de rekeningen voor beeldhouwwerken van Quellinus die in het Stadsarchief Amsterdam
onvolledig bewaard zijn gebleven, is informatie te ontlenen over de aanbesteding,
vervaardiging, het materiaalgebruik en de volgorde van oplevering van de beelden. Vanwege
het grote belang van deze bron zijn de bewaard gebleven rekeningen als appendix
toegevoegd en voor het eerst integraal getranscribeerd. Het belang van deze bron in relatie
tot de reconstructie van het ontwerp van Van Campen komt in de volgende hoofdstukken
aan bod.

2.5 Resultaat bronnenonderzoek
2.5.1 Tekstuele bronnen
Een van de eerste tekstuele bronnen die inzicht geeft in het Stadhuisproject, stamt uit 1649.
Dat is een jaar nadat de plannen voor het gebouw werden gepresenteerd, maquettes tot
stand kwamen en de eerste steen was gelegd. Het betreft de bundel ‘Olyfkrans der Vreede’
waarin dichter Reyer Anslo het gedicht ‘Het gekroonde Amsterdam, met het nieuw
Stadthuis’ en een gedicht op de eerstesteenlegging van het Stadhuis publiceerde. Veel meer
informatie stond de schrijvers niet ter beschikking. Gedetailleerder blijkt echter de
informatie die spreekt uit de gedichten uit 1655 van Joost van den Vondel en Jan Vos, poëzie
ter gelegenheid van de inwijding van het gebouw. Vele aspecten van het gebouw die
genoemd worden maar op moment van publicatie nog niet af zijn, verraden het bestaan van
een masterplan. Met name Vondel blijkt in 1655 uitzonderlijk goed op de hoogte van het
onvoltooide deel van de plannen.
Uit datzelfde jaar stamt ook een informatief toneelstuk van Everard Meyster. Meyster
schreef het in zijn eerste en tweede deel van: ‘Dergoden land-spel om Amersfoort, Van’t
140 Zie voor een vergelijkbare redenering Eikema Hommes enKolfin 2013, p.266 noot14. Opmerkelijk is dat Eikema
Hommes en Kolfin Zoets woorden ‘loutere liefde’ in de ondertitel van hun boek hebben opgenomen. Zoets amoureuse
drijfveren (dichterlijke vrijheid of liaison?) ten aanzien van Amalia vermelden zij niet. Samen met de abrupte overgang naar
het Amsterdamse stadhuis is Zoet als bron als ‘verminderd betrouwbaar’ te beschouwen. Zoet 1675, pp. 177-190.
141 Zie: Vogel 1716; Balbian Verster 1931, pp. 73-78.
142 Alle in het Amsterdamse Stadsarchief bewaard gebleven rekeningen zijn getranscribeerd en opgenomen in Appendix 7.
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nieuw stad-huys binnen Amsterdam’. Hij brengt het in zijn ogen ten onrechte betwiste
auteurschap onder de aandacht. Van Campen had zich na vermoedelijke onenigheid over
een onbekend aspect van de Stadhuisbouw in 1654 op zijn landgoed in Amersfoort
teruggetrokken. De dichterlijke regels bezingen het idee achter hetgeen op dat moment
voltooid was, de gedecoreerde gevels en vooral de Vierschaar en de omliggende kantoren.
Meyster stelt vast dat er wat het totale ontwerp voor het Stadhuis betreft, één man en één
genie de eer te beurt valt.
2.5.2 Visuele bronnen
In 1648, 1650 en 1661 verschijnen de belangrijkste visuele bronnen. Het zijn Van Campens in
prent gebrachte tekeningen die zijn uitgewerkt door respectievelijk een onbekende, de
stadsarchitect Stalpaert en Van Campens tekenaar Vennekool. In de uitgave van de
laatstgenoemde is de ‘Beschrijving van het heerlijk gebouw het Stadhuis van Amsterdam’
opgenomen. Deze tekst geeft prijs dat het kennisniveau van de auteur vergelijkbaar is met
dat van de welingelichte Vondel (blijkens zijn inwijdingsgedicht uit 1655). Iets dat gezien de
aard van de publicatie ook niet verwonderlijk is. In 1655, 1662 en 1664 verschenen de
gravures die details van het decoratieprogramma aan het licht brengen. Hubertus Quellinus
maakte gravures naar de meest beeldbepalende sculpturen die zijn broer Artus Quellinus
leverde. Ze kunnen worden geraadpleegd bij wijze van catalogus van het voltooide
beeldhouwwerk uit de jaren voorafgaand aan de drie uitgaven.
2.5.3 Stadsgidsen
Melchior Fokkens is de eerste stadschroniqueur die in 1662 een uitvoerige beschrijving van
het gebouw opneemt in zijn stadsgids op zakformaat: ‘Beschryvinge Der Wijdt-vermaarde
Koopstadt Amstelredam ...’. Een jaar later publiceerde Olfert Dapper een met Fokkens’
beschrijving concurrerende stadsgids waarin deze het Stadhuis nog uitvoeriger beschreef.
Ten slotte verschijnt in 1664 een eerste Duitstalige tekst. De reisgids ‘Beschreibung der Stadt
Amsterdam ...’ van F. von Zesen. Hij heeft in zijn gids als eerste een uitvoerige rondleiding
door het Stadhuis opgenomen.

21 Fokkens schreef zijn stadsbeschrijving in 1662 voor hen die ‘genegen zijn deze Stadt met kennis te besichtigen’.
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Vanaf de achttiende eeuw zijn er geen uitgaven meer die van diepgaande inzichten getuigen.
Er was wel sprake van een uiterst succesvolle beknopte gids die in grote oplagen is
verspreid. Het boekje: ‘Beschryvinge van’t stadhuis van Amsterdam, Met een Verklaringhe
van de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz…’, is keer op keer herdrukt en
was op een gegeven moment zelfs in vier talen beschikbaar. Het boekje heeft door slechts
het direct zichtbare aan te stippen, en de verklaring van het ingenieuze programma
achterwege te laten, de toegang tot diepere betekenislagen te hebben geblokkeerd. Het
inzicht in het programma en daarmee de kennis van de wezenlijke kwaliteit van het gebouw
lijkt naar de achtergrond te verdwijnen.
2.5.4 Fragmentarisch beeld
Samen met de bewaard gebleven tekeningen en modellen geven de vroege bronnen een
uitvoerig maar fragmentarisch beeld van de gedachten achter het decoratieprogramma van
het gebouw. Wat opvalt, is dat er nauwelijks wordt ingegaan op iconografische aspecten van
meer overkoepelende aard. De gedachten achter het decoratieprogramma waren, getuige
het eerbetoon in grote lijnen wel bekend in de kring rond Van Campen. Maar waarschijnlijk
was de inhoud zo complex dat deze met het vertrek van architect Van Campen in 1654 en
zijn dood drie jaar later al in de vergetelheid is geraakt.
Er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van andere bronnen of een spoor van een zo
node gemiste verklarende publicatie. Het lijkt erop dat Van Campen zijn blauwdruk mee het
graf in heeft genomen.143 Overigens is er ten tijde van de bouw al gesuggereerd dat toch
niemand zijn programma zou kunnen vatten, althans: “Geen, die ter aerden aesem haelt
...”.144
Wat nu precies tot het ontwerp van Jacob van Campen behoort en wat hij trachtte uit te
drukken met het gebouw en de decoratie is maar op één manier te reconstrueren. Alle
beschikbare secundaire bronnen dienen te worden onderzocht zodat de uitkomst kan
worden getoetst aan bovenstaande inzichten. De aanpassingen van de bouw en de
veranderingen in de programmatische eenheid hebben hun sporen in de al besproken
bronnen getrokken. De belangrijkste vraag is: In hoeverre kunnen inzichten worden
verbonden aan het ontwerp of de uitvoering van de bouw?

143 De Duitse Keurvorst van Brandenburg en Vennekool hebben volgens de overlevering een aantal bundels tekeningen uit
Van Campens boedel in handen gekregen. Deze tekeningen zijn mogelijk verloren gegaan. Ze zijn zijn in ieder geval niet
bekend. Ze hadden misschien licht kunnen werpen op het ontwerpproces en beoogde doelstellingen (Bok 1995).
144 Meyster, Goden-Landspel 1655, p. 31.
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3 ALWIJSHEID ALS IDEAAL
In het voorgaande hoofdstuk zijn de verschillende onderzochte bronnen besproken. Zoals uit
de optelsom van inzichten uit deze bronnen is te concluderen, blijkt het van cruciaal belang
om te weten in welke ideeënwereld Van Campen verkeerde. Wat waren de aspiraties van de
architect en welke rol vervullen wetenschap en religie voor het bouwcomité? De methodiek
die in het volgende hoofdstuk wordt toegepast, gaat uit van de premisse dat het idee voor
het programma van het Stadhuis geheel of gedeeltelijk besloten zou kunnen liggen in het
antwoord op de wetenschappelijke vraagstukken waarmee de intelligentsia rond Jacob van
Campen worstelden.

3.1 De schepping
Huygens en met hem Van Campen werden direct of indirect beïnvloed door geschriften van
Plato. In de dialoog Timaeus had deze een theorie uiteengezet over de opbouw van het
universum of de macrokosmos – de planeten en de sterren – en de plaats daarin van de
mens, de microkosmos.145 Volgens die theorie weerspiegelt het universum zich in de mens.
Macro- en microkosmos zijn onderworpen aan dezelfde wetmatigheden en daarom
fundamenteel van dezelfde aard. De mens is in het klein wat het universum in het groot is,
een schaalmodel van de schepping. Plato ging daarbij niet uit van een pantheon der goden,
maar van één schepper, Theon. Hierdoor was zijn filosofie relatief gemakkelijk in te passen in
het christelijke denken: latere auteurs, onder wie zeventiende-eeuwse wetenschappers,
stelden eenvoudigweg Theon gelijk aan God. Zo werden theorieën, vormen en ideeën uit de
Grieks-Romeinse oudheid ontsloten voor de moderne maatschappij en voor gelovige
Christenen toepasbaar gemaakt.146
Een van de telkens weer terugkerende auteurs die het werk van Plato intensief bestudeerd
heeft voor zijn encyclopedie van Bijbelse symbolen gecombineerd met kennis uit de oudheid
en de eigen tijd, is Cesare Ripa. Van Campen en Huygens hebben zijn ‘Iconologia’, als
richtsnoer bij de invulling van decoratieprogramma’s gehanteerd. Het oorspronkelijk in het
Italiaans geschreven boek (1598), is in 1644 in het Nederlands vertaald en aangevuld door
D.P. Pers waardoor het voor praktische toepassing aan bruikbaarheid heeft gewonnen. Het
boek kende een grote verspreiding, en was van grote invloed op Vondel, Huygens, Van
Campen en vele anderen ten tijde van de voorbereiding en de bouw van het Stadhuis.147
Over de plaats van de mens in de macrokosmos zegt Ripa dat ”de Mensch, de Kleyne
Werreld genaemt, in sich begrijpt, alle de Maete, gewicht, hoedanigheyt en beweginge, die
de groote Werreld in sich heeft.” 148 De mens kon dus door onderzoek van zichzelf en van de
wereld om hem heen ook dichter bij God komen, die immers in beide, of liever, in alles
aanwezig is.149 Vondel schreef in navolging van Plato dat “Gods voorzienigheid blijkt in den
145 (20-11-2014 http//www.academia.edu/4394904/Timaeus in Plato. Verzameld Werk. Vertaling van Xaveer de Win vijfde
deel, pp. 185-300.
146 Rogerius 1651 (1736); De Mornay 1602.
147 De zeventiende eeuw (jaargang 11), 1995 themanummer Ripa.
148 Ripa 1644, p. 463. Ripa’s Iconologia is een encyclopedische verzameling van zowel Grieks/Romeins als christelijk
gedachtengoed. Zie ook Vitruvius, boek III.
149 Ripa 1644, p. 500-502, Theoria of Spieglinge. Een mooi voorbeeld van uitwerking van deze gedachte is de hemelglobe
en tevens zonnewijzer die in 1662 op het Theatrum anatomicum in Uppsala werd geplaatst. Gods glorie werd er getoond in
de architectuur van de koepel van het gebouw en binnen bij ontleding van de kroon op de schepping, de mens. Het theater
direct onder de koepel was al in 1620 naar vo orbeeld van het theater anatomicum te Leiden tot stand gebracht. Zie:
Rudbeck 1679-1702. Rudbeck schrijft dat de wieg van de menselijke civilisatie (Atlantis) in Zweden stond en het Zweeds was
naar zijn wetenschappelijke opinie de taal die Adam zou hebben gesproken. King 2005.
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mensche, de kleene wereld”. Het heelal is volgens hem door God “in den mensch beknopt
uitgestort”.150 In het Leidse Theatrum Anatomicum uit 1597 werd dit bijvoorbeeld
geïllustreerd met behulp van acht menselijke skeletten die geplaatst zijn op de zeven ringen
(banken) die de banen van de planeten verbeeldden. De mens op de centrale snijtafel kon
juist op die plaats worden beschouwd als het centrum, de microkosmos te midden van de
macrokosmos.151

22 Dit Italiaanse architectuurtraktaat van Vincenzo Scamozzi ligt ten grondslag aan wat nu het Hollands classicisme
genoemd wordt. Van Campen en zijn studiegenoten waaronder Constantijn Huygens waren erdoor gefascineerd.
Theoretische zowel als praktische aspecten van het universele bouwen kwamen erin samen.
150 Vondel, Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Amsterdam 1662, dl. 3.
151 In het Zweedse Uppsala bouwde de in Leiden geschoolde medicus en architect Olaus Rudbeck in 1662 een Theatrum
Anatomicum, bekroond met een armillarium op het dak om zo de verbinding tussen micro- en macrocosmos te illustreren.
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3.1.1 De hemelglobe
Een belangrijk symbool voor de universele wetten werd gevonden in de hemelglobe, de
‘Sphaerische globe’. Op menig classicistisch gebouw staat dan ook een ‘armillairsfeer’ of
‘armillarium’, een uit ringen samengestelde hemelglobe. Het gold als een herkenningsteken:
hier erkent men de hemelse wetmatigheden, of hier huist een (al dan niet zelfbenoemde)
‘homo universalis’. De bronzen Atlas (met aanvankelijk een armillarium) op het westelijke
timpaan van het Stadhuis getuigt van het eerste.152 Een voorbeeld van het laatste is het huis
dat Constantijn Huygens voor zichzelf ontwierp en dat hij liet bouwen aan het Plein te Den
Haag. Het had maar liefst vier armillaria, op iedere schoorsteen één.153 Voor bewonderaars
van klassieke architectuur gold het als een verwijzing naar hemelse maatverhoudingen. De
titelpagina van Vincenzo Scamozzi’s ‘bijbel’ van het Hollands classisisme, het op de antieke
Vitruvius gebaseerde architectuurtraktaat, ‘L’Idea della Architettura Universale 1615, lijkt
van beide te getuigen. Het armillarium bevindt zich in het timpaan van een gegraveerde
poort en is net als het er onder weergegeven portret van architect Scamozzi omringd door
astronomische instrumenten.
3.1.2 Sterk, nuttig en mooi
Naar de mening van Vitruvius moest een bouwwerk naast de al genoemde verhoudingen en
symmetrie aan drie eisen voldoen: het moest net als het menselijk lichaam behalve
duurzaam (‘firmitas’), tevens nuttig (‘utilitas’) en mooi zijn (‘venustas’).154 Deze drie-eenheid
vraagt om enige uitleg. Daarvoor maken we opnieuw een zijsprong naar Huygens met wie
Van Campen de theorieën van Vitruvius bestudeerde. Op het fronton van zijn huis aan het
Plein in Den Haag stonden omringd door de eerdergenoemde vier astrolabia “dry moye
Meissies” die hij bij een Antwerpse beeldhouwer (wellicht Quellinus) besteld had.155
Het waren de personificaties van de drie voorwaarden van Vitruvius: ‘Firmitas’, dat wil
zeggen duurzaamheid of hechtheid - in Huygens’ woorden “de sterkte” met een schild en
onder haar voet een plint, stond links op het timpaan.156 De betekenis ervan was, dat het
huis, de mens tot schild dient en daarom dus sterk moet zijn. In het midden stond het beeld
van ‘Utilitas’ of de doelmatigheid - Huygens schrijft “het gemak” - vergezeld door een
schildpad en een slak vanwege hun beider doeltreffende behuizing. Rechts stond ‘Venustas’
ofwel schoonheid, “het schoon-aensienelyk”, met een passer in de hand en een beeldje van

152 Nu heeft Atlas een met brons beklede bol, maar Van Campen ontwierp, getuige alle vroege in prent gebrachte
ontwerpschetsen, een uit ringen samengestelde globe met de aardbol als centrum. Zie voor het oorspronkelijk bedoelde
armillarium bijvoorbeeld: Stalpaert 1650, Vennekool 1661 en Quellinus 1662. De latere beschrijvingen van de prenten van
Vennekool wijzen op een identificatie van de beklede bol met de aarde en niet langer het armillarium of de hemelbol.
153 Vier Armilaria die vermoedelijk verwezen naar de vier vermeende bouwstenen, aarde, water, lucht en vuur. Andere
voorbeelden van Armilaria op classicistische gebouwen zijn het Leidse Bibliotheca Thysiana uit 1653 en ‘s Lands
Zeemagazijn uit 1656, het huidige Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Op de Dam boven de winkelpui van cartograaf
Hondius, waar de laatste stand van wetenschap in prent of globe kon worden aangeschaft, was ook een armillarium
geplaatst.
154 In zijn gedicht ‘Domus Mea’ uit 1636 beschrijft Huygens deze begrippen aan de hand van het menselijk lichaam. Worp
1911-1917, dl. III, p. 31 en dl. VIII, nr. 1431.
155 Ripa 1644, pp. 460-461.Het fronton wordt tot het midden van de 1ste eeuw voor Christus voornamelijk in
tempelachitectuur toegepast. Dat het bijzonder is voor woonhuizen blijkt bij Plutarchus (Caes, 63) en Cicero (Phil., 2.110)
die beiden schrijven dat Julius Caesar slechts met toestemming van de senaat een fronton voor zijn huis mocht plaatsen.
Palladio pleit in zijn Vitruvius interpretatie (Palladio 1570, boek II, 16) voor gebruik van het timpaan voor woonhuizen zodat
het wapen van de bouwheer erin kon worden geplaatst. Huygens en Van Campen hebben dit idee overgenomen en zowel
paleis Honselaarsdijk, het Mauritshuis als het Huygenshuis van een dergelijk fronton met wapen voorzien. Zie eerder
geciteerde brief waaruit blijkt dat Van Campen Palladio’s geschrift bestudeerde (UB Leiden, Huyg 37, brief 41 (6 febr. 1642).
Vlaardingerbroek 2000, 51, pp. 60-81.
156 Zie Huygens gedicht ‘Beelden op het frontispice van mijn Huys’, Worp 1911-1917, deel VIII, p. 143, 8 okt. 1667.
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een naakte figuur, dat op de menselijke lichaamsverhoudingen duidt, de ‘Simmetria’.157
Vondel schreef in zijn gedicht op de inwijding van het Stadhuis eveneens over deze drie
Vitruviaanse begrippen “Als krachten van de ziel der bouwkunste ...”. En met de ziel en het
lichaam zijn we dan weer terug bij de mens.158
3.1.3 ‘Simmetria’ of overeenstemming der delen
Een begrip dat steeds terugkeert in de teksten over de gebouwen die Huygens en Van
Campen bestudeerden en een belangrijk kenmerk van classicistische bouw, is symmetrie.
Symmetrie werd als fundamenteel beschouwd bij het ontwerpen of scheppen. Daarbij moet
worden bedacht dat het woord ‘symmetrie’ niet, zoals nu, exact ‘spiegelbeeldig’ betekend
maar dat de duiding meer in de richting van eenheden met overeenkomstige maten en
verhoudingen moet worden gezocht.159 Volgens Ripa: “Simmetrie is een Griex woord, dat in
onse spraecke bediet, een over-een-stemmende en gelijckmaetige meetinge van alle dinge.”
Wetenschappers en kunstenaars vonden symmetrie op de allereerste plaats in het menselijk
lichaam. Ripa meent: “datter van God niets met meerder Simmetrie, onder alle geschapene
dingen, gemaeckt is, als de Mensche, hebbende hem geschapen nae zijn beeld en
gelijcknisse, diewelcke is, een waerachtige proportie, een waerachtige Harmonie, een waere
ordre, een waere Kracht, en de waerachtighste en volmaeckste meetinge en
gelijckmatigheyt of Simmetrie van alle dinge.”.160 Maar ook de eeuwige (en dus goddelijke)
cycli van dag en nacht, de maanden van het jaar en de seizoenen en bijvoorbeeld de tekens
van de dierenriem, werden als symmetrisch gezien.
Van Campens klassiek symmetrische opstanden en complexe decoratieprogramma’s zijn
vervuld van het bewustzijn van het belang van deze ‘wetmatigheid’. Men zou kunnen stellen
dat destijds voor alle onbegrepen delen van de schepping naar soortgelijke oplossing binnen
deze kaders werd gezocht. Van Campens inspiratie voor het decoratieprogramma van het
exterieur, de Burgerzaal en de galerijen van het Stadhuis is gebaseerd op traktaten met
‘wetmatigheden’. Alberti’s traktaat ‘De re aedificatoria’ introduceert het begrip ‘Concinnitas’
dat overeenstemming der delen in een orde betekent. Alberti schrijft dat wat
onderscheidende architectuur kenmerkt, is overeenstemming van zintuiglijke schoonheid.
Schoonheid komt voort uit verhoudingen die zijn ontleend aan de kosmos. Samen hebben
Huygens en Van Campen het traktaat van Alberti bestudeerd. Misschien zijn ze er dankzij
verwijzingen in Ripa’s encyclopedie op geattendeerd.
Een analyse van Ripa’s verklaring werpt licht op hoe in de in de zeventiende eeuw met
behulp van antieke vooronderstellingen naar gelijkmatigheden tussen hemel en aarde werd
gezocht. Ripa stelt: “Wy sullen dan seggen dat de Simmetrie, een rechte proportie of
evenreedintheyt is van meetelijcke dingen, soo wel van natuyrlijcke, als van gemaeckte: die,
157 Vondel 1655, r. 589-590, zie ook r. 623-630.
158 Vondel 1655, r. 652-654.
Deze gedachte die vanuit de antieke oudheid in de middeleeuwen post vatte, kreeg destijds tevens een religieuze
betekenis. Volgens Sint Augustinus verbeeldde het kerkgebouw een afspiegeling van het Goddelijke in de vorm van het
menselijk lichaam. De absis werd op een lijn gesteld met het hoofd, het altaar met het hart, de beide transsepten met de
armen, en het schip met de rest van het lichaam. Augustinus, De Civitate Dei, X, 3. Ook in de Bijbel wordt op verschillende
plaatsen de vergelijking tussen het lichaam van Christus en de tempel gemaakt; zie bijvoorbeeld Johannes II, StatenBijbel
vss 19 vv, Mattheüs 26:61, en Marcus 14:58; zie ook verderop in de tekst.
159 Van den Heuvel 2005, p. 110. Simon Stevin verklaart de begrippen ‘Saemmatigheydt’ en ‘Lycksijdigheyt’. “De Griecken
hebben in plaets deses woordts Lycksijdigheyt gebruyct. Symmetria, beteyckenende t’Saemmaticheydt, daer sy mijns
gevoelens by verstonden, dat de maten der lijckformige deelen, vande rechte ende slincker sijde eens gestichts t’samen
moeten overeencommen.”.
160 Ripa 1644, p. 461-463. Ripa vervolgt zijn uitzonderlijk uitvoerige betoog over dit onderwerp met de in klassieke
architectuur te ontdekken symmetrie, om weer bij de vergelijking met het lichaam van de mens uit te komen.
64

alsoo de maete en middelwegh houden, soo kon men daer, noch afdoen noch toedoen.”
De Egyptenaren, de Bijbel en de Grieken Protagoras, Plato, Tasso en Pythagoras worden
door Ripa aangehaald om te bewijzen dat symmetrie, ‘schoonheid’, ‘deugd’ en
‘gematigdheid’ gekoppelde begrippen zijn die samen aan al het goede ten grondslag liggen.
Had Pythagoras immers niet gezegd dat uiteindelijk “Simmetrie van de ziele ... een
rechtsnoer is, van al’t geene dat betaemlijck is”. De “alderwijste Mannen” hadden, zo
vervolgt Ripa, samen bewezen dat er een “harmonische gelijkcmaetigheyt” lag besloten, in
“de beweginge des Hemels” en de “gematigdheid der elementen” die ook als symmetrie
werd opgevat en dat als later nog zal blijken een essentieel onderdeel van het
Stadhuisprogramma is. Ripa vervolgt zijn uitzonderlijk uitvoerige betoog over dit onderwerp
met de in klassieke architectuur te ontdekken symmetrie om weer bij het aloude thema, de
vergelijking met het lichaam van de mens uit te komen.161
3.1.4 God met ons
Sinds Plato zijn er steeds filosofen en wetenschappers geweest die zich bezighielden met de
vraag hoe alle delen van de schepping zich verhouden tot elkaar en tot de mens, en hoe de
vermeende systematiek achter dit alles kan worden ontdekt. Voor hen sprak het vanzelf dat
de door God bepaalde maatverhoudingen in het universum, die ook menseigen blijken, in de
bouwwerken op aarde dienden te worden toegepast.
Dit idee was ook in de Bijbel te vinden. Koning Salomo had zich bij de bouw van de
legendarische tempel te Jeruzalem in al zijn wijsheid tot God gericht en gezegd: “U hebt alles
geordend naar maat en getal en gewicht”162. Om te zien hoe de ideeën in de praktijk konden
worden toegepast, wendde men zich tot het enige bewaarde bouwkundige traktaat met
maatstaven uit de oudheid; ‘De Architectura Libri Decem’ van Vitruvius. Van Campen,
Huygens en enkele studievrienden bestudeerden dit boek in allerlei uitvoeringen en
vertalingen.
Vitruvius gaat uit van de volmaaktheid en de eenheid van het universum. Hij probeert aan te
tonen dat de schoonheid die hij ziet in de klassieke tempels berust op reken- en meetkundige verhoudingen. Bij de mens is, zoals hierboven aan de orde kwam, de volmaaktheid te
vinden in de verhoudingen van zijn lichaam dat geschapen is volgens universele wetten en
perfect in een vierkant, rechthoek en cirkel past (de Vitruviusman). De schoonheid van klassieke gebouwen kon zo dus worden afgeleid van de toepassing van een menselijke maat.163
Anders gezegd: goddelijke schoonheid kan in de natuur worden ontdekt om daarna te
worden toegepast in de werken van de mens. Langs deze wegen maakt de mens de volmaaktheid van de schepping op aarde zichtbaar. Zo werd wetenschapsbeoefening op basis
van Vitruvius voor Van Campen en Huygens verheven tot een waarlijk religieuze exercitie. 164
De band tussen de menselijke gestalte – de door God naar zijn evenbeeld geschapen
perfecte figuur – en de regels voor de architectuur, is door talloze auteurs onder woorden
gebracht. Ripa zegt bijvoorbeeld in zijn samenvatting van Vitruvius’ architectuurtheorie dat
de architectuur “gegeven haer vaste regulen van de Columne, Pedestalen, Basen, Capitellen,
161 Ripa 1644, p. 461-463.
162 Wijsheid II, 21.
163 Worp 1911-1917, dl. VIII, p. 1431; Ottenheym 1991; Von Naredi-Rainer 1982.
164 De bewijzen voor een fascinatie voor Vitruvius’ traktaat liggen voor het oprapen. In 1642 schreef bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke kennis van Van Campen en Huygens een brief aan de laatste, met als onderwerp de gezamenlijke
studie van Vitruvius. ‘... Ick ben in ‘t oversetten van Vitruvius ghecomen tot in ‘t midden van het laetste boeck. De heer
Campen, die sijn ootmoedighe ghebiedenisse aen U. Ed. doedt, raedt mij daernae het laetste boeck van Palladio, daer hij
handeldt van de tempels der oude, ende de laetste capittelen van sijn voorgaende boeck daer hij van haer publike
ghebouwen spreect, oock over te setten.’, UB Leiden, Huyg 37, brief 41 (6 febr. 1642).
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Architraven” symmetrisch van aard dient te zijn, net als de mens165. Dat Van Campen werd
geïnspireerd door deze theorie valt op te maken uit de tekst van de hiervoor besproken
boekwerkje van Everard Meyster. Meyster meende in het Amsterdamse Stadhuis “de rechtmatigheyt van welgevormde leeden [ledematen, EJG]” te herkennen.
Ook andere geleerde tijdgenoten relateerden Van Campens Stadhuis aan het menselijk
lichaam. Pieter Corneliszoon Hooft bijvoorbeeld zag het gebouw als “een lichaem van zijn’
voet tot in sijn’ vorst volbouwt”.166 Vondel was nog explicieter. Hij dichtte bij de inwijding:
“Het heeft zijn middenlijf, zijne armen, voeten, hooft, En schouders, elck om ‘t nets. Het
heeft zyn ingewanden, Elck lidt, elck ingewant zijn ampt, gebruick, en standen”.167
3.1.5 De Schepper
De gedachte dat God aanwezig is in al het door hem geschapene maakte dat systematisch
onderzoek naar de natuur en de oorsprong der dingen ook een religieuze betekenis had.
Deze ideeën waren onder andere ontleend aan de kerkvader Augustinus die in zijn ‘De
Ordine’ schrijft over de Goddelijke orde van het universum.168 In onze wereld wordt deze
orde volgens Augustinus weerspiegeld in architectuur en dans. Augustinus’ ‘De vera
religione’ handelt over de schoonheid van geest en tastbare schoonheid, manifest in de
maatverhoudingen van gespiegelde lichaamsdelen van mens en dier.169 Augustinus’
theorieën over de systemen achter Gods esthetiek grijpen echter verder terug in de tijd. Ze
zijn ontleend aan de esthetische idealen uit de Romeinse oudheid.170
Het universum en zijn ontwerper, “den volmaecktsten Bouwmeester, Schepper van Hemel
en Aerde“171 fascineerden de zeventiende-eeuwse intellectuelen. Het idee dat er een
bepaalde methodiek school achter de schepping was van grote invloed op het
natuuronderzoek naar wereldvormende verhoudingen. Onderzoekers zagen de schepping in
termen van orde en harmonie en de schepper als de perfecte mathematicus of beter de
perfecte mechanicus, men nam aan dat: “... sooder geen ordre in de beweginge waere, alle
dingen souden te gronde gaen.”172
Een parallel werd getrokken met het effect van ordening op de eigen staatsinrichting en men
zocht naar aansluiting op Bijbelse kennis. Het achterhalen van de regels die God had
gehanteerd, hoe onbegrijpelijk ook voor mensen, zagen de onderzoekers als hoogste vorm
van wetenschapsbeoefening: “... also het uyterste einde van ons verstand, door’t middel van
de overweginge, [is] God self: wiens eygene plaets en zetel, geproportioneert met zijne
Natuyre, (wesende de Natuyre van alles) is de Hemel self.” schrijft wederom Cesare Ripa.
Zijn encyclopedie geldt als een van de belangrijke bronnen voor studie naar betekenis
binnen de intellectuele kring rond Van Campen en Huygens. Ook teksten en gedichten van
Vondel, Cats, Hooft en Blaeu getuigen van een grote belangstelling voor Ripa’s
encyclopedische kennisarsenaal.173
165 Dit is echter niet de enige reden waarom de architectuur met Gods schepping in verband staat: “Oock mede om dat de
Architecture boven drijft, en geeft aen veele andere konsten een regel en maete, om datse haer meesterstuck, door de
Simmetrie moeten oefnen.” Ripa 1644, p. 463. Zie ook Goossens 1994.
166 Meyster 1655, Het tweede Deel van’t Hemels Land-spel, p. 75,77; Tuynman en Van der Stroom 1994, p. 397.
167 Vondel 1655, Ottenheym in Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, p. 155.
168 Verhoeven 2000. p. 126.
169 Lössl 2007.
170 Augustinus is in zijn vergelijking van het menselijk lichaam met de regels der architectuur op zijn beurt beïnvloed door
de ideeën van de Grieks-Romeinse geneesheer Claudius Galenus (129 - ca. 200 na Chr.).
171 Ripa 1644, p. 600.
172 Ripa 1644, p. 463; Van Berkel 1983.
173 Ripa 1644, p. 501 en J. Becker in de inleiding van de facsimile editie 1971 behandeld de receptie van de encyclopedie
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3.1.6 Voort- of terugschrijdende wetenschap?
Wat de reconstructie van de intellectuele achtergrond en invloedsfeer van Van Campen
complex maakt, is het feit dat de wetenschap in het tweede kwart van de zeventiende eeuw
niet langer uitging van de premisse dat er slechts één enkele sleutel ter ontsluiting van de
schepping bestond.174 Van Campen stond vooral via Huygens in contact met de moderne
wetenschap maar over zijn opvattingen is niets bekend. Behalve een aantal
decoratieprogramma’s waaruit echo’s van de belangstelling van Van Campen opklinken, zijn
nauwelijks bronnen overgeleverd waarmee we diens plaats ten aanzien van het
wetenschappelijke discours kunnen bepalen.
Daarom lijkt het een logische stap om in eerste instantie te rade te gaan bij opdrachtgever,
studiegenoot en veelschrijver Constantijn Huygens. Huygens was door zijn vooraanstaande
positie, blijkens zijn nog raadpleegbare briefwisselingen, goed op de hoogte van
natuurwetenschappelijke innovatie en filosofische debatten. Huygens’ interesse voor Van
Campen komt, zo blijkt uit een van zijn gedichten, voort uit diens rol als: “bevrijder van de
achter een wolk weggedrukte Romeinse architect Vitruvius”.175

3.2 Het wereldbeeld van Constantijn Huygens en Jacob van Campen
Huygens stond in zijn studie naar antieke kennis behalve met Jacob van Campen in contact
met de grote geleerden van West-Europa en de Nederlanden en Van Campen was via hem
getuige van de actuele debatten, maar ook van het langzame afbrokkelen van klassieke
wereldomvattende theorieën. Huygens’ en daarmee ook Van Campens referentiekader
bestond onder meer naast de klassieke en naar het Nederlands vertaalde encyclopedische
kennis van Cesare Ripa’s ‘Iconologia’ uit nieuwe inzichten en ideeën van de geleerden:
Hooft, Ban, Barlaeus176, Blaeu, Drebbel, Mersenne, Descartes, Paludanus, Stevin en Francis
Bacon. Wetenschappers waarvan het merendeel, volgens de huidige opvattingen, bovenal
als ‘generalist’ is te kwalificeren.
Het opsporen van klassieke bronnen of het ontsluiten van in de loop der tijd verminkte
passages uit klassieke verhandelingen ging deze wetenschappers niet ver genoeg. Ze waren
op zoek naar niets minder dan de weg terug naar het verloren paradijs.177 Getracht werd om
de zondeval met natuurkennis te bestrijden en zo het menselijke lot te verbeteren. De blik
van de wetenschap was daarmee steeds gefixeerd op het verleden, de tijd waarin men dacht
dat de schepping volmaakt moest zijn geweest.
In die dagen vertrouwde de wetenschap dus op vooruitgang door reconstructie en
defragmentatie van het verleden en niet, zoals in onze tijd, door zich te concentreren op
mogelijkheden die in het verschiet zouden kunnen liggen. De ‘Aetas Aurea’ of de tijd vóór de
zondeval, zo werd geloofd, zou door inzicht in de schepping met behulp van alle verzamelde
kennis uit het verleden een wedergeboorte beleven van de tijd waarin de mens een
volmaakte kennis had. Hij doorgrondde destijds de natuurverschijnselen en beheerste de
van de Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali cavate dall’Antichità et da altri luoghi’ verschenen in 1593 en
de Nederlandse vertaling uit 1644 die een grote invloed op Huygens en Van Campen heft gehad.
174 Onder invloed van de empirische wetenschapsbeoefening onstonden nieuwe inzichten die klassieke en Bijbelse
verklaringen ondergraven. Zie bijvoorbeeld Berkel, K. van, 1998.
175 Huygens, Gedichten, dl. 3, pp. 287-288 “Campius oppressi vindex sub nube Vitruvj”.
176 Het ideaal van de wijze erudiete koopman met belangstelling voor wetenschap en kunst is op 9 januari 1632 bij de
oprichting van het Amsterdamse Athenaeum Illustre verwoord door Barlaeus in zijn invloedrijke rede ‘Mercator Sapiens’.
Zijn boodschap is dat succesvol ondernemerschap afhankelijk is van kennis, orde en vertrouwen. Colleges waren openbaar
toegankelijk en vóór elf uur afgelopen, vanwege de openingstijd van de Beurs.
177 Descartes en Bacon waren vooral op zoek naar een alternatief voor de Aristotelische scholastische
wetenschapsbenadering. Cohen 2007, pp. 130-136.
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mathematische formules die het vermeende fundament van het hele universum vormden.
Ook het planten- en dierenrijk kende geen geheimen in deze zogenaamde “Wysentijt”.178
Na die gelukzalige periode was met de zondeval de fundamentele kennis over de schepping
verloren gegaan. Wetenschappers gingen er echter vanuit dat men inmiddels het dieptepunt
achter zich had gelaten nu de wetenschap op zijn schreden terugkeerde en zich op de
herontdekking van verloren kennis uit de Bijbelse en klassieke oudheid richtte. Men zocht,
zoals we al constateerden, in brede zin, en met behulp van klassieke bronnen, naar de
verhulde samenhang in het door God geschapene. De redenering was dat hoe ouder de
geraadpleegde bronnen waren, hoe betrouwbaarder de kennis over de schepping kon zijn,
dit gezien de geringere afstand tot het punt waarop het allemaal mis was gegaan. Men dient
daarbij overigens in ogenschouw te nemen dat de meest gangbare gedachte in die tijd
uitging van een schepping die 4000 jaar voor Christus had plaatsgevonden. De
wereldgeschiedenis voltrekt zich dan in slechts 5650 jaar.
Een curieus maar beslist niet op zichzelf staand voorbeeld van deze stroming was de Haagse
fossielenverzamelaar Peter Valckenier die zijn versteende collectie gebruikte om er levende
planten en dieren mee te vergelijken.179 Hij beschouwde zijn fossielen daarbij als tijdens de
Bijbelse zondvloed (Gen. 6,1-7,23) in sediment gestolde en dus dicht bij de zondeval en de
verstoting uit het paradijs te situeren voorbeelden (Gen. 3,1-24).180 Het kan bijna niet anders
dan dat Huygens ook deze verzamelaar en stadsgenoot van nabij gekend heeft.181 Huygens
had een grondig inzicht in betekenisvol klassiek bouwen en hij deelde dat met Van
Campen.182 Dat is de doorslaggevende reden om binnen het kader van dit onderzoek telkens
weer naar Huygens terug te keren en bij hem te rade te gaan.
De zeventiende-eeuwse kunsttheoreticus Willem Goeree merkte op dat Van Campen geheel
in lijn met de verzamelaars van zijn tijd ook geïnteresseerd was in antieke penningen. In
1679 schrijft Goeree: “Joachim Oudaan [dichter en bekende van Van Campen, EJG] getuigt
ons dat ter tijd als den voortreffelijcken Bouw meester Nicolaas van Kampen [bedoeld is
Jacob van Campen, EJG] swanger ging om het raathuijs van Amsterdam te ordineren, hij bij
hem en andere liefhebbers der Outheden alle antycke penningen daar eenige bouwpralen of
tempelgesigten op stonden, quam beschouwen, ten eijnde hij sijn voornemen nae den swier
van eenig geagt antyck bouwgevaarte mogte doen aarden.” 183 Dit citaat bewijst uiteraard
vooral dat Van Campen geïnteresseerd was in mogelijke verschijningsvormen bij het
herscheppen van antieke architectuur.184
3.2.1 Zien is geloven
Dankzij een in de eerste decennia van de zeventiende eeuw opkomend besef dat men in de
intensief bestudeerde en gereconstrueerde oudheid de waarheid ook niet in pacht had
gehad, werd er in geleerde kringen niet langer geredeneerd vanuit de synthese van kennis
van het natuurlijke en bovennatuurlijke. Onder andere de uitvinding en het toepassen van
178 Stevin 1605-1608; Jorink 1999.
179 Van de Roemer 2005, hoofdstuk 5.
180 Bijvoorbeeld Lucas 17, 26.
181 Bergvelt, Meijers en Rijnders 1993, p. 136.
182 Anagrammen van Huygens op de namen van Amalia van Solms en Jacob van Campen, handschrift, Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek. Afgebeeld in: Strengholt 1987. In het handschrift van Huygens: “Iacob van Campen Ic bov cap. nae
man; Iacob, Ic can pas. Bowen ma.; Ic mac boven van pas; Iacobus, Ic maecen bov van pas; ò ame bas ‘vx’ capvcin”
183 Goeree MS.KB.68 B 11, Met dank aan Prof. dr K.A. Ottenheym. In 1668, 1670 en 1704 publiceerde W. Goeree zijn
kunsttheoretische verhandelingen. De penningcollectie is na de dood van Oudaan beschreven en opgenomen in de collectie
van Jacob de Wilde (1645-1721). De architect Christopher Wren was vervolgens een van diens vooraanstaande gasten.
184 In hoofdstuk 7 komen overeenkomsten tussen het door Van Campen ontworpen Mauritshuis, De Oranjezaal en het
Amsterdamse stadhuis nader aan de orde.
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lenzen vanaf de jaren dertig van de zeventiende eeuw, zorgde voor een meer
toekomstgericht perspectief. In de biografie van zijn jeugd schrijft Huygens over het gebruik
van lenzen door de in zijn ogen fenomenale geleerde Drebbel: “Het is werkelijk alsof je voor
een nieuw schouwtoneel van de natuur staat, op een andere aarde bent.”185
Behalve aan de verwantschap tussen hemel en aarde en inpassing in een kosmologisch
concept werd er door geleerd Europa steeds meer aandacht besteed aan de zoektocht naar
kleinschalige rationele verklaringen aan de hand van bijvoorbeeld met de microscoop
verzamelde empirische gegevens. De nieuwe onderzoeker bestudeerde voortaan een
zelfstandig object en isoleerde het zodat het beschreven, gemeten en gewogen tot een
vergelijk van eigenschappen kon leiden.
René Descartes, voor wie Huygens een uitgever zocht en drukproeven corrigeerde, was
hierin een voortrekker. Hij was er bijvoorbeeld van overtuigd dat het verzamelen van
rariteiten niet tot inzicht in de schepping kon leiden en pleitte voor een wetenschap op basis
van de bestudering van het gewone het alledaagse in plaats van de ‘curiosité’. In Descartes’
woorden: “Recherche de la vérité par la lumière naturelle”.186 De veilige conventie van de
zoektocht naar de grote synthese kwam door dit voortschrijdend inzicht steeds meer op
losse schroeven te staan. Het systematiseringbeginsel waarbij het kennispeil uit het verre
verleden als uitgangspunt diende, kraakte in zijn voegen. Descartes zag dat als een nadeel.
Zijn pleidooi voor het streven naar een filosofische eenheid bekrachtigde hij door een
vergelijking met, hoe toepasselijk: het gebouw. Hij constateerde dat de schoonheid van
beiden afhing van de eenheid: “iets dat uit verschillende stukken is samengesteld, en dat
door verschillende mensen is gemaakt, is vaak veel minder volmaakt dan iets waaraan
slechts door één gewerkt is.”187 Het lijkt koren op de molen voor Huygens en via deze voor
diens bewonderde eigenzinnige ‘schepper’ Jacob van Campen.
De invloed van de ontdekking dat men niet blind kon varen op de wijsheid van de oudheid
en de Bijbel is wellicht de grootste schok uit de hele wetenschapsgeschiedenis. Eigentijdse
uitvindingen konden in toenemende mate worden ingezet om oude inzichten te weerleggen.
De Grieks astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus Claudius Ptolemaeus, die
voor de zeventiende-eeuwse onderzoekers zo goed als uit de “Wijsentyt” van vóór de
zondeval stamde, bleek nota bene ten onrechte te hebben beweerd dat de aarde met de
mens als middelpunt het centrum van het universum vormde. Nog moeilijker was het om te
accepteren dat zelfs de inhoud van de Bijbel niet langer uit louter absolute waarheid kon
bestaan. Er stonden namelijk zaken in die vanuit de nieuwe fysica niet langer verdedigbaar
waren. Bijvoorbeeld in het Bijbelverhaal van Jozua zou God de zon stil hebben gezet om tijd
te winnen. Dit is alleen als een wonder te beschouwen als de zon om de aarde draait. De
nieuwe vorm van wetenschapsbeoefening kon de onzekerheden die het verlaten van de
oude vorm voor velen met zich meebracht, bepaald niet wegnemen; ze stond nog in de
kinderschoenen en diende ten tijde van het totstandkomen van het ontwerp van het
Amsterdamse Stadhuis nog in grote kring geaccepteerd te worden.
3.2.2 Goddelijk inzicht
Constantijn Huygens geloofde in het menselijk vermogen om goddelijk inzicht te verwerven.
Het gedicht ‘In Telescopium’ getuigt van Huygens’ standpunt in zake wetenschap en religie.
“Dijs, dicat, liceat tandem mortabilus esse, Si procul et prope, et hic esse et ubique queunt.”
185 Huygens/Heesakkers1987, p.132.
186 René Descartes, La Recherche de la vérité par la lumière naturelle, sous la direction de Ettore Lojacono, textes établis
par Erik Jan Bos, Milano: Franco Angeli, 2002.
187 Descartes, vertaling uit 1997, pp.51-52. Zie ook Frijhoff en Spies 1999, p. 291.
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“Op de Telescoop: Eindelijk mogen stervelingen zich goden wanen. Nu ze ver en nabij, hier en overal
kunnen zien.”

Het door Huygens in 1639 voltooide gedicht ‘Daghwerck’ onthult zijn dubbele houding ten
aanzien van zijn waarnemingen door de telescoop. Verbazing, onbegrip en het besef dat de
nieuwe natuurwetenschap slechts in de kinderschoenen staat, voeren zijn gedachten niet
naar Descartes of de verworven zelfstandige positie van de wetenschap maar terug naar
Gods almacht.
“Somtyds sal ick opwaerts lesen,
En verliesen mij in ‘tvack
Van Gods tweede werck; in ‘t dack
Van sijn ‘s anderdaeghs getimmer,
En door henen ‘t blauw geschimmer
Dat m’in soo veel schellen snijdt
Stijgen boven allen tijd,
En besien in mijn besinnen
‘T onuijtspreckelicke Binnen
Onbegrijpelick belendt
Met een Buijten sonder end”188

Dit gedicht geeft behalve een religieuze premisse ook Huygens’ Ptolemeïsche wereldbeeld
prijs, waarbij het universum zich kenmerkt door concentrische cirkels of ‘schellen’ rond de
aarde. Huygens was echter ook op de hoogte van de theorie van Copernicus, zo blijkt uit
enkele boeken uit zijn bibliotheek, namelijk Keplers ‘Astronomia Nova’ uit 1609, een
anoniem Frans traktaat ‘Sphere de Copernic & Ptolemée’ en het boek ‘Des Aertsrijks
bewegingh in de Sonnestilstant, bewysende dat dit geensins met de Christelyke religie is
strijdende’ van Dirk Rembrz. van Nierop.189 Opmerkelijk in dit verband is natuurlijk de titel
van het laatste boek dat getuigt van een bemiddelingspoging in een van de belangrijkste
controversen uit die tijd. Dat het onderwerp buiten Nederland zeer gevoelig lag blijkt wel uit
het feit dat het Galileo Galilei (1564-1642), met wie Huygens overigens ook
correspondeerde, vanwege zijn verdediging van Copernicus opvattingen door de Romeinse
Inquisitie tot herziening van zijn inzicht werd gedwongen.190
Uit de brieven en gedichten waarin Huygens het onderwerp aansnijdt, komt naar voren dat
hij ondanks summiere verwijzingen naar beide systemen geen stelling neemt en hij, zoals de
geleerde cartograaf en Amsterdams stadsbestuurder Joan Blaeu dat uit commercieel
oogpunt deed, beide systemen naast elkaar liet bestaan. Bij Huygens diende dit vanwege zijn
positie aan het stadhouderlijk hof, waarschijnlijk ook diplomatieke doelen. Dat Huygens zich
bewust was van zijn ambivalente houding blijkt uit zijn gedicht ‘Aerdsche Globe’ waarin de
beschreven controverse eindigt zonder besliste voorkeur maar wel met de woorden “...
waerheid is maer een”.191
Hoewel de Nederlandse uitgevers met hun relatieve vrijheid, in Europa de belangrijkste
verspreiders van de verlichte ideeën in de wetenschap waren, was in het tweede kwart van
188 Worp 1911-1917, deel II.
189 Catalogus der bibliotheek van Constantijn Huygens, verkocht op de groote zaal van het Hof te ‘s-Gravenhage 1688.
Reprint 1903. Omtrent Van Nierop zie Van der Aa 1868, pp. 208-211.
190 De briefwisseling met Huygens gaat voornamelijk over het octrooi voor een methode om de lengtegraad op zee te
bepalen. De briefwisseling tussen Huygens en Mersenne behandelt dit thema wel, Vermij 1993.
191 “Aerdsche Globe”, Worp 1911-1917, deel II, p. 60, Zie voor de discussie over de vraag of Huygens Copernicaan was,
Bots 1973 en Mattey 1973, p. 343; Colie 1955, p. 101.
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de zeventiende eeuw ook in de Nederlanden van acceptatie in brede kring geen sprake. Dit
was niet in de laatste plaats te danken aan de geleerden zelf die niet op slag in alle opzichten
van hun ‘geloof’ vielen en vaak met een been in een poëtische werkelijkheid stonden. De
wetenschap en zo ook Huygens’ opvatting bleef vooralsnog ingebed in hemelse sferen en
putte uit grotendeels religieuze inspiratie.192
3.2.3 Gods natuur
De zeventiende-eeuwse stroming van de wetenschap die de orde en doelmatigheid van de
natuur zag als de manifestatie van Gods wil wordt wel fysico-theologie genoemd.193 De
preoccupatie van de geïnteresseerde leken maar ook van Huygens en Van Campen bestond
eruit om de schepping te ontsleutelen en de verkregen informatie toe te passen in eigen
scheppingsvormen. Dit blijkt onder meer uit prenten en prentreeksen. Deze gravures tonen
universele cycli, zoals de wisseling van de seizoenen, de dans der planeten en de leeftijden
van de mens. Deze cycli vonden ook hun visuele uitwerking in wereldkaarten en atlassen
maar ook in verzamelingen van zogenaamde ‘naturalia, artificialia, antiquiteiten, scientifica
en exotica’, die tot doel hadden de wereld te ordenen en de schepping binnen het bereik
van het menselijke bevattingsvermogen te brengen. Verschillende katalysatoren voor
‘alwijsheid’ kwamen in voorgaande en komen in de volgende paragrafen aan bod.
Salomonische architectuur, de antieke oudheid, universele schatten/exotica/fossielen, de
Bijbel, kosmografie en muziek. In het onderzoek naar het wereldbeeld van Constantijn
Huygens zullen alle interessegebieden samen komen.
3.2.4 Verzamelen, ordenen en ‘eenig geagt antyck bouwgevaarte’
Ontdekkingsreizen en het exploiteren van overzeese kolonies leverden als bijproduct een
levendige handel in rariteiten uit alle windstreken. Die rariteiten dienden destijds als bewijs
van de wetenschappelijke vooronderstelling dat uitzonderingen, als bijvoorbeeld afwijkende
natuurverschijnselen, de regels van Gods plan bevestigden. Zoals bij fossielenverzamelaars
en microscopisten brachten ook voor wetenschappers bijzondere ‘naturalia’ en ‘artificialia’
tot een groter begrip van de schepping. In een 1648 gedateerde brief aan Constantijn
Huygens wordt diens aandacht gevraagd voor de in 1633 overleden Enkhuizer arts
Paludanus en de bestemming van zijn “cabinet van vreemdichheden”. Zijn verzameling was,
mede dankzij de handelsdrift van de zeelui die de Zuiderzeehavens bevolkten, ongekend
divers en stond te koop. De zorgvuldig opgebouwde verzameling droeg bij aan een door
Paludanus begeerde wetenschappelijke status. Veelzeggend is in dit verband een in
Paludanus’ catalogus uit 1617 vermeld hoogst zeldzaam religieus verzamelaars object. Naast
honderden wonderbaarlijke voortbrengselen der natuur bestond de verzameling uit stenen
van de ruïne van Salomons tempel te Jeruzalem.194 Het belang van die stenen ligt hem in het
feit dat ze van een gebouw stammen dat onder wetenschappers en verzamelaars model
stond voor de schepping. Het gebouw dat de Romeinen onder Titus verwoest hadden was
voorbestemd om bij Gods terugkeer te dienen als zijn aardse huis. De allesomvattende
kosmische ordening en de spiegeling van het hemelse op aarde fascineerde velen.
Een andersoortige verzameling waarmee Huygens en Van Campen te maken hadden, was de
uitheemse exotica verzameling van Johan Maurits. Deze werd ondergebracht in het door
192 Frijhoff en Spies 1999, p. 322.
193 Tegenwoordig staat deze term voor een historische afbakening, vooral voor de denktrant die opgang deed tussen
1670-1750. Fysico-theologie werd echter in de eerste helft van de zeventiende eeuw ook al bedreven. Zie bijvoorbeeld
Keplers ‘Wereldharmonie’ uit 1619.
194 Hunger 1934/1939. Paludanus catalogus uit 1617-18 is gepubliceerd in Schepelern, Naturalienkabinett, pp. 160-168.
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Van Campen en onder supervisie van Huygens gebouwde Haagse stadspaleis. Verschillende
uit Brazilië en Afrika afkomstige houtsoorten, tropische vruchten, afbeeldingen van mens- en
dierrassen, wapens en verentooien waren door Johan Maurits verzameld en naar Den Haag
gezonden en in een verzamelaarsprogramma opgenomen dat hij met Huygens en Van
Campen samenstelde.195 Een van de gevolgen was dat er onder de Haagse elite een grote
belangstelling ontstond voor de onbekende Nieuwe Wereld. Die vond zelfs zijn weerslag in
een exotisch gevederde Haagse damesmode.

3.3 Salomo’s tempel
Van Campen, Huygens, Vondel en vele studiegenoten ontleenden hun ideeën over het
fundament van de Schepping en de plaats van de mens daarbinnen niet alleen rechtstreeks
aan de Bijbel of schrijvers als Protagoras, Plato, Tasso en Pythagoras. Zij kenden de theorieën
vooral uit een aantal eigentijdse boeken waarin antieke en Bijbelse kennis samengevat zijn.
Hiertoe valt de al uitvoerig ter sprake gekomen uit het Italiaans in het Nederlands vertaalde
encyclopedie: ‘Iconologia’ uit 1644 gerekend, maar ook het kostbare driedelige boekwerk ‘In
Ezechielem explanationes’ uit 1604 met een Spaanse reconstructie van de Tempel van
Salomo. Deze boeken hebben gemeen dat de schepping van mens en kosmos bouwkundig
gespiegeld wordt. Van de drie delen ‘In Ezechielem explanationes’ van de geleerde jezuïet
Villalpando is bekend dat Huygens ze samen met Van Campen leende van de Haagse
resident van de landgraven van Hessen-Kassel. Deze geleerde verzamelaar en diplomaat,
Abraham van Wicquefort genaamd, had Huygens via de Amsterdamse hoogleraar Barlaeus
leren kennen.196

23 Tweede deel van Juan Bautista Villalpando en Hironymo Pradi, Rome 1604. Het exemplaar van Constantijn
Huygens bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

195 Buvelot 1995, 2004; 2014.
196 Zie: Blok 1976, p. 86, en ook een brief van Barlaeus aan Huygens gedateerd 24-01-1634, in: Hooft brieven, deel 4, p.
290. website e-Pistolarium.
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Naast boeken bezat ook Wicquefort een geordende verzameling met “verscheyden
rariteyten ende antiqiteyten mitsgaders gesnede groote ende cleyne beeldekens”. De
studiegenoten waren gegrepen door het alomvattende thema van de verzameling maar ook
in Villalpando’s tempel- of scheppingsreconstructie. Het lukte Huygens in 1637 overigens om
een eigen exemplaar van het boek voor zijn bibliotheek te verwerven.197 In hoofdstuk 7 komt
de belangrijke rol die dit Spaanse voorbeeld bij het ontwerp van het Stadhuis speelde nader
tere sprake. De invloedsfeer van het Spaanse Escorial dat ook op de tempel is gebaseerd,
komt hierbij eveneens aan de orde. Wat nu volgt is een terugkeer naar de intellectuele en
fysieke nalatenschap van Huygens en daarmee het intellectuele kader waarin Jacob van
Campen te plaatsen is.
3.3.1 Theologische kijkers, gedichten, Gods almacht en de versnipperde wereldkerk
Constantijn Huygens vertegenwoordigde, zoals hierboven is beschreven, de opvatting van
een kritisch buitenstaander in het actuele debat over wetenschap en religie. Enerzijds
onderhield hij contacten met grote geleerden van zijn tijd en stelde hij zich op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen, wat op te maken is uit de briefwisselingen. Anderzijds laten
bijvoorbeeld zijn gedichten zien dat zijn denken vast verankerd was in zijn geloof in
goddelijke almacht. Hij zocht heil in de openbaringen Gods en de reconstructie van
Salomons tempel. Huygens hanteerde de in zijn tijd juist uitgevonden tele- en microscoop
vooral als ‘theologische kijkers’. Hij meende, zoals al besproken, met deze instrumenten
dieper door te dringen in een nog onontdekte wereld die bestond uit “Gods werk”.
Evenals de vooraanstaande geleerde Tsjechische banneling Comenius (1592-1670) geloofde
Huygens dat alle kennis die zich baseerde op menselijke gedachten en reflectie ten slotte
toch onvoldoende zal blijken om tot een universele synthese te komen. De zoektocht naar
“het uyterste einde van ons verstand” leek hem niet afdoende.198 Goddelijke inspiratie en
gebed dienden als bezielend uitgangspunt. Bezong bijvoorbeeld Psalm 104 niet immers: “Hij
heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.”.
Met deze uitgangspunten behoorden beide geleerden tot de vertegenwoordigers van de
eerder ter sprake gekomen fysico-theologische stroming.199 Binnen de hiermee aangeduide
groep wetenschappers was er een aantal – onder wie de uit de Waalse kerkgemeenschap
verdreven en in Amsterdam woonachtige Petrus Serrarius – overtuigd van het feit dat bij
onderzoek geen van de bestaande religies als een geschikt uitgangspunt kon dienen.
Fragmenten van ‘de waarheid’ zouden namelijk net als alle kennis uit de “Wysentijt”
verspreid zijn geraakt, vergelijkbaar ook met het verlies van de eenheidstaal, de
zogenoemde Babylonische spraakverwarring. De verschillende wereldreligies droegen
gezamenlijk de sporen van een verborgen ware kerk van Christus die na wetenschappelijke
defragmentatie de wereld op zijn grondvesten zou doen schudden en een nieuwe tijd
inluiden.
Dergelijke gedachten kunnen wellicht worden beschouwd als achtergrond van het tolerante
klimaat ten aanzien van verschillende religies in de Republiek. Tegelijkertijd dachten andere
Calvinisten juist dat de Joden bekeerd dienden te worden omdat de Messias elk moment
kon terugkeren op aarde. Zij deelden kennis uit Comenius’ invloedrijke boekwerk ‘Clavis
Apocalyptica’ waarin de paus werd afgeschilderd als de antichrist en waarin met behulp van
de Bijbelse hoofdstukken Daniël en Openbaringen werd uitgelegd dat Christus in 1655
197 Het boek met signatuur Constanter bevindt zich nu in de bibliotheek van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
198 Ripa 1644, p. 501, zie ook het uitgebreide citaat in het begin van dit hoofdstuk.
199 Van Berkel 1998, Colie 1955, pp. 101 ff; Israel 1995, pp. 565-591.
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(inhuldigingsjaar van het Stadhuis en de Nieuwe Kerk) op aarde zou wederkeren waarna
universele vrede en leven in harmonie een feit zouden zijn. 200
Die vrede en voorspoed zouden gestalte krijgen doordat de mensheid zich voortaan richtte
naar het licht van de waarheid het geweten en de rede. Omdat Jeruzalem het centrum van
Zijn duizendjarig rijk, en Salomons paleis als Gods onderkomen diende, was de aandacht,
waaronder die van Van Campen en Huygens gericht op reconstructie van de verloren tempel
en een wereldwijze gemeenschap. De zoektocht naar dit utopische model voor een betere
wereld maakte de stad en de tempel volgens de geleerden die kennis hadden genomen van
Vitruvius (met name de interpretatie van Palladio) daarbij in theorie inwisselbaar: “De stad is
in zekere mate niets anders dan een groot huis of gebouw en dientengevolge is een gebouw
ook vergelijkbaar met een kleine stad.”201
Ook de “inwydinge” (de destijds gangbare terminologie als betrof het een tempel) van het
Amsterdamse Stadhuis en de Nieuwe Kerk op 29 juli 1655 is zoals gezegd wellicht in verband
te brengen met dit geloof in Amsterdam als het nieuwe Jeruzalem en het Stadhuis als paleis
en de Nieuwe kerk als tempel.202 Het feit dat de burgemeesters 7 jaar en 7 maanden na de
eerste steenlegging, net zoals bij Salomons tempel, de inwijding lieten plaatsvinden, terwijl
het Stadhuis en de kerk pas half af waren, zou kunnen bijdragen aan deze lezing.
3.3.2 De Salomonische kermis van Boreel
Een andere spil binnen ‘het discours’ van Van Campen en Huygens was de uit Middelburg
afkomstige Adam Boreel (1603-1665) die zijn ideeën had verwoord in het in 1645 in
Amsterdam uitgegeven boek ‘Ad Legem et Testimonium’.203 Boreel stond ook bekend als
onderzoeker van de Bijbelse tempel van Salomon. Hij had de Portugees-Joodse geleerde
Jacob Jehudah Leon in dienst “... die op zijn kosten een model van de Tempel te Jeruzalem
met alle toebehoren bouwde op de meest exacte manier volgens de Bijbel en de
opvattingen van de belangrijkste en geloofwaardigste rabbijnen.”204
Het tempelmodel was beïnvloed door Joodse teksten maar toch vooral voltooid als reactie
op het boek van Villalpando. In 1642 had Leon ook een beschrijvend boekwerkje bij het
model gepresenteerd: ‘Afbeeldinghe vanden Tempel Salomonis’.
Of Huygens en Van Campen de tekst en het model kenden en of en in hoeverre zij bij dit
project betrokken waren, is een prangende vraag. Zeker blijkt, onder meer uit Huygens’
signatuur en datering 1637 op een exemplaar van het boek van Villalpando en de eerder
geciteerde brief uit 1637, dat Huygens en Van Campen precies in die tijd een grote interesse
voor de Tempel van Salomo aan de dag legden. Ze schuwden daarnaast overigens ook de
vergelijkingen met wereldse gebouwen niet.
Uit de jaren 1634-1635 zijn twee brieven van Huygens bewaard waarin zijn met Van Campen
gedeelde belangstelling voor de reconstructie van de tempel ter sprake komt.205 Beide heren
hebben Leons reconstructie in elk geval op de Haagse of Haarlemse kermis van 1646 kunnen
zien en het feit dat Huygens, Leon jaren later introduceerde bij de Engelse architect Sir
Christopher Wren, de Portugese ambassadeur in Londen, de secretaris van de Royal Society,
Lord Arlington en de aartsbisschop van Canterbury, doet vermoeden dat Huygens en Van
200 In navolging van het invloedrijke werk van Joseph Mede (1586-1638), ‘Clavis Apocalyptica’, 1627 schreef Comenius zijn
werk met dezelfde titel dat door de Engelse aanhangers Hartlib en Dury werd uitgegeven. Van den Berg en Van der Wall
1988; Goldish, Popkin, Laursen en Force 2001.
201 Palladio boek II, hoofdstuk 12, Van Pelt 1984. Ontleend aan Aristoteles.
202 Bontemantel 1643-1672, dl. 2, p. 59.
203 Popkin 1992.
204 Brief van John Dury aan Samuel Hartlib uit 1646 in: Van den Berg en Van der Wall 1988, pp. 145-149.
205 Worp 1911-1917, dl. II, nr. 1046, 5 december 1634 en nr. 1088, 8 maart 1635.
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Campen al in een vroeg stadium bij het onderzoek voor de modelbouw van Boreel en Leon
betrokken waren.206
De mogelijkheid dat het Stadhuis van Amsterdam in 1655 vanuit de gedachte aan een op
handen zijnde Dag des Oordeels werd ingewijd is in het licht van het bovenstaande niet
gestaafd. Net als Salomons tempel werd het Stadhuis ook na zeven jaar ingewijd. Ook wordt
er in Meysters toneelstuk ten tijde van de inwijding gesproken over een schepper maar geen
“die ter aerden aesem haelt.”207 Het Bijbelboek Openbaringen (13:17-18) zou getuigen van
de op handen zijnde Apocalyps. Vele stadgenoten gingen er ten slotte in ieder geval vanuit
dat het Stadhuis een product was van welvaart en goddelijke genade.

3.4 “Goddelijck gesticht, door Kampens geest ontloocken”208
Van Campen deelde de opvattingen over de kosmologische controverse waarschijnlijk met
Constantijn Huygens en wellicht ook met Joan Blaeu, wiens ‘wereldbeeld’ letterlijk in de
vloer van de Burgerzaal in kaart is gebracht.209 Beiden wetenschappers konden via hun
internationale contacten veel beter nog dan Van Campen op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen in de natuurwetenschap en de standpunten van kerkelijke en wereldlijke
overheden.
De invloed van Blaeu komt nog ter sprake, maar eerst zijn er twee gedichten van Huygens,
die licht werpen op het ontwerp voor en de functie van de kaarten van hemel en aarde in de
Burgerzaal van het Stadhuis.
In de vloer en op het plafond van de Burgerzaal dienden de wereld en hemelkaarten om de
laatste stand van de geografie en kosmologie weer te geven. Huygens eert de “lien” [lieden]
die de beschouwer hiervan deelgenoot maken:
“Op den aerdtcloot in den vloer van ‘t stadthuijs tot Amsterdam
Die op dit vloeren let,
En op dit heerlijck welven,
moet seggen by syn selven,
Voorseker dese Wet
Bestaet in all’haer leden
Uijt hoogh vernufte lien;
Sij leeren ons met reden
De werelt te vertreden
en opwaert aen te sien.”

206 Brief van Huygens aan Wren gedateerd: 07-10-1674. “a curious model of the temple of Salomon, he hath been about to
contrive these many years, where he doth presume to have demonstrated and corrected au infinite number of errors and
paralogismes of our most learned schollars, who have meddled with the exposition of that holy fabrick, and most specially
of the Jesuit Villalpandus, who, as you know, Sir, has handled the matter ingenti cum fastu et apparatu, ut solent isti.”Zie
website e-Pistorarum voor de volledige tekst of Worp 1911-1917, dl. VI, nrs. 6954-6956, Zie ook: Offenberg 1993.
207 Meyster, Goden-Landspel 1655, p. 31.
208 Vondel, ‘Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst‘, I, vs. 820-824, 1662, zie Spies 1995, p. 232, op.cit. noot 39.
209 Willem Blaeu was in Denemarken opgeleid door Tycho Brahe die geloofde genoeg aanwijzingen te bezitten om te
beweren dat er een tussenweg was tussen Copernicus en Ptolemaeus. Het idee werd onder meer verspreid door de
gedrukte hemelkaarten van de firma Blaeu. Joan Blaeu was gepromoveerd in Leiden en had aan de Universiteit van Padua
gestudeerd, Van Netten 2014.
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“Op den hemelcloot aldaer
Leert onder het gewemel
Van ‘t woelighe Stadthuijs
Gedencken aen den Hemel,
En treedt vrij in ‘t gedruijs,
Als van der aerd’ geresen
Op Sterr en Son en Maen;
Hier werdt u in bewesen
Hoe dat het eens naer desen
Den saligen sal gaen.” 210

In de aard- en hemelkloten is de harmonie van Gods schepping uitgedrukt en deze geldt
volgens Huygens als een voorafspiegeling van het hiernamaals, de hemel. Pas na de dood
keert men terug naar de evenwichtige wereld van vóór de zondeval.
Ondanks de religieuze teneur van de gedichten over de oorspronkelijke decoratieplannen
(zoals ook te zien in de vroegste maquette en prentontwerpen) lijken er in de Burgerzaal en
galerijen nauwelijks rechtstreekse godsdienstige verwijzingen te zijn opgenomen. Alleen in
het fries boven de ingang van de Schepenzaal en ertegenover in de achtergrond van de
beeldengroep met de Stedemaagd is een plaats ingeruimd voor een rechtstreekse verwijzing
naar God en de Bijbel. Dit duidt er eens te meer op dat het religieuze aspect gezocht moet
worden in overkoepelende waarden, een afspiegeling van Gods schepping.
Rechtstreekse verwijzingen en religieuze iconen volstonden blijkbaar niet en dat was ook
niet in overeenstemming met het de ideeën over het calvinistische kerkinterieur. Het
“alziend oog Gods” en verwijzingen naar wetmatigheden uit de natuur en thema’s als schuld
en berouw volstonden. Boven de toegang tot de Schepenzaal (rechtbank) was nog een
Bijbelse wijsheid te vinden, ditmaal een verwijzing met behulp van meetlatten uit marmer
die verwijzen naar de Bijbelse wetten die ook in de stad werden nageleefd: “de maat
waarmee gij meet, daarmee wordt gij wedergemeten”.211 Dit kan zowel als boodschap aan
de delinquent voor de rechtbank gelden als voor wat plaatsvindt op de finale Dag des
oordeels.

24 Johan Blaeu, kaart van de noordelijke sterrenhemel, vervaardigd door Jan Wijbrandsz. Colck, 1649, De
materiaalkeuze wijst op de nagestreefde eeuwigheidswaarde, marmer, messing, ebbenhout en ivoor.
210 Worp 1911-1917, deel VI, pp. 82-83. De gedichten zullen ca. 1655 tot stand zijn gekomen.
211 Lucas 6:38.
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3.4.1 God in beeld
In hoodstuk 2 zagen we dat na van Campens plotselinge vertrek in 1654 zijn
decoratieprogramma niet meer tot in extenso is toegepast. Zelfs een van de vroegst
voltooide zalen, De Vierschaar, is zonder schilderijen, schilderingen en houten panelen
kleurloos gebleven. Ook ontbreken in de vier galerijen boven schilderingen en is het
tongewelf van de Burgerzaal pas rond 1700 voor het eerst beschilderd. Dit laatste
oorspronkelijke plafondontwerp waarvan onderdelen van de zodiac of dierenriem bekend
zijn uit prenten van Vennekool, naar Van Campen was een belangrijk onderdeel binnen de
alles overkoepelende kosmologie.212
Het doorgronden van het decoratieprogramma is zonder die details niet eenvoudiger
geworden. Door Adriaen Bakker is in 1680 één lunetschildering geschilderd met een
duidelijke religieuze verwijzing. Op de westelijke lunet van het gewelfde plafond is tot op de
dag van vandaag in plaats van Van Campens oorspronkelijk geplande dierenriem en de
ondergaande zon, Bakkers “God en diens Laatste Oordeel te aanschouwen”.213
Naast en tegenover Bakkers ‘oordeel’ is er sinds 1708 een gewelf en lunetschildering van de
schilder Goeree naar ontwerp van Simon Schijnvoet te aanschouwen.214
3.4.2 Godts stoel- en stedehouders
De geciteerde Stadhuisgedichten van Huygens duiden impliciet ook op een andere gangbare
vergelijking. Namelijk met een idee dat principes van goed bestuur een aspect van de
universele harmonie vertegenwoordigen.215
Vondel laat geen misverstand bestaan over hoe we het gebouw wat dit aspect betreft
dienen te begrijpen. Hij schrijft dat nu er een Stadhuistempel voor het burgerlijk bestuur
wordt gebouwd en een huis Gods tot stand komt, geen inspanning te groot is. Elke kritiek op
de verheven machtspositie van de schepenen (‘wethouders’) werd ermee gesmoord en een
bijkans Salomonische waardigheid werd door Vondel toegedicht aan de rechterlijke en
bestuurlijke macht: ‘Godts stoel- en stedehouders’216.
“Gelijck de tempels staan den Godtsdienst toegewijt,
Die’s hemels eer bewaert, van’t afgronts spoock benijt,
Zoo past het ons den staet van ‘t burgerlijck regeeren,
En ‘t Recht, dat heiligh is, en’s Rechts gestoelte t’eeren,
...
Zijn stadts Wethouders zelfs Godts stoel-en stedehouders,
wie weigert hun een huis, gelijck hun waarde voeght,
Een onbekrompenheit, waaraan’t gebruick genoeght.” 217

212 Zie in Vennekool 1662 prenten van de oost- en westwand van de Burgerzaal 1662 en de schets van Van Campen van
een lunet.
213 GAA, Memorialen Thesauriers Ordinaris 12 december 1680. De rest van het plafond bleef onbeschilderd tot dat de
stadsschilder in 1705 de opdracht kreeg het geheel steengrauw te gronden. Res. Thes. Ord. 5039- (band 10) - 34 recto.
214 GAA, Thes. Mem. 1708, Oct. 18, Res. Thes. Ord. (5039- (band 10) - 108v-109v. Voor een beschrijving van het plafond zie
pamflet in dichtvorm van J. van Gysen uit 1708, gedrukt: T’ Amsterdam, by Cornelis van Hoogenhuyzen.
215 Vondel (ed. Spies) 1987 dl. I, pp. 203-204, op Plato en Cicero’s theorieën geïnspireerd.
216 Boven de toegang tot de Schepenzaal zit de personificatie van de Gerechtigheid op de troon van Salomo. Vergelijk de
troon met die waarop Salomo zetelt in de in het middelste reliëf van de Vierschaar, de tweede rechtszaal van de schout en
schepenen.
217 Vondel 1655 regel 1215-1224.
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3.4.3 Religieuze harmonie en wetenschappelijke synthese
Voor de zeventiende-eeuwse Italiaanse, Spaanse, Engelse en Nederlandse geïnteresseerden,
en dus ook voor Constantijn Huygens en Jacob van Campen, waren de klassieke
bouwwerken waarover Vitruvius geschreven had en die deels ook nog ‘in het echt’ te
bewonderen vielen, verwant aan de Goddelijke muzikale mathematica waarmee hemel en
aarde door de Schepper waren geordend.218 Hoe ouder de voorbeelden hoe paradijselijker
ze geacht werden.
Als aanvulling op Vitruvius bestudeerden ze naast Villalpando bij voorkeur de traktaten en
commentaren van vroegere Italiaanse Vitruviusonderzoekers, dat van Philander 1544,
Barbaro uit 1565, Palladio uit 1570 en van Scamozzi uit 1615. Behalve de maatverhoudingen
van verloren en bestaande klassieke gebouwen, gaven deze traktaten voorbeelden voor
eigentijdse toepassingen van de klassieke maten en vormen, zoals in de door Palladio en
Scamozzi gebouwde villa’s tussen Verona en Venetië.219

3.5 Harmonia Mundi
Binnen de ontwerpen Van Campen en Huygens was een bijzondere plaats ingeruimd voor
muziek. Een onderwerp waarop de eigentijdse filosofie, hoe kan het anders, op de antieke
kennis stoelde. Dat blijkt uit het feit dat zowel Huygens als zijn vele geleerde tijdgenoten hun
soms uitvoerig uitgewerkte theorieën graag lardeerden met citaten uit en verwijzingen naar
Plato’s ‘Harmonica’, een belangrijke bron op het gebied van de antieke muziektheorie.220
Maar ook de ideeën van Pythagoras en zijn navolgers, de Pythagoreeërs, inspireerden hen.
Dat geldt vooral voor Pythagoras’ theorie over de regelmaat in de beweging van de
hemellichamen.
Pythagoras veronderstelde, zoals eerder ook al geconcludeerd werd, dat de wereld uit
harmonie en getal bestond, en bracht die gedachte in verband met de wetmatigheden
tussen de lengte van een snaar en de toon die deze voortbrengt.221 Een snaar die half zo lang
is als een andere met dezelfde spanning, klinkt precies een octaaf hoger. De verhouding 1:2
staat daarom voor het octaaf. Precies zo staat 2:3 voor de kwint en 3:4 voor de kwart.
Pythagoras zou zijn leerlingen met behulp van een lier en een lied overtuigd hebben van het
fundamentele belang van zijn vondst.
Dat Apollo’s lier – evenals trouwens Davids harp – zeven snaren heeft, werd in deze context
als veelbetekenend beschouwd.222 De door Pythagoras gevonden verhoudingen zouden ook
te vinden zijn in de banen van de zeven planeten, en men geloofde dan ook dat die, als een
218 Palladio 1570; Scamozzi 1615 (facs. 1997). Men streefde naar het herstel van de volmaakte wereld volgens een
mathematisch harmonisch model. Om de mens terug te leiden naar de paradijselijke staat van vóór de zondeval werden de
antieken tot geïdealiseerd voorbeeld verheven. Men was van mening dat de beschaving zich in de Romeinse oudheid op
een hoogtepunt had bevonden, waarna het in de donkere middeleeuwen bergafwaarts was gegaan. Maar vanaf de
vijftiende eeuw bloeide de cultuur weer op door uit te gaan van de grote voorbeelden uit het klassieke verleden. Om tot de
kern van die klassieke bouwkunst, die men kende uit de ruïnes die nog door heel Europa te zien waren, door te dringen,
bestudeerde men het enige uit de oudheid bewaarde traktaat van Vitruvius.
219 Bijvoorbeeld het Prado in Madrid: Rivera Blanco 1984; Wilkinson-Zerner 1993. Palazzo Barbarini te Rome: Scott 1991;
Waddy 1990. Inigo Jones’ Banketing House in Londen kon Van Campen kennen via Constantijn Huygens die bij de opening
van dit gebouw aanwezig was. Worp 1911-1917, p. 78; Summerson 1966; Gotch 1968; Bodar 1985, pp. 55-104;
Vlaardingerbroek 2000, p. 60-81.
220 Plato droeg verdere bouwstenen aan in zijn Timaeus en het tiende Boek van de Staat. Onder de Romeinse geleerden
gold Cicero als bron, met name in zijn Somnium Scipionis borduurt hij verder op deze gedachte. In de christelijke wereld
heeft deze theorie zijn intrede gedaan door toedoen van Augustinus en Ambrosius. In het zeventiende-eeuwse Nederland
werd ze aangehangen door o.a. Johan Albert Ban, Isaac Beeckman, René Descartes, Simon Stevin en Constantijn Huygens.
221 Of de lengte van de orgelpijp in verhouding tot de voortgebrachte toon. Van de Craats 1991; Rasch 1987.
222 Zie het Monochord van Robert Fludd, Utrisque Cosmi, deel I; Oppenheim 1617. De beide instrumenten komen
veelvuldig voor in de decoratie van het stadhuis en de Nieuwe Kerk.
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kosmische lier, voor ons onhoorbare tonen voortbrengen: de harmonie der sferen. De
hemelse harmonie en de aardse muziek waren dus loten van dezelfde stam, en de
scheppende kracht van de componist was te vergelijken met de scheppende kracht Gods.
3.5.1 Huygens op het orgel
Constantijn Huygens, wiens huis door de bekroning met vier astrolabia nadrukkelijk verwees
naar de universele harmonie, relateerde de beweging van de sterren en planeten niet alleen
aan de muziek in het algemeen. Huygens dacht meer in het bijzonder ook over de
mogelijkheden van het orgel.223 Hij was van mening dat het orgel kon worden beschouwd als
het meest goddelijke muziekinstrument. Door zijn mechaniek, zijn muzikale mogelijkheden
en zijn monumentaliteit oversteeg het in Huygens’ tijd alle andere instrumenten. Het bracht
een klank voort die orkesten deed verstommen, en de organist kon, mits hij harmonieus
speelde, een tip oplichten van de sluier die de ‘harmonia mundi’ onttrok aan het oog en het
oor van gewone stervelingen. Huygens werd tot deze ideeën gebracht door geleerde
tijdgenoten, die evenals hij probeerden het gedachtegoed van de oudheid te laten
aansluiten op hun eigen denken. Zo stelde Huygens’ tijdgenoot Johannes Kepler (1571-1630)
dat “de ondermaanse wereld danst naar de wetten” en op de melodie van de
hemellichamen.224
Met zijn publicaties nam hij stelling in destijds oplaaiende wetenschappelijke controverse
over de vraag of de Maan dan wel Saturnus de hoogste toon voortbracht - al in de oudheid
een punt van discussie. Een andere onderzoeker op dit vlak wier geschriften Huygens kende,
was de jezuïet Athanasius Kircher. Kircher beschreef zijn wereldbeeld in een
indrukwekkende reeks boeken ‘Musurgia Universalis’ (1650).
Het tiende deel draagt een betekenisvolle titel, die zich laat vertalen als: ‘Tiende boek, over
de grote kunst van consonant en dissonant, getiteld ‘de tiensnarige Harp der Natuur’ ofwel
‘het Orgel met tien Pijpen’, waarin aangetoond wordt dat de natuur der dingen in alles
teruggaat op muzikale en harmonische verhoudingen, en dat de natuur van het universum
niets anders is dan een volmaakte muziek’.225 In het eerste hoofdstuk vergelijkt Kircher God
met een orgelbouwer, en de wereld met het door hem gebouwde orgel. Een curieuze
gravure beeldt dit ‘scheppingsorgel’ af. Het heeft zes (in plaats van tien) registers, die staan
voor de zes dagen waarin God de wereld had voltooid, als een organist die de verschillende
tonen van zijn instrument laat horen.226 Op de dag des Heren werd volgens Kircher blijkbaar
niet gemusiceerd.
3.5.2 Amphion, Apollo en David in het Stadhuis
Het idee van de universele harmonie wordt in het Stadhuis in de eerste plaats gepresenteerd
door de plaatsing van het gebouw op de windroos en de maatverhoudingen die Van Campen
in zijn ontwerp toepaste. Voorbeelden hiervan zijn de verhouding van de hoogte ten
opzichte van de breedte van de gevels, de pilasters en de maatverhoudingen binnen de
223 Geleerden met wie Huygens correspondeerde over dit onderwerp waren onder anderen de Haarlemse Priester Johan
Albert Ban, van wie Huygens de Vitruvius-editie van Barbaro leende, nadat hij Van Campens Italiaanse versie al had gezien:
“om de verschillende harmonieën op hun juiste berekening terug te kunnen voeren.” (Huygens, Briefwisseling, dl. 3, nr.
2370, p. 28; nr. 2480, p. 84.) Ook de Deense hoogleraar Marcus Meiboom werd door Huygens over dit onderwerp
geconsulteerd.
224 Huygens 1641; Kepler 1619; Walker 1987.
225 Kircher 1650. De Latijnse titel van deel 10: ‘Artis magnae consoni et dissoni liber X, Dekachordon Naturae, sive
Organum Decaulum, quo Naturam rerum in omnibus ad Musicas et harmonicas proportiones respexisse, atque adeo
Naturam universi nil aliud nisi Musicam perfectissimam esse ostenditur.’
226 Jakob 1984.
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zalen. De scheppende kracht van de harmonie wordt in een wand van de Burgerzaal ook
voorgesteld in het reliëf ‘Amphion bouwt met behulp van zijn lier de stad Thebe’.227
Vondel schrijft:
“Heeft Orfeus eertijts bossen Verplant met zijne lier Amfion met zijn snaer De steenen oit verzaemt,
om Thebe wonderbaer Te stichten tot een stadt; ‘t is t’ Amsterdam gebleecken In waerheit,
onverbloemt, en zonder dichters streecken”.228

(‘Zonder dichters streecken’: het Stadhuis was immers werkelijkheid geworden, terwijl
Amphion en Orpheus alleen bestonden in de woorden van dichters.)

25 Hubertus Quellinus vervaardigde deze prent naar het beeldhouwwerk van zijn broer dat zich boven de toegang
van de Vroedschapskamer bevindt. Het toont het Griekse mythologische verhaal van de bouw van de stad Thebe
(voor een goede verstaander het Stadhuis) door de ‘burgemeesters’ Amphion en Zethos. Het symboliseert hoe
harmonische verhoudingen ten grondslag liggen aan het bouwen. De voorstelling is ook te zien op een
herdenkingspenning die vervaardigd is ter ere van de inwijding in 1655.

227 Fremantle 1959, p. 59, Goossens 1996, p. 76. De architect en restaurateur van het stadhuis, Wegener Sleeswijk, heeft
bewezen dat Jacob van Campen van dezelfde meetkundige verhoudingen uitging. Bij het opmeten van bijvoorbeeld de
lengte van de voorgevel van het stadhuis vond hij dat deze opgebouwd is uit eenheden van respectievelijk 40, 60, 80, 60 en
40 voet, wat overeenkomt met de verhouding 2:3:4:3:2.
228 Vondel 1655, vs. 554-562.
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Hiermee is uitgedrukt dat de universele harmonie oorsprong én gevolg is, zowel van de ware
muziek als van de ware architectuur. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het Van Campen niet
ging om het laten herleven van alleen vormprincipes uit de klassieke bouwkunst. De vorm
representeert een idee; een wereldlijk gebouw krijgt, en dat kwam eerder al aan de orde,
impliciet een wereldbeschouwelijke grondslag. Architectuur en decoratie zijn geïntegreerd,
en een orgel als een klassiek gebouw werd in de naastgelegen Nieuwe kerk geïnstalleerd en
onthuld op de inwijdingsdag van het Stadhuis. Beide getuigen ze van de zeventiende-eeuwse
zoektocht naar een alomvattende scheppingstheorie.229
Verwijzingen naar de muziektheorie zijn ook te vinden in het reliëf dat de voet vormt voor
het beeld van god van de muziek Apollo in de zuidwestgalerij van het Stadhuis. Zowel een
hemelglobe als een armillarium zijn weergegeven, naast een bundel muziekinstrumenten,
een muziekboek en een blad waarop een anatomie van een onderbeen is getekend.230
Onder de muziekinstrumenten bevindt zich de lier van Apollo en de harp van de Bijbelse
Koning David, beide met zeven snaren. Laurierkransen en -takken omgeven het geheel.
Het is opvallend dat de menselijke gestalte, en daarmee vermoedelijk de ideale proporties
door de vrijwel naakte Apollo worden gerepresenteerd. De hemelglobe en het armillarium
verwijzen, net als de hemelkaart in de Burgerzaal en de Atlas op het dak, naar de hemelse
harmonie en de centrale plaats van de zon (de zonnegod Apollo) in het universum.231

26 Reliëf van Artus Quellinus met verwijzingen naar Apollo, muziek en universele maatverhoudingen. Deze
beeldengroep werd als eerste in de het galerijenstelsel geplaatst (ZW hoek).

229 Een penning met Amphion die de stad Thebe (hier Amsterdam) bouwt, werd in 1655 uitgegeven bij de inwijding van
het gebouw. De maker van de penning is J. Pool. Op de penning is het stadhuis opvalllend als voltooid weergegeven, terwijl
het nog niet klaar was.
230 Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het been wijst op Apollo’s beschermheerschap van de artsenij.
231 Opvallend detail is dat de hemelglobe onder Apollo in exact dezelfde stand is weergegeven als de twee hemelglobes in
een centraal geplaatst festoen in de voorgevel. De astrolabe toont opvallend het sterrenbeeld weegschaal.
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De lauwerkransen en takken duiden op de kracht van de muziek, de aardse vorm van de
goddelijke harmonie, die hemelse vrede en een harmonische samenleving kan
bewerkstelligen. Het gedetailleerd weergegeven muziekboek verdient een nadere
beschouwing. Het blijkt de Bassus van het bekende ‘Livre septieme’, in de versie die in 1651
of 1652 te Amsterdam was uitgegeven.232 Het stemboek is opengeslagen bij nummer XXXIX,
een chanson van Baston.233
Zo kan behalve het orgel in de naastgelegen Nieuwe Kerk ook het carillon in de koepel op
het Stadhuis in relatie tot deze symboliek worden gezien. Hoewel de klokken pas in 1664
zouden worden gegoten stamt de intentie voor de plaatsing van een uur- en speelwerk al uit
1655. Ook om een andere reden staat vast dat de beiaard tot het oorspronkelijke concept
behoorde. Vondel zinspeelt namelijk in zijn ‘Inwijdinge’ op de hemelse harmonie waarvan de
klokken getuigen. Hij brengt bovendien en passant het carillon ook in verband met de
stadsmuzikanten, die elke woensdagmiddag vanuit een open raam op de eerste verdieping
speelden voor ieder die het horen wilde.234
“De Stadthuistoren stelt zijn kunstigh klockwerk, rijck van klanck. Hemoni speelt een hemelsch
klockmuzijck, zoo snel, gelijck een luit, of Swelings orgelpijpen, en snellen cimbeltoon, met vingelren
te grijpen. Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit Orlandoos grooten geest ter
heerenvenstren uit, ter eere van de Wet, en burgerwandelaeren, verquickt door bly muzijck, in
ongeruste maeren van oorloge of tempeest.”235

Bij het carillon aangeland, lijkt Koning David naar de achtergrond te zijn verdreven. Niets is
echter minder waar. Uit de instructies voor de beiaardiers en uit de stadsbeschrijvingen is
bekend dat de melodieën die de speeltrommel ten gehore bracht, zes tot acht keer per jaar
werden aangepast (in vaktermen ‘verstoken’). De beiaardier kon de muziek zelf kiezen, maar
diende voor de uurslag altijd een psalm te laten klinken. Ook tijdens de bespeling met het
klavier werden geestelijke en wereldlijke muziek afgewisseld.236

232 Livre septieme, dat is, het boeck vande zangh-kunst, etc. Amsterdam z.j.; facsimile van de editie 1644 (Alamire, Peer
1984); zie daarnaast Van den Sigtenhorst Meyer 1939. In het reliëf is behalve de notenbalken, de naam BASTON en de
initiaal C ook het cijfer XXXIX afgebeeld. Daaruit wordt duidelijk dat de beeldhouwer niet de editie 1644 voor ogen had,
maar de ongedateerde editie, waarvan een BASSUS bewaard bleef in Brussel. Van den Sigtenhorst Meyer heeft aannemelijk
gemaakt dat deze laatste uit 1651 of 1652 moet stammen. Met dank aan Henk Verhoef voor deze informatie.
233 Alleen de noten zijn afgebeeld, dus moeten we het boekje zelf raadplegen voor de tekst, waarin de schrijver (Van
Campen?) lijkt te spreken over zijn voorliefde voor programmatische hersenspinsels:
“C’est a grand tort qu’on dit que le penser; N’est que langueur d’une chose incertaine; Car je soustiens, qu’il ne peut
offenser; Une qui est de loyal penser plaine; O doux penser, qui cause a autrui peine; Et à mon coeur parfait contentement;
Octroyez moy quelque joye incertaine; De ce penser que j’ay incessament.”
Vertaald door Henk Verhoef, met dank aan Ineke Leujes en Kees Meerhoff: “‘t Is onterecht, wanneer men de gedachte;
slechts zien wil als een smachten, onbestemd; want ik houd vol: geen kwaad staat hem te wachten; die in gedachten trouw
zich tot haar wendt.
Gedachte, jij die anderen komt kwellen; maar voor mijn hart volmaakt genoegen bent; gun mij de vreugde, ook al is ze
onbestemd; van de gedachten die mij altijd vergezellen”.
234 Vondel 1655, vs. 508. In de prent van het ontwerp voor de voorgevel door Vennekool 1661 is te zien dat er zich een
enkele klok in de lantaarn van de koepel bevindt. Bij Stalpaerts in prent gebrachte ontwerpen uit 1650 is nog geen
aanwijzing voor een klokkenspel te vinden.
235 Een zeventiende-eeuwse dichter stelt: “Hij verdooft met klokgeluit, d’Allereelste kerkkoraelen, Speelt met klokken als
cymbalen, ‘s Hemels kooren kijken uit.”, Schenk en Spaan 1968, p. 43. Sweeling is de componist Jan Pietersz Sweelinck
(1562-1621) en met Orlando wordt componist Orlando di Lasso (1532-1594) bedoeld.
236 zie onder andere Fokkens 1662, Van der Weel 2008.
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3.5.3 Van Campen en kosmologie in de Nieuwe Kerk
Na het ontraadselen van de door Van Campen gehanteerde uitgangspunten, blijken de
besproken theorieën ook beknopt geëtaleerd in de orgelkas in de naast het Stadhuis gelegen
Nieuwe Kerk. Van Campen, “Vinder en Vader van ‘t nieuwe heerlijckste Orgel”237 ontwierp
het instrument tussen 1645 (kerkbrand) en de eerstesteenlegging waarvan een rekening uit
1647 getuigt.
Burgemeester Willem Backer was de drijvende kracht achter de restauratie van de kerk en
de oprichting van een enorme toren en een orgel: “den 26 Juny is geleyt de n eersten Steen
vande yonge Heer Cornelis Backer out 14 Jaren de soon van de Heer Willem Backer
Presidenten Regerent Burgemeester der Stadt Amsterdam MERK// A’1647 is door ordre
vande Heere Burgemeesters gefondeert de Tooren vande nieuwe Kerck breet 74 voet het op
gaende 64 voet ende is geheyt met 6363 Masten soo groote als kleine aldus de tekst van de
penning.” In 1655 volgde bij gelegenheid van de officiële inwijding van het Stadhuis en de
kerk een serie herinneringspenningen in goud, zilver en brons. 238
Orgelbouwer Hans Wolff Schonat bouwde een uitbundig gedecoreerd en met betekenis
overladen instrument tegen de binnenkant van de nieuwe toren die aan de Nieuwezijds
Voorburgwal werd gebouwd, de ornamenten kwam uit het atelier van Artus Quellinus en Jan
Gerritsz. van Bronckhorst (Utrecht 1603 - Amsterdam 1661) beschilderde de luiken. Onder
regie van Van Campen werkten Quellinus en Van Bronckhorst vrijwel tegelijkertijd ook
samen aan de Stadhuisdecoratie.239
Voor het decoratieprogramma van het orgel verbond Van Campen Bijbelse verhalen voor op
de orgelluiken (David en Saul in de hoofdrol) met de hemelse harmonie zoals die ook in het
Stadhuis is geïncorporeerd.240 De betekenis van de voorstellingen op de luiken verwijst op
een subtiele manier naar het wereldlijk gezag, dat boven dat van de kerk wordt gesteld.
Mozes staat boven Aäron, en de priester Abjathar blijft ondergeschikt aan David.241
Tijdens de feestelijke dienst die voorafging aan de opening van het Stadhuis en de
ingebruikname van het orgel, op 29 juli 1655, werd in de Nieuwe Kerk gepreekt over “den
Coninck David” die het ware geloof weer instelde en de tempel te Jeruzalem opnieuw
inwijdde. De parallel was duidelijk: de kerk en het Stadhuis waren als Salomons tempel en
huis letterlijk uit hun as herrezen.242
De architectuur van het Stadhuis en het orgel wordt gekenmerkt door symmetrie. Hun
beider hoofdvorm is die van het klassieke tempelfront. In het orgel is dat het duidelijkst
zichtbaar aan het bovenste gedeelte van de kas, wanneer de luiken zijn gesloten. De blik
wordt naar buiten gevoerd, door een tempelportiek met twaalf zuilen. De kerkwand lijkt zich
te openen door het overtuigende illusionistische effect. De schildering is vermoedelijk
geïnspireerd op de monumentale en even kleurrijke schilderijen van de Italiaanse meester
Paolo Veronese (1528-1588). Een treffende gelijkenis leveren ook diens orgelluiken uit 1558
voor de San Sebastiano in Venetië.
Het gebeeldhouwde timpaan en de nagebootste zuilen, deels geschilderd en deels
237 Meyster 1655, p. 20.
238 Meyster 1655, p. 20. De laatste rekeningen van orgelbouwer Schonat zijn 24 augustus 1655 uitbetaald. Enschedé 1917.
239 Van Bronchorst signeerde en dateerde zijn werk 1655 (tweemaal). Van Artus Quellinus zijn twee rekeningen bekend:
een voor de twee pilasters uit 1652 en een voor twee hele en twee halve festoenen uit 1654. Kroon 1867, pp. 114-115. Het
beeldhouwwerk van Quellinus moet een succes zijn geweest, want in 1657 werd voor 693 gulden aan nieuw
beeldhouwwerk bij hem besteld voor een orgel in de Oude Kerk.
240 Van Zanten 1999. Enschedé 1917, 19. Enschedé gaf al aan hoe in de ornamentiek van het front van het orgel van de
Nieuwe Kerk te Amsterdam allerlei ideeën van de Harmonie der Sferen verwerkt zijn.
241 Zowel Mozes als David komen ook voor in het programma voor het stadhuis.
242 Psalm 30:1-2; Goossens 1998b.
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driedimensionaal, laten de grens vervagen tussen architectuur en schilderkunst, tussen
werkelijkheid en illusie. De tempel vormt de achtergrond voor het tafereel van Davids
zalving. Het timpaan van de tempel is tegelijkertijd de bekroning van het orgel als geheel.

27 Het in 1655 ingewijde orgel in de Nieuwe Kerk van “Vinder en Vader van ’t nieuwe heerlijkste Orgel”, zoals
Everard Meyster Van Campen noemde, waaraan Van Campen met orgelbouwer Schonat, decoratieschilder Van
Bronckhorst en beeldhouwer Quellinus tussen 1645 en 1655 werkte.
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Het veld is gevuld met musicerende engelen en orgelpijpen. Erbovenop staat een houten
beeld van David, met harp en scepter, geflankeerd door vrouwen die de zang en het
orgelspel uitbeelden. Deze beelden zijn later in de zeventiende eeuw toegevoegd.243
De gebeeldhouwde friezen en versieringen rond de orgelpijpen bevatten voornamelijk
symbolen van overvloed. De soffiet, de houten console waarop de rugwerkkas rust, bestaat
van beneden naar boven uit twee wijkende hoornen des overvloeds, met bloemen en een
schare musicerende en zingende engelen tussen acanthusbladeren. In het midden bevindt
zich het middeleeuwse koggeschip, stadswapen van Amsterdam. Daarboven een
gevleugelde vrouwenfiguur, die sterke gelijkenis vertoont met de sfinxkapitelen in de
voorgevel van het Stadhuis.
Het orgel steunt op een rij pilasters, die ter plaatse van de pedaaltorens twee langgerekte
reliëfs insluiten. Volgens een bewaard gebleven rekening zijn ze van de hand van Quellinus
en hebben ze 1600 gulden gekost.244 Gebeeldhouwde ‘putti’ met muziekinstrumenten
verwijzen naar harmonie. Een interessant detail in verband met eerdere bevindingen is dat
ter linkerzijde de lier van Apollo prominent is weergegeven en rechts de harp van koning
David. Dit laat zien dat ook aan ogenschijnlijk kleine details betekenis werd toegekend,
zodanig dat het geheel getuigt van een alomvattende schepping waarin kennis uit de
klassieke oudheid en de Bijbel in evenwicht lijken te zijn.245
3.5.4 Kosmografie als iconologische sleutel
Het centrale deel van het orgel wordt gevormd door de beeldengroep op de rugwerkkas. De
spil is een grote hemelglobe met een opvallende vergulde dierenriem. Twee zingende
zwanen bevinden zich uiterst links en rechts van de voorstelling. De vrouwen ter weerszijde
van de hemelglobe zijn, net als de zwanen, ontleend aan de encyclopedie van Cesare Ripa,
die telkens weer ter verklaring van beelden en schilderingen kan worden geraadpleegd.
Vrouwe Musica of ‘Singhkonst’ kenmerkt zich met een zevensnarige lier, een fluit en een
muziekboek en leunt aan de linkerkant op de hemelglobe. Ripa verklaart vrijwel letterlijk wat
er te zien is:
“Een ionge Dochter, sittende op een blauwe Hemelsche kloot, met een penne in de hand,
houdende de oogen op een Musijcboeck gevest [...] Datse sit, is, om dat de Musijck
eensonderlinge ruste voor een bekommert gemoed is. De kloot ontdeckt [wijst erop, EJG],
dat al het overeenstemmigh geluyt van ‘t klinckende Musijck, sich rust en grondvest in de
overeenstemminge der Hemelen: gelijck dieselve van de Pithagoristen bekent is: Welcke
overeenstemminge ons, als noch, door haere kennisse, is mede gedeelt, en daerom leenen
wy onse ooren gewilligh totte Musicale gelijckstemmigheyt.”246
Ripa noemt daarnaast nog enige klassieke bronnen waarin wordt beweerd dat de muziek
ons van onze aangeboren neiging tot zondigen kan afhouden, ook een mooie religieuze
gedachte. Aan de andere kant van de globe is ‘Harmonia’, de personificatie van “Musicael
geluyt” gezeten. Zij speelt op een viola da gamba of “dobbelde viole”247 en heeft een
tamboerijn aan haar voeten. Onder het lemma ‘Musica’ vat Ripa de theorieën samen, op
grond waarvan Van Campen deze symbolen samenbrengt:
243 Van Zanten 1999, p. 154, noot 396.
244 Quellinus rekende in 1652 1600 gulden voor de twee basreliefs, Kroon 1867, p. 115.
245 Voor een nadere beschrijving van het orgel zie Fremantle 1959, pp. 153-155. Fremantle heeft het belang van de
theoretische aspecten die in het decoratieprogramma aan de orde komen naar mijn mening niet voldoende naar waarde
weten te schatten.
246 Ripa 1644, p. 336.
247 Ripa 1644, p. 341.
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“Daer zijn eenige uyte Heydenen geweest, die daer seyden, dat de Goden [planeten, EJG]
van de getallen en van de soete Harmonie van de Musijck, gemaeckt waren, even als de
Menschen met lijf en met ziele. En daerom hoorden zy in alle offerhanden seer gaerne de
Musijck en de soetigheyt van de stemme.”248
Voor Van Campen was het orgel een perfect voorbeeld van ware architectuur en ware
muzikale harmonie, geworteld in een theorie van eerbiedwaardige ouderdom. Maar
anderen waren niet zo onder de indruk van die ouderdom, en stoorden zich aan de heidense
oorsprong van de klassieke architectuur en de als rooms-katholiek ervaren afkomst van het
orgel.

28 Universele Harmonie volgens de visie van Van Campen uitgewerkt in hout met een steenkleur door Artus
Quellinus in het orgel van de Nieuwe Kerk.

3.5.5 Harmonie voor het oor en symmetrie voor het oog
Van Campen was in zijn ontwerpen voor het Stadhuis en het orgel op zoek naar een diepere
betekenislaag. Verhoudingen werden ingegeven door de muzikale scheppingstheorie. Hij
volgde daarbij de aanwijzingen van de door hem bewonderde Vitruvius, die schreef dat
zonder ‘simmetria’ en ‘proportio’ geen enkele tempel goed ontworpen is; een goed ontwerp
ontstaat alleen als de verhoudingen tussen de geledingen zijn afgeleid van de mens. De
verhouding 1:2 staat daarbij ook voor de octaaf, 2:3 voor de kwint en 3:4 voor de kwart. De
door Pythagoras gevonden verhoudingen zouden ook te vinden zijn in de verhouding van de
banen van de zeven planeten die in de hemelglobe zijn te herkennen.249
De bouwvolumes, zowel van het Stadhuis als van het orgel, zijn in die zin symmetrisch van
opzet en afgeleid van de onhoorbare tonale verhoudingen van de harmonie der sferen. Ze
zijn geproportioneerd zoals het menselijk lichaam, dat volgens Ripa, in navolging van
248 Ripa 1644, p. 336.
249 Vitruvius, boek III, Van de Craats 1991. Zie de correpondentie tussen Huygens en Ban over diens Vitruviuseditie van
Barbaro. Huygens, C., “om de verschillende harmoniëen op hun juiste berekening terug te kunnen voeren.”, Huygens,
Briefwisseling, dl. 3, nr. 2370, p. 28, nr. 2480, p. 84.
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Vitruvius, “een waerachtige proportie, een waerachtige Harmonie, een waere ordre”
bezit.250 Het klassieke karakter van beide bouwwerken is een direct gevolg van het streven
naar harmonische maatverhoudingen, ontleend aan de goddelijk geachte getallenleer. De
hemelglobe was daarvan het symbool. Ripa schreef bij dit lemma precies waar het hier
volgens hem om draait: “hier uyt zijn heengekomen de vindinge van de Musijck, van
Perspective, Bouwkonst, Meetkonst, Reeckenkonst en andere, die alle in den druck zijn
gegeven, en getrocken uyt de beginselen van dese Wetenschap.”251 God werd zowel op het
orgel als het naastgelegen religieus bezielde Stadhuis gevonden in verhoudingen en getallen,
in harmonie voor het oor en symmetrie voor het oog.

250 Ripa 1644, p. 463.
251 Ripa 1644, p. 615.
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4 EXTERIEUR VAN HET STADHUIS
Na het bronnenonderzoek en de oorsprong en inbedding van het iconografische programma
is de volgende stap het onderzoek naar de gegevens die het Stadhuis zelf prijsgeeft. De
verschillende onderdelen van het decoratieprogramma, zowel die aan de buiten- als aan de
binnenkant van het gebouw, worden met elkaar in verband gebracht. Daarnaast worden ze
getoetst aan de gangbare theorieën die in het voorgaande hoofdstuk aan de orde kwamen.
Zo wordt getracht de betekenis van het algehele decoratieprogramma te doorgronden.
De werkwijze bestaat uit het inventariseren van de decoratieonderdelen van de buiten- naar
de binnenkant van het gebouw en daarbij van boven naar beneden.

4.1 Klokkentoren
De klokkentoren is het hoogste deel van het Stadhuis en als laatste gebouwd. Het ontwerp is
in de loop van de bouw aangepast. Het eerste ontwerp bevatte een daklijst met consoles en
daarop acht beelden, die de acht windrichtingen zouden vertegenwoordigen. Onder deze
beelden zou ‘Vader Tijd’ als personificatie van de tijd, met een zeis in zijn hand en een
gevleugelde zandloper op zijn hoofd, zijn geplaatst, boven de wijzerplaat van het uurwerk.252
Van deze plannen is afgezien. Wijzigingen in de plannen en de verklaring daarvoor komen
hieronder nog uitgebreid ter sprake.

29 De niet uitgevoerde beelden van de acht windrichtingen komen net als de zeemeerman, het klokje en de tijd, met
de zeis, voor op alle vroege afbeeldingen. Detail uit Vennekool 1661.
252 Zie Stalpaert 1650.
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De genoemde beelden komen op alle vroege afbeeldingen van het gebouw voor. De winden
zijn ontleend aan het eerste boek van Vitruvius waarin de Toren van de Winden in Athene
wordt beschreven. De door Vitruvius genoemde namen van de acht personificaties zijn
‘Boreas’ (noordenwind), ‘Kaikias’ (noordoostenwind), ‘Apeliotes’ (oostenwind), ‘Euros’
(zuidoostenwind), ‘Notos’ (zuidenwind), ‘Lips’ (zuidwestenwind), ‘Zephyros’ (westenwind) en
‘Skiron’ (noordwestenwind).253
Uit de beschrijving van Vitruvius is bekend dat een Triton als windvaan diende die met een
staf in zijn hand naar een van de acht goden wees om de heersende windrichting aan te
geven. De vroegste, en daarmee waarschijnlijk Van Campens eigenhandige torenontwerpen
tonen ook Triton als windwijzer. Een laatste overeenkomst is dat beide torens behalve de
windrichting ook de tijd aangeven.254
4.1.1 Windvaan
De huidige windvaan waarvan de definitieve vorm is te herkennen op de prenten van
Vennekool (1661) is tijdens de bouw ook veranderd.255 Een eerder ontworpen eenvoudige
spits uit de prenten van Daniel Stalpaert (1650) is vervangen. Eerst door een traditionele
gevleugelde Triton en ten slotte door het koggeschip met het stadswapen met drie
kruizen.256 Ook de console van de vaan is hierbij aangepast. Van Campen ontwierp vier
adelaars die een wereldbol met kruis dragen. Deze werden vervangen door een ananas met
daarop een stam met vier bladvormige uitsteeksels.
De vier adelaars van het eerste ontwerp sluiten aan op de kroon dragende adelaars die tot
op de dag van vandaag de schoorstenen van de hoekpaviljoens sieren. Ze zijn nu groen van
bronsoxide maar bij de plaatsing op het gebouw waren ze verguld, getuige beschrijvingen en
schilderijen.257 Dat het definitieve ontwerp van de vaan met het Koggeschip uit de
werkplaats van Quellinus komt blijkt uit het feit dat de rekening bewaard is gebleven. Op 1
mei 1665 krijgt Artus Quellinus 50 gulden betaald voor: “de teeckeningen van de weerhaen
op de toren van t Stadhuijs”.258 “Weerhaen” zou dan gezien het ontwerp een soortnaam
moeten zijn.

4.2 Timpanen, ontwerp, iconografie en uitvoering
De timpanen vormen het best gedocumenteerde onderdeel van de decoratie van het
gebouw. Jacob van Campens schetsmatige tekeningen voor de timpanen259 en de in buxus
gesneden miniatuur modellen door een onbekende kunstenaar260 zijn de vroegste
voorbeelden. De nagenoeg identieke compositie van de tekeningen en de buxusmodellen
van het schaalmodel van het Stadhuis verwijzen naar de eerste stappen in het ontwerp van
Van Campens decoratieprogramma.261 Dit is onder meer af te leiden uit het ‘Het Hemelsch
Land-Spel’, een lofzang op Van Campens ontwerp dat is in 1655 is gepubliceerd.

253 Vitruvius (I, 6, 4-5) en Varro (De re rustica, III, 5, 17).
254 In Athene uitgevoerd als zonnewijzer.
255 Op de prenten van Stalpaert komt geen vaan voor en de windvaan met het Koggeschip op de maquette van het
Amsterdam Museum is vermoedelijk van later datum.
256 De meerman-vaan wordt onder andere genoemd in Meyster 1655 en getoond in Stalpaert 1650.
257 Zie hoofdstuk 3: Fokkens 1662 en Dapper 1663.
258 Res. thes. 1mei 1665, no. 3 fol.20, Interessant is dat er een late aangepaste druk van de prenten van Stalpaert uit 1650
bestaat waarop de windvaan naar het laatste model is aangepast. GAA, Topografische Atlas.
259 Ca. 1648, Rijksprentenkabinet Amsterdam.
260 In de maquette uit ca. 1648, Amsterdam Museum.
261 Het timpaan aan de Damzijde geeft in voor deze beschouwing geen informatie prijs omdat het vanaf het eerste
ontwerp vrijwel ongewijzigd is gebleven. Fremantle 1953.
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Het spel of toneelstuk waarin de timpanen ter sprake komen, is geschreven door Van
Campens bewonderaar Everard Meyster. Meyster ziet in het voorontwerp van het timpaan
aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal “een slepende geweemel Van pack, van sack
op sleens, geloost op Schuyt en Boot” wat specifiek overeen lijkt te komen met de tekening
en het buxusmodel. Meysters beschrijving kan echter ook gerelateerd worden aan het van
beide voorbeelden licht afwijkende timpaan uit Stalpaerts prentreeks van 1650 waarin, in de
uiterste hoeken, door paarden voortgetrokken sleeën vervangen zijn door vaartuigen met
goederen. Als deze lijn wordt gevolgd dan heeft Meyster, het alternatief (Stalpaert) voor
ogen gehad en niet de tekening of het houten model.

30 Atlas met de hemelglobe, aanvankelijk ontworpen als open armillarium, dat verwijst naar de universele waarden
en de stand van wetenschap die in het ontwerp zijn vertegenwoordigd.

Stalpaert was in 1648 als architect en opzichter van het stadsbouwbedrijf ten dienste van
Van Campen aangenomen, met als hoofdtaak de dagelijkse leiding over de bouw van het
Stadhuis.262 In de door Stalpaert gemaakte ontwerpprenten met de opstand van de
achtergevel is het aangepaste timpaan in detail weergegeven. Het grootste verschil met het
vermoedelijk eerdere ontwerp (de tekening en het maquettetimpaan) is zoals gezegd te
vinden in de uiterste hoeken.
262 Van Essen 2000.
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Een ander verschil is de toevoeging van representanten van de vier werelddelen, een thema
dat blijft gehandhaafd en in het uiteindelijke ontwerp van het timpaan, aan de Nieuwezijds
Voorburgwalzijde, zelfs de hoofdrol krijgt toebedeeld. In Stalpaerts prent is links van het
midden van het timpaan het continent Afrika weergegeven, uitgebeeld met een leeuw en
een neushoorn. Daarnaast is Azië gerepresenteerd door een man met kameel. Rechts van de
Stedemaagd (de centrale figuur in elk voorontwerp) is Europa met de keizerskroon en de
stier te ontdekken. Het vierde continent Amerika wordt door een naakte Indiaan
gekenmerkt.263 Overigens was de eigenlijke volgorde van de continenten misschien
andersom omdat de afdruk van de etsplaat spiegelbeeldig zou kunnen zijn afgedrukt.264
De definitieve keuze voor het ontwerp is pas in 1656 en 1657 in marmer gehouwen en
Meyster blijkt bij het schrijven van zijn stuk (in 1655) niet op de hoogte van de laatste
aanpassingen aan het timpaan aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Hij baseerde zich tijdens
het schrijven dus op wat nu oudere gegevens blijken te zijn. Zowel de maquette als de
prenten van Stalpaert kunnen hem daarbij voor ogen hebben gestaan. De maquette komt
bijvoorbeeld in aanmerking omdat deze zich in die tijd waarschijnlijk in Amersfoort bevond
en prenten of tekeningen kon hij bij Van Campen zelf hebben gezien.265

31 Tekeningen voor het daadwerkelijk uitgevoerd ontwerp van het timpaan aan de Damzijde en het niet uitgevoerde
ontwerp voor het timpaan aan de achterzijde aan de Nieuwezijds Voorburgwal, Jacob van Campen, ca. 1648. Dit
laatste ontwerp komt overeen met het timpaan in het vroegste houten model, Rijksmuseum Amsterdam,
Prentenkabinet.

263 Evenals voor de continenten uit het latere ontwerp is gebruik gemaakt van het handboek van Cesare Ripa, 1644, pp.
602-605. Een verdeling over de continenten bood ook veel verzamelaars houvast. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de
schilderijen van Jan van Kessel de oude. Zie bijvoorbeeld: De vier werelddelen: America, olieverf op koper 1666, München,
Alte Pinakothek.
264 Zie Fremantle 1959, pp 171-185.
265 Uit de nalatenschap van een Amersfoortse neef van Jacob van Campen weten we dat er een maquette van het stadhuis
te Amersfoort was. Zie bijlage met de boedelinventaris in: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995.
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32 Hubertus Quellinus, De timpanen zoals ze in spiegelbeeld ook op schaal in terracotta en levensgroot in marmer
zijn vervaardigd. Het ontwerp aan de Damzijde is van Van Campen en de compositie aan de Nieuwezijds Voorburgwal
is van de hand van Quellinus.

Vondel ging in 1655 bij het tot stand komen van zijn gedicht ‘Inwijding’ wel al uit van de
derde en laatst bekende aanpassing van dit timpaan, hij ziet namelijk aan de voeten van de
centraal geplaatste handelsgodin266 iets dat in het Stalpaert ontwerp ontbreekt: “Den
graetboogh en kompas en kaertboeck kaert en stuur Kanasterbael en kas [...] slingren voor
haer voeten”.267 De representanten van de werelddelen noemt Vondel ook en die komen op
Van Campens tekening en op het houten model niet voor. Bovenstaande redenering duidt
erop dat het definitieve ontwerp al in 1655 was vastgesteld. Het eindresultaat is herkenbaar
in de marmeren gevelbekroning, de terracotta schaalmodellen van Artus Quellinus en in de
prenten die Hubertus Quellinus. De laatsten zijn gedateerd 1664 in het atelier van Artus:
“Geteekent ende geëtst ende gedruckt”.268
Het definitieve ontwerp ontleende Hubertus waarschijnlijk aan niet bewaard gebleven
266 Fremantle vergist zich door in de handelsgodin de Amsterdamse Stedenmaagd te zien die wel de centrale plaats in het
timpaan aan de Dam inneemt. Dat het de wereldhandelsgodin betreft is blijkt uit de hoed van Mercurius op haar hoofd en
de wereldbol aan haar voeten. Fremantle relateerd deze figuur aan het Koggeschip (Middel Eeuws stadswapen) in de
achtergrond. Het Koggeschip kan echter mijns inziens ook in meer algemene zin staan voor de welvaart die in Amsterdam
sinds de oudheid met de scheepvaart samenhing. Fremantle 1959, p. 175.
267 Vondel 1655, reg 871-873.
268 De timpanen zijn in 1664 in prent gebracht en samen met de tweede druk van Hubertus Quellinus (tweede deel)
uitgegeven “...vermeerdert met de plate van de frontespies.” GAA, Res.Thes. 24 april 1664, fol.185.
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tekeningen,269 of aan het kleimodel (‘modello’) dat in het Rijksmuseum wordt bewaard.
Interessant is in dit verband Hubertus Quellinus’ tekst onder de prenten, een tekst die
centraal staat in Fremantle’s analyse van de gang van zaken. Hubertus schrijft namelijk
onder het gedurende het proces nauwelijks veranderde timpaan aan de Damzijde “Artus
Quellinus é marmore exculpsit [...]”.270 Onder de prent van het timpaan aan de Nieuwezijds
staat iets anders te lezen: “Artus Quellinus invinet et marmore sculpsit [...]” wat betekent
dat het Nieuwezijds timpaan, niet alleen door Artus Quellinus is gebeeldhouwd maar in
tegenstelling tot het andere timpaan ook door hem vervaardigd is maar ook is ontworpen.
Hieruit vloeit voort dat Van Campens ontwerp op een zeker moment voor één van beide
timpanen terzijde is geschoven. Behalve genoemde inhoudelijke verschillen valt op dat
Quellinus’ compositie veel evenwichtiger en krachtig is dan de twee eerder ter sprake
gekomen voorbeelden, een kwaliteit die bijvoorbeeld ook naar voren komt in het eveneens
door Hubertus Quellinus gemonogrammeerde en door Artus ontworpen reliëf met het
Salomonsoordeel in de Vierschaar.271 Hoe het ook zij, Quellinus’ heldere compositie
overtreft het “slepende gewemel” van Van Campen zonder dat van het vooropgestelde
hoofdthema is afgeweken.

4.3

De marmeren timpanen

Centraal in het twintig meter lange marmeren timpaan aan de Damzijde bevindt zich de
Amsterdamse Stedemaagd. Zij draagt een keizerskroon op het hoofd en houdt een olijftak
en schild met stadswapen in haar handen. Twee leeuwen liggen aan haar voeten. Links van
haar is de zeegod Neptunus met zijn drietand geplaatst. Tritons blazen op schelpen.
Nereïden en ‘putti’ op eenhoorns met vinnen in plaats van hoeven huldigen de Stedemaagd
met olijfkransen. Ook zijn vissen, zeehonden, zwanen en een krokodil te zien.
Het reliëf dat uit blokken marmer als puzzelstukken in elkaar past, is van de hand van Artus
Quellinus, maar gemodelleerd naar een bewaard gebleven ruwe schets van Van Campen.
Door de overzeese handel was Amsterdam rijk geworden en de zee brengt hier symbolische
offers aan de Stedemaagd.272
Op de achterzijde, de Nieuwezijds kant van het gebouw, is onder de centraal geplaatste
handelsgodin een aardbol in het timpaan te zien (fig. 32, onderste timpaan). De bol vormt de
tegenhanger van het ontworpen armillarium of de uiteindelijk uitgevoerde hemelglobe die
Atlas bovenop dit timpaan draagt. Met gespreide armen lijkt de aardse handelsgodin een
veilige haven voor de personificaties links en rechts van haar uit te beelden. Op haar hoofd
draagt ze de kenmerkende hoed van handelsgod Mercurius.
De handel is tot het hoofdmotief van dit timpaan verheven zo blijkt ook achter de maagd.
Daar verwijst een koggeschip met de Amsterdamse vlag op de steven ook naar zeevaart en
handel. De maagd wordt naast de globe aan haar voeten geëerd door de rivieren Amstel en
IJ. In het midden en naar de uiteinden links en rechts toe vertegenwoordigen personificaties
en attributen de continenten waarop gevaren wordt: Amerika, Azië, Europa en Afrika. De

269 Zie timpaantekening met de vier werelddelen in het prentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam.
270 fol. 64 verso de rekening vermeld “gebotcheert het frontspies 600 (gulden)” Een tekening van dit timpaan die wellicht
als voortekening voor de prent kan hebben gedient maar er ook naar gemaakt kan zijn bevindt zich in het Louvre te Parijs.
Lugt 1949, dl II, nr. 1003.
271 Zie de aanduidingen op de prent van het Salomonsoordeel reliëf in: Hubertus Quellinus 1655.
272 Van dit timpaan is een terracotta schaalmodel in zijn geheel bewaard in het Amsterdam Museumen zijn enkele losse
delen zijn in het AM en het Rijksmuseum te vinden. Zie Jonker en Vreeken 1995, Cat. nr. 98 t/m 101 en 150-151 en 267, pp.
190-195.
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werelddelen met hun specifieke klederdracht en producten kenmerken de continenten en
de rijkdom en producten van overzee.
Op het timpaan aan de achterzijde van het gebouw staan van links naar rechts de bronzen
beelden Gematigdheid met het aan Ripa ontleende paardenbit of toom273, Atlas de drager
van het hemelgewelf en Waakzaamheid geflankeerd door een haan.274 Het hemelgewelf van
Atlas symboliseert het universum dat ook binnen het gebouw een plaats heeft gekregen.
Samen met het beeld van de Vrede aan de voorzijde boven op het timpaan tussen
Gerechtigheid (‘Justitia’), en Voorzichtigheid (‘Prudentia’), vormt Atlas tussen
Waakzaamheid (‘Vigilantia’) en Ingetogenheid of Gematigdheid (‘Temperantia’) een
toespeling op de universele vrede en gelukzaligheid. De universele vrede gold naast de vier
in brons gegoten deugden als voorwaarde voor een harmonische en welvarende
gemeenschap.
De harmonie wordt ook tot uiting gebracht door het carillon onder de koepeltoren. Muziek
is, zoals in het hoofdstuk hiervoor is aangetoond, Harmonie en Vrede.

33 Stedemaagd in het timpaan van de voorgevel van het Stadhuis na de laatste restauratie. De vredesduif brengt een
olijftak. De scene refereert aan de universele vrede en de welvaart van de stad.

273 Ripa 1644, pp. 316-317.
274 Ripa 1644, p. 588.
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4.4 Vrede, Atlas en de Deugden
Een opvallend verschil, waarbij de voltooiing anders verlopen is, is het ontwerp en de
symboliek van de bronzen beelden die op de timpanen zijn geplaatst. Van Campens
timpaantekeningen uit ca. 1648 tonen de vroegst bekende betekenis en volgorde van
plaatsing. De figuren met het onderschrift “Voor frontispice” op de tekening voor het
timpaan aan de Damzijde zijn zeer summier weergegeven. In het midden is op een piëdestal
alleen een onderlijf te onderscheiden. Links ervan staat geschreven: “Vrede”. Dit duidt erop
dat het later ook daadwerkelijk geplaatste beeld Pax of Vrede al tot de vroegste plannen
voor de timpaanbekroning behoorde. Gezien de ontwikkelingen in de tachtigjarige oorlog
was de vrede tijdens het ontwerpproces van het Stadhuis ook binnen handbereik gekomen.
Uiterst rechts is op dezelfde tekening een schetsmatig weergegeven gestalte te zien
waarboven geschreven staat: “Rijkdom”. De vrouwelijke figuur uiterst links is niet in naam
aangeduid en alleen schetsmatig weergegeven. Door het schetsmatige karakter is het
onduidelijk waarvoor zij staat. De tekening wekt de indruk dat Van Campen op dat moment
nog niet duidelijk voor ogen had hoe hij een inhoudelijke samenhang tussen de beelden
moest bewerkstelligen.

34 Pax (Vrede) boven het timpaan aan de voorzijde (Damzijde) van het Stadhuis.

Duidelijk is slechts dat er beelden op het timpaan moesten komen die een bepaalde
symboliek dienden uit te gaan dragen. Vrede en rijkdom lijken bovenal begrippen die daarbij
als eerste associatie opkwamen. Die indruk wordt versterkt door de aanduiding in het
onderschrift op de tekening die het tweede timpaan toont: “De agterfrontispice tegen de
burghwal”. In het midden boven het timpaan zijn geen piëdestal en geen beeld geplaatst en
de wel getekende maar niet benoemde figuren links en rechts zijn zo schetsmatig
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weergegeven dat er geen attributen en betekenissen aan te ontlenen zijn.
Het is echter interessant dat in dit stadium in totaal blijkbaar slechts van vijf beelden is
uitgegaan. Hierdoor krijgt de voorgevel -met drie beelden – een grotere nadruk ten opzichte
van de achtergevel – met twee beelden –, mits men het als een volledig ontwerp beschouwt.
Stalpaerts prenten uit 1650 en Vennekools boek uit 1661 werpen meer licht op de beoogde
intenties. Aan de voorgevel zijn vrij duidelijk de drie beelden te herkennen die bekend zijn
van de kleischetsen op schaal (Rijksmuseum Amsterdam) en die levensgroot behalve in de
Burgerzaal in steen (gietmodellen) ook daadwerkelijk op de gevel in brons zijn geplaatst.277
Links Prudentia, in het midden Pax en rechts Justitia. Prudentia en Justitia zijn kardinale
deugden en traditionele figuren op en in raadhuizen. Overal waar bestuurd werd en recht
werd gesproken, komt men ze tegen.

35 Prudentia (Voorzichtigheid) en Justitia (Gerechtigheid), links en rechts van Pax (Vrede), aan de voorgevel van het
Stadhuis.

277 De modellen van de beelden komen voor in de rekeningen van Quellinus GAA, Thes.ord. m. 175. Zie Appendix 7. Res.
Tres. 19 sept.1663, fol. 151 vo. “Ten selven dage is geresolveert dat het Atlas beelt daer van de vorm reeds gemaekt is,
voorts gegoten sal worden, en de andere drei beelden die noch resteren om op het Stadhuys te setten, van gel. successivel
gegote sulle worden.”, 30 oktober 1666, Res. Thes. Ord. 3 99 verso “De groote modellen van beelden staande op de halve
nissen, is geresolveert dat men bij provisie een steen coleurtje zal geven.”, Biema 1905-06.
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36 De bronzen Vrede of Pax kijkt uit over de welvarende wereld aan haar voeten. Ze verwijst behalve naar het einde
van de Tachtigjarige Oorlog naar universele vrede en welvaart en toont een olijftak en de staf van Mercurius.
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De twee andere vrijstaande beelden, aan de achterzijde van het Stadhuis, vallen buiten deze
traditie en zijn in een unieke samenhang bijeengebracht. Atlas maakt in Stalpaerts
prentontwerpen voor het eerst deel uit van de bekroning van het gebouw. De beelden aan
weerszijde van Atlas, zoals in Stalpaerts en Vennekools prentontwerpen afgebeeld, zijn aan
de hand van hun attributen en met behulp van Ripa te identificeren als de kardinale
deugden Temperantia links en Fortitudo rechts. Atlas en Pax refereren aan universele vrede
en harmonie. Toepasselijk worden zij omringd door de hoofddeugden of vier
temperamenten die aan Plato’s ‘Republica’ zijn ontleend.278

37 Bronzen Atlas, die de hemelglobe, het hemelgewelf draagt, aan de achterzijde van het Stadhuis

Voordat de beelden werden gegoten, is om onduidelijke – wellicht politieke – reden het
beeld Fortitudo vervangen door de personificatie van Vigilantia of Waakzaamheid, een beeld
dat in de prenten van Stalpaert en Vennekool niet voorkomt maar wel in Hubertus Quellinus
tweede deel van “Van de voornaemste statuen…” uit 1662.279 De Engelse oorlogen (16521654; 1664-1667) doorkruisten achtereenvolgens de optimistische vrede- en
wereldhandelssymboliek uit de jaren veertig toen het geloof in het aanbreken van de
Gouden Eeuw maatschappelijk breed gedragen werd. Behalve de drie van de vier
traditionele kardinale deugden werd in die tijd blijkbaar Waakzaamheid (Vigilantia) boven
Kracht (Fortitudo) verkozen. De Waakzaamheid zal zonder Van Campens inbreng na het
vertrek van Van Campen door Quellinus zijn ontworpen. Het beeld zal tussen 1654 en 1662
zijn gemaakt. In de rekeningen van Quellinus komt het echter niet voor. Genoemd worden
daarin wel: Justitia en Temperantia en daarnaast maar liefst drie modellen van Atlas.280
278 Deze vier temperamenten zijn aan Plato’s Republica ontleend. Door toedoen van St. Ambrosius waren ze ook onder
christelijke vlag toepasbaar.
279 Vondel 1655, vs 889 Ook Vondel noemt: “... de Sterckheit, grof van leden, Zich aen den pyler hout.”
280 GAA, Thes. Ord. M. 175, fo. 64 verso, 1650, In het Rijksmuseum worden vijf van toepassing zijnde kleimodellen
bewaard. Te weten de modello van de Gerechtigheid, de Voorzichtigheid en twee varianten met Atlas.
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38 Temperantia (Gematigdheid) en Vigilantia (Waakzaamheid), links en rechts van Atlas, aan de achtergevel van het
Stadhuis. Vigilantia was in de voorontwerpen nog Fortitudo (Kracht).

39 Bronzen Atlas aan de achterzijde van het Stadhuis, en profile en frontaal. Twee kleischetsen van de torso van Atlas
zijn in het Rijksmuseum terecht gekomen. Artus Quellinus vervaardigde ze al in 1650. Het beeld werd in september
1663 op ware grootte in brons gegoten. ‘De Sphera mundi die staan sal op de Atlas’ werd in 1664 afgerekend.
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Het beeld ‘Vrede’ domineert de voorgevel. Vrede of Pax is net als de andere beelden, door
de gebroeders Hemony in brons gegoten naar een schaal 1:1 model van Quellinus. Dit meer
dan levensgrote model uit 1665 dat uit bezuinigingsoverwegingen samen met de andere vijf
modellen een plaats heeft gekregen in de Burgerzaal, is gegoten door de gebroeders
Hemony. Een internationaal opererend familiebedrijf dat gietopdrachten in brons
uitvoerden voor verschillende steden in de republiek maar ook bijvoorbeeld in Brussel,
Hamburg, Mainz en Stockholm. Voor het Stadhuis vervaardigden ze naast de bronzen
beelden op de timpanen ook gekroonde adelaars op de vier hoekpaviljoens en enkele
bronzen delen van de timpaanreliëfs. Ook de windvaan en de klokken komen uit deze
gieterij.281
De bronzen beelden maken deel uit van de twee maal drie bronzen figuren die op de met
beeldhouwkunst gevulde timpanen zijn opgesteld, op soortgelijke wijze als de Romeinen en
later gebouwen uit de renaissance dat deden. De specifieke iconografie van de beelden is te
vinden in Ripa’s ‘Iconologia’. De Voorzichtigheid is te herkennen aan een spiegel en een
slang die ze bij de staart houdt.282 De Vrede draagt in haar handen twee vredessymbolen; de
olijftak en de Mercuriusstaf. De overvloed die voor Amsterdam uit de vrede voortvloeide, is
te vinden aan de voeten van het beeld, in de vorm van een ‘cornucopia’ of hoorn des
overvloeds waaruit bloemen en vruchten stromen.
De symbolen werden in los verband ook veelvuldig in het beeldhouwwerk van de Burgerzaal
en galerijen opgenomen en duiden in de Romeinse oudheid op Concordia of eendracht.283
Gezamenlijk zijn ze ook symbool van algemene gelukzaligheid. Een toestand die zich met de
vredessluiting van 1648 meester lijkt te hebben gemaakt over Amsterdam.284 De
gerechtigheid draagt de weegschaal voor het wegen van het oordeel en een staf met Gods
alziend oog, een detail dat alleen in de prent, die Hubertus Quellinus van dit beeld maakte,
nog duidelijk is waar te nemen.285 Van Justitia en Prudentia zijn behalve de gietmodellen uit
de Burgerzaal ook de beschadigde maar virtuoos gemodelleerde terracotta schaalmodellen
bewaard in het Rijksmuseum.286
Op 20 oktober 1665 zijn vier van de zes modellen “der groote beelden die van Coper
gegoten zijn” hoog boven op de kroonlijst in de Burgerzaal geplaatst. Wanneer besloten is
om de twee overgebleven modellen, Vrede en Atlas, in de zaal te plaatsen is niet zeker maar
het is vermoedelijk in 1666.287 Oktober 1666 zijn de beelden namelijk om het contrast met
de omgeving te verzachten voorzien van een ‘steen coleurtje’.288

281 De bronzen hekken van de Burgerzaal en vermoedelijk ook die van de Vierschaar zijn in 1659 door Dirk de Valk
gegoten. Aentekeningen boek van secretarissen 2 oktober 1659. De deur van de Vierschaar is door Gillis Wybrands gegoten.
Aantekening boek van secretarissen 23 september 1659 “Aen den geelgieter Gillis Wijbrands betaald f. 4.830 voor de
koperen deur in den vierschaar wegende 3.450 pond, tot 28 stuivers voor gietloon koper en fatsoen.”
282 Ripa 1644, p. 622.
283 Ripa 1644, p. 97.
284 Ripa 1644, pp. 151-152.
285 Ripa 1644, p. 432.
286 Voor de terracotta modellen met hun datering en bewaarplaats zie cat. AHM, ‘In beeld gebracht’ (Jonker en Vreeken
1995, p. 190-195). De beelden zijn in combinatie met de terracotta timpanen te zien in de zaal achter de Nachtwacht.
287 GAA, Res. Thes. 20 oktober 1665, No. 3, fol. 45, De bronzen globe van Atlas werd pas in 1667 vervaardigd waarna het
bronzen beeld op het timpaan is geplaatst.
288 GAA, Res. Thes. 30 october 1666, fol. 99 vo.
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40 Tiziano Aspetti, Atlas in het Palazzo Ducale in Venetië 1577. Deze Atlas in contraposthouding diende vermoedelijk
als inspiratiebron voor de Atlas op het Amsterdamse Stadhuis. Constantijn Huygens of bijvoorbeeld toenmalig
burgemeester Andries Bicker zouden hem op reis naar Venetië hebben kunnen opmerken en geïnspireerd zijn
geraakt door het thema mens en kosmos.

Uit de stadsrekeningen blijkt dat het beeld van Atlas het laatst op de gevel is geplaatst. In
1667 moest zijn hemelglobe namelijk nog uit koper worden geslagen.289 Eind 1668 krijgen de
erfgenamen van bronsgieter François Hemony betaald. Voor de zes beelden blijkt 4310 pond
koper te zijn gebruikt en er is sprake van een bedrag van 30.000 gulden. De gietkosten
bedroegen dus ongeveer 5000 gulden per beeld.290 Interessant detail is dat Atlas, zoals blijkt
uit de gravures van Stalpaert 1655 en Vennekool 1662, in de eerste plannen een Armillarium
of open hemelsfeer op zijn schouders torst. Laat in de tweede helft van de zeventiendeeeuw is blijkbaar besloten om een bol uit koper te laten slaan. De reden van deze keus is
vooralsnog onduidelijk.291 De figuur van Atlas kan overigens direct of indirect zijn
geïnspireerd door het voorbeeld van een zestiende-eeuwse Venetiaanse Atlas in het Palazzo
Ducale (Tiziano Aspetti, 1557-1606).292

4.5 De plaats en betekenis van de festoenen aan de buitengevels
Uit de literatuur over het Stadhuis blijkt dat de festoenen en kapitelen aan de gevels, in
tegenstelling tot de naar verhouding veel grotere timpaansculpturen, vrijwel onopgemerkt
zijn gebleven. Alleen in Meysters toneelstuk uit 1655 wordt aandacht gevraagd voor enkele
festoenen en kapitelen met figuren.
289 GAA, Res. Thes. 13 juli 1667, fol. 142, Volgens de ontwerpen (Stalpaert en Vennekool) had Atlas een open hemelbol,
een armillarium, moeten dragen met daarin centraal de aarde. Wellicht is dit ook enige tijd zo geweest voordat de bol in
1667 beslagen is met koper.
290 GAA, Res. Thes. 30 november en 11 december 1668.
291 Vitruvius’ traktaat uit de eerste eeuw voor Christus werd in vele vertalingen en interpretaties bestudeerd door Van
Campen. Voor nadere uitleg van het theoretische kader waarbij ook de bouwkunst wordt betrokken zie hoofdstuk 4.4.
292 De klassieke Atlas Farnese uit Napels kan ook een voorbeeld zijn geweest. Deze heeft een meer knielende houding. Ook
de arcade van St. Antonius in de Basilica van Antonius in Padua waaraan Tiziano Aspetti meewerkte, lijkt op de opzet van de
Vierschaar. Vooral het hoogrelief ‘Miracolo dell Giovano Risuscitato’ van Girolamo Campagna uit 1573.
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Fremantle merkt in haar standaardwerk ‘The Baroque Townhall of Amsterdam’ slechts op
dat de festoenontwerpen van Van Campen zich pas door de hand van meester Quellinus als
natuurgetrouwe slingers voordoen en er zelfs een schijnbare zwaartekracht te bespeuren
lijkt. Het is haar ontgaan dat de hoorn van overvloed aan de voet van de Vrede de oorsprong
is van de eindeloze rijen slingers met producten van overvloed, die over de gevels zijn
uitgestort. Volgens Fremantle zijn alleen natuurgetrouwe antieke festoenen op sarcofagen
en bijvoorbeeld de Ara Pacis in Rome, het altaar van Keizer Augustus (13-9 v.Chr.),
vergelijkbaar met de kwaliteit van de festoenen uit Quellinus’ werkplaats. Quellinus kan de
klassieke voorbeelden uit zijn leertijd in Rome hebben gekend, maar heeft vermoedelijk de
contemporaine voorbeelden uit het atelier van zijn stadgenoot Rubens bestudeerd.293
Rubens verzamelde antieke beeldhouwkunst en ‘verwerkte’ die soms in zijn schilderijen.
Quellinus’ genie blijkt volgens Fremantle vooral uit de festoenen die hij naar Jacob van
Campens tekeningen maakte. Vergeleken met beelden en reliëfs van andere beeldhouwers
naar ontwerp van Van Campen, zijn ze van ongeëvenaarde kwaliteit. Zo zijn platte schijnbaar
‘zwaartekrachtloze’ slingers van andere beeldhouwers te vinden in de gevels van het
Mauritshuis en Paleis Noordeinde, maar ook op bijvoorbeeld op de orgelkas die Van Campen
voor de Laurenskerk in Alkmaar ontwierp.
Een gebrek aan kwaliteit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat in de eerste helft van de
zeventiende eeuw beeldhouwen in steen nog geen zelfstandig specialisme was maar gezien
werd als een nevenfunctie van de over het algemeen minder artistiek begaafde
steenhouwer.294

41 Festoenen van Artus Quellinus zowel als die van Jacob van Campen hebben een grote invloed en verspreiding
gekend en kunnen als kenmerk van het Hollands classicisme worden beschouwd, Rijksmuseum Amsterdam.

293 Fremantle 1959, p. 168 Erasmus Quellinus, de broer van Artus, was verbonden aan het atelier van Rubens.
294 Fremantle 1959, p. 167, noot 5.
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Voor de uitwerking van zijn tekeningen was Van Campen, voordat hij met Quellinus werkte,
aangewezen op dergelijke ambachtslieden.295
Fremantle vond een interessante aantekening die licht werpt op de verhouding tussen de
beeldhouwer en de architect in een van de rekeningen van Artus Quellinus. De factuur stelt
dat van drie in 1654 door Quellinus geboetseerde modellen voor festoenen er twee “tot
contentement van de Mons. van Kampen” waren. Duidelijk is dat de lat hoog lag en het om
festoenen aan de gevels gaat omdat even daarvoor sprake is van geboetseerde “festons met
kroonen van eyckel bladeren ende andere van stevens van schepen” die zich in de voorgevel
bevinden. De benoemde festoenen behoren waarschijnlijk tot een ‘Oeil-de-boeuf’ in de
zijgevels van de vier hoekpaviljoens (ter belichting van de trappenhuizen) waaromheen de
enige “ronde festons” die het gebouw telt zijn te vinden.296
4.5.1 Festoenen: contemporaine feestartikelen
Fremantle’s opmerkingen over festoenen en kapitelen zijn slechts sporadisch en van
algemene aard. De individuele kwaliteit maar ook de kwantiteit doet echter vermoeden dat
er een groter belang aan deze slingers is te hechten. De betekenis en plaatsing van de
festoenen en betekenisdragende kapitelen behoorden tot nu toe tot de terra incognita van
het gebouw.297
Wat zou hun iconografische samenhang kunnen behelzen? Alleen de buitengevels bevatten
al 184 festoenen. Vormt een prominente plaatsing en een specifieke samenstelling deel van
een programmatische eenheid? Festoenen zijn Romeins en religieus van oorsprong. Een
gebruik dat stamt uit de Romeinse oudheid is bijvoorbeeld het in festoenen verwerken van
vruchten als offer aan de goden. Deze slingers werden dan aan de omheining rond een
offeraltaar gehangen. Als ophanging dienen spijkers met schedels van offerdieren
(‘boucrania’).
De festoenen van het Stadhuis moeten wel bedoeld zijn als feestartikelen met een
Vredesthema. Dat is aannemelijk te maken met behulp van een zijsprong naar een fries uit
de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch dat door Van Campen is ontworpen en door
Rombout Verhulst is gesneden. In dit fries uit 1647 wordt de Janustempel die volgens de
Romeinen in oorlogstijd geopend was door ‘putti’, gesloten. De ‘putti’, kinderen die gretig
leren en daarmee de toekomst vertegenwoordigen, dansen in grote getalen tussen
offerblokken met festoenen met schedels en festoenen en met vruchten en hoornen van
overvloed ter viering van de vrede.298 Festoenen gelden zo voor Van Campen als teken of
voortvloeisel van vrede.
Een dergelijke toepassing op het Stadhuis wordt bevestigd tijdens de viering van de Vrede
van Westminster. Na beëindiging van de Eerste Engelse Zeeoorlog werden in 1654 de
steigers van het in aanbouw zijnde Stadhuis behangen met festoenen van verse vruchten.
Dergelijke symbolen van voorspoed uit vrede sierden ook – in steen gehouwen – de gevel
achter de steigers.299 De zandstenen festoenen aan de buitengevels en die van marmer en
zandsteen in het interieur hebben veel navolging gehad, zo blijkt uit de massale toepassing
op vrijwel alle latere classicistische gebouwen in Amsterdam en zelfs in de hele Republiek en
295 Goossens 1995; Van Tussenbroek 2006.
296 GAA, “Noch geboetcheert voor den steenhouwers winckel drye ronde festons die dienen aen den trap van buyten waer
voor 2 gemaekt waren tot contentement vanden Mons. van Kampen.” Zie Appendix 7, nr. 13 van de 22 rekeningen van
Artus Quellinus uit 1651-1658. Thesaurie Ordinaris nr. 175.
297 Fremantle 1959, p. 38.
298 Goossens 1995, pp. 211-212.
299 Zie Fremantle 1954.
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ver daarbuiten.
Voorbeelden die op de festoenen van het Stadhuis teruggrijpen, zijn in Amsterdam onder
meer te vinden aan de gevels van het Trippenhuis, ‘s lands Zeemagazijn en de Admiraliteit.
De populariteit van deze slingers komt ook naar voren uit een aantal prentbundels waarmee
de samenstelling van de uitzonderlijke festoenen van het Stadhuis werd verspreid. Zo
werden bijvoorbeeld ornamentprenten met “Aerdighe Festonnen” zowel door Jacob van
Campen als door Artus Quellinus ontworpen, uitgegeven om vervolgens weer tot voorbeeld
te dienen voor festoenen in olieverf of steen.300

42 Titelpagina van een bundel van Michiel Mozyn met een aantal voorbeeldfestoenen.

Van de festoenen en kapitelen aan de gevels van het Stadhuis zijn een aantal ontwerpen aan
Quellinus of Verhulst toe te schrijven.301 Quellinus’ ontwerpen of inventies kunnen, met
name nadat Van Campen stopte met de bouw in 1654, zijn uitgevoerd en toegepast. Maar
waarschijnlijker is het dat Van Campen Quellinus, net zoals bij de gebeeldhouwde figuren is
gebleken, daarvoor ook al de vrije hand gegeven had. Van Campen heeft vermoedelijk zoals
gebruikelijk alleen schetsen en onderwerpen geleverd en heeft zich voornamelijk toegelegd
300 Veertien marmeren festoenen uit het interieur zijn in prent gebracht door Hubertus Quellinus in 1655 en in Fransois
Dancx (delineavit) Michiel Mozyn (scupsit), “Verscheide Nieuwe Festonnen geinventeert door J. van Campen”, deel I en II,
Gedrukt t’ Amsterdam by Frederik de Widt, z.j. en anoniem, “Aerdighe Festonnen geinventeert door Artus Quellinus
konstrijck Beelt-Houwer der Stadt Amsteldam”, z.j.. (Rijksmuseum Amsterdam inv.nr. RPP-164-3325) Vergelijkbare prenten
zijn ook door een dochter van J. von Sandrart, kunstenaarsbiograaf van onder andere Artus Quellinus, uitgegeven. Beide
laatst genoemde uitgave bevatten de veertien festoenen uit Hubertus Quellinus in spiegelbeeld. Dit toont aan dat ze later
geëtst zijn en naar de eerdere prenten zijn vervaardigd.
301 Zie Vlaardingerbroek 2011, p. 60. “Dertien Verscheidene Nieuwe Festonnen geinventeert door I. van Campen”, afb. 77,
12 prenten met festoenen die aan de buiten gevels te vinden zijn. De titel doet vermoeden dat er een serie aan vooraf is
gegaan. Bekend is deel II dat festoenen toont die niet van toepassing zijn geweest bij de stadhuisbouw.
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op de supervisie over de inpassing in het decoratieprogramma. Dat na zijn vertrek in 1654
met de plaatsingsvolgorde van de festoenen rond de hoogste verdiepingen van het gebouw
veel mis is gegaan, komt duidelijk naar voren uit recent bouwhistorisch onderzoek.302
Betekenissen van festoenen komen ook naar voren uit het al vaker genoemde toneelstuk
van Everard Meyster uit 1655. Hij schrijft over Van Campen onder meer: “…een geest alleen
(ten spijt van die ‘t benijen) Tot elcks verwonderingh zoo schicken kon en vlijen.”303
In het eerste deel van zijn “Der goden Land- Spel om Amersfoort, van ‘t nieuw stad-huys
binnen Amsterdam” zijn ook beschrijvingen van een aantal van de festoenen aan de
buitengevels te vinden. Als we Meysters woorden volgen, blijkt het van belang aandacht te
besteden aan de schikking van de festoenen. Meyster schrijft tamelijk lyrisch over de
plaatsing: “Elck op zijn plaets naer kunst, naer eygenschap: Noit zagh ick meerder kunst, noit
meerder weetenschap!”304. In Meysters voetnoten lezen we vervolgens: “h. Den opstal van
‘t Stad-huys is twee stadijen hoogh, en rontsom met twee ryen Festons boven een, schoon
en sneedigh uytgewerckt, en cierlijck behangen om en d’om.” en nogmaals “ Elck op zijn
plaets naer kunst, naer maet en eygenschap.”
Het beeldhouwwerk is volgens Meyster kortom behalve mooi ook bedoeld om een
samenhang weer te geven. Hij somt ook opvallende onderwerpen op: “d. De Zee-spin, de
dwars-loopende Krab, de distelen en watter noch meer steeckt, bevind men in de twee
rondom gaende ryen van Festons.305 f. Veel Arenden gekroont, slanghen en Engelen, de
Graed-boogh, Compas, de Dryhoeck, Passer, ‘t Wolfs het Leeuwen en Honden hooft, sijn
cierselen die de festons, en Capittelen vercieren.306 ‘t Ramhoofdige Feston, hangt onder in ‘t
midden van d’achter-gevel, Voorts de Festons met Pijn-appelen, met eyck en Sonne-bloem,
met scheeps-kroon, door gewroght, over al rondom ‘t Stad-huyspronck vertoonen.”307
Om nu de betekenis van de individuele beeldhouwwerken en de rol ervan binnen het gehele
decoratieprogramma te kunnen bepalen, zullen ze eerst op plaatsingssystematiek getoetst
worden. Daarna is het mogelijk om uit de optelsom van de delen een eventuele specifieke
betekenis te bepalen. Een dergelijke aanpak wordt overigens behalve door Meysters tekst,
ingegeven door de systematische opbouw die telkens uit het ‘Stadhuisprogramma’ naar
voren komt. Uit commentaren van tijdgenoten blijkt steeds dat Van Campen juist werd
geroemd om zijn systematische aanpak en zijn programmatische inzicht.
4.5.2 Schematische overzichten
Het onderzoek naar de plaats van de festoenen leunt op de verzameling architectuurprenten
die Vennekool in 1661 op basis van de tekeningen van Van Campen vervaardigde. Alle
festoenen zijn er – zij het schetsmatig – op weergegeven. Samen met de globale
inhoudsbepaling per festoen in situ aan de gevel wordt duidelijk op welke specifieke plaats
deze beeldhouwwerken zich bevinden en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
In de figuren 44-47 (groter afgebeeld in Appendices 2.1-2.4) corresponderen de
genummerde festoenen op de prenten met de beschrijving in de navolgende lijst. Het eerste
cijfer duidt aan of de festoen zich in de serie beneden (1) of boven (2) bevindt. De
nummering begint beneden bij de linkerzijde van de voorgevel (ZO-hoek). Belangrijke details
die bij de beschrijving worden betrokken, zijn aanduidingen op de gevel in rood krijt. De
302 Hundertmark in voorbereiding.
303 Meyster 1655, p. 24.
304 Meyster 1655, p. 23.
305 Zie bijvoorbeeld nrs.: 2.11, 2.12, 2.13, 1.56, 1.58 van de opgemaakte inventaris.
306 Zie bijvoorbeeld nrs 1.13, 1.6, 1.20.
307 Zie nrs: 1.50, 1.4, 1.181.1, 1.3, 1.23, 1.10, 1.16 De citaten komen uit Meyster 1655, pp. 23-25.
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aanduidingen van de hoofdmotieven voor de onderste rij festoenen (1) zijn nog steeds
leesbaar. Vermoedelijk waren het aanduidingen voor de juiste plaatsing vanaf de begane
grond. Op meerdere plaatsen zijn duidelijke Romeinse kapitalen te onderscheiden. Als we
ervan uitgaan dat het hierbij om originele bouwsporen gaat, dan duidt dit er eens te meer
op dat bij de bouw structureel werd gehandeld en volgens een vooropgesteld plan. Ook
dragen deze bouwsporen, die wonderlijk genoeg na meer dan vierhonderd jaar nog
zichtbaar zijn, bij aan het onderzoek naar Van Campens aanvankelijk nagestreefde
systematiek en opzet.308
De festoenen worden onderzocht op hoofdmotief: het horizontale, middelste gedeelte van
de slinger. De verticale zijdelen van de slinger lijken vaak willekeurig te zijn samengesteld en
worden daarom buiten dit onderzoek gelaten. De festoenen aan de buitengevel zijn
hieronder en in de appendices 2.1-2.4 weergegeven.

43 Plattegrond van de festoenen op de boven- en benedenverdieping van de buitengevel (zie ook Appendix 1). De
festoenen in de buitenste ring bevinden zich in de onderste rij (1). De festoenen in de binnenste ring bevinden zich in
de bovenste rij (2).

308 Hundertmark 2013b.
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44 Buitengevel voorzijde: festoenen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 2.1).

45 Zijgevel noordzijde: festoenen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 2.2).
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46 Buitengevel achterzijde: festoenen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 2.3).

47 Zijgevel zuidzijde: festoenen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 2.4).
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4.5.3 Festoenen van de Toren
De twaalf festoenen van de klokkentoren zijn tussen 1660 en 1665 uit steen gehouwen. Ze
verwijzen naar welvaart die Amsterdam uit alle windstreken toewaaide. Aangezien over de
detaillering van deze festoenen geen eigentijdse documentatie is bewaard, dienen ze met
enige terughoudendheid te worden bezien. Stalpaert kon zijn eigen koers varen en was niet
meer gebonden aan een eventuele samenhang binnen Van Campens opzet. Er werd sinds
1654 eenvoudigweg niet langer “tot contentement van de Mons. van Kampen” gewerkt.
Deze festoenen staan hiermee ver af van de onderste geledingen van het gebouw die wel
voor het grootste deel onder supervisie en volgens het plan van Van Campen geplaatst en
tot stand zijn gekomen. Des te opmerkelijk is het dat een deel van de festoenen wel een
volgorde heeft.
De plaats en betekenis van de festoenen van de Toren zijn hieronder weergegeven in de
volgende volgorde:
Onder (vanaf de Dam – oost – rechtsom)
Telkens wordt eerst het middengedeelte met het hoofdmotief van de festoenen beschreven
en daarna de twee hangende uiteinden.
3.01 midden zonnebloem, bloemen, uiteinden bloemen
3.02 midden zonnebloem, bloemen, uiteinden bloemen
3.03 midden zonnebloem, bloemen, uiteinden bloemen
3.04 midden zonnebloem, bloemen, uiteinden bloemen
Boven
3.05 midden bloemen, uiteinden zonnebloemen
3.06 midden vruchten, uiteinden vruchten
3.07 midden bloemen, uiteinden zonnebloemen
3.08 midden vruchten, uiteinden vruchten
3.09 midden bloemen, uiteinden zonnebloemen
3.10 midden vruchten, uiteinden vruchten
3.11 midden bloemen, uiteinden zonnebloemen
3.12 midden vruchten, uiteinden vruchten
Schoorstenen
18 x kruislings gehangen festoenen met loof bloemen en in het midden telkens een
zonnebloem
Hoekbekroning
Vier maal vier ruggelings geplaatste bronzen adelaars waarboven een bronzen keizerskroon.
Ze waren verguld zoals blijkt uit de beschrijving van Fokkens en Dapper en uit de schilderijen
van onder andere Berckheyde en Van der Heyden.309
Op de vierzijdige consoles wisselen ronde olijf en bloemkransen elkaar af. Beiden zijn met
linten geknoopt. De adelaars zijn tot de plannen van Van Campen te rekenen omdat ze al
voorkomen in alle vroege ontwerpen en beschrijvingen. Ook vormden vier adelaars het
eerste ontwerp voor de console van de windvaan.

309 Zie hoofdstuk 2, Fokkens 1662 en Dapper 1663; Goossens 1997.
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48 Festoenen van de Toren.

49 Eén van de vier identieke bronzen schoorsteenkronen met vier adelaars en de kroon van Maximiliaan van
Habsburg.
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4.6 Spiegeling vanuit vogelperspectief
Iedere individuele festoen is met betekenis geladen en bestaat uit drie onderdelen. Ieder
onderdeel is in meer of mindere mate te duiden met behulp van de encyclopedisch
geordende symbolen uit de ‘Iconologia’ van Ripa.
Centraal in de voorgevel, prominent op de spiegelas is een unieke festoen geplaatst met als
centraal thema een weegschaal met aan weerszijden een hemelglobe. Onder het lemma
“AEquinottio de Autunno of Herfst Evenaer”, is in Ripa te lezen over de: “… Wage of Libra,
also dat beyde schaelen in den Evenaar hangen, met twee Globen, waer van d’eene in de
schaele half wit, en d’ander, half Swart is … dat wy weeten dat de XXIII dagh van September
het Aequinoctium of Evenaer maekt, van dagh en nacht.”310 De festoen waarvan men gezien
de plaatsing en het onderwerp kan vermoeden dat het één van de sleutels voor het
programma zou kunnen zijn, toont twee keer dezelfde dierenriemtekens op de globes en
worden geflankeerd door meetapparaten die mogelijk “de Graed-boogh, Compas, de
Dryhoeck, Passer” zijn, zoals Meyster ze in 1655 benoemde.311 De graadboog wordt ook wel
Jacobsstaf genoemd. Deze werd gebruikt in de bouw maar ook in de astronomie. Boven de
globes zijn er vier te zien. Boven de weegschaal zijn twee moeilijk te identificeren
voorwerpen te zien, die een passer en een driehoek kunnen voorstellen.

50 De centrale festoen in de voorgevel met twee globes en tussenin een weegschaal. Erboven zijn vier graadbogen
ofwel Jacobsstaffen te zien, met detail van hemelglobes onder (Hans van Doornmalen).

310 Ripa 1644, pp. 505-506.
311 Citaat uit het notenapparaat van Meyster 1655.
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Het kompas is ondanks Meysters aanduiding niet in deze festoen te vinden. Dit zou erop
kunnen duiden dat hij zich, zoals we eerder zagen, baseerde op een voorontwerp. Kompas
en passer en de andere instrumenten verwijzen volgens de traditie naar bouwkunst en
schoonheid, Ripa: “... een kloot met een passer, om te vertoonen dat alle schoonheyt
bestaet in maete en proportie of evenreedentheyt, diewelcke mette tijd en mette plaets
over een komen. De plaetse, bepaelt de Schoonheyt in de stellinge of schickinge van de
Landschappen, van de Steden, van de Templen, Markten, van den Mensch, en van alle
dingen die’t gesicht van’t oogsijn onderworpen ...”. De positie van de hemelglobes is precies
op het punt waarop de oost-westas het gebouw doorsnijdt en komt als festoen maar een
keer voor. De hemelglobes bevatten beiden reliëfs met het dierenriemteken Boogschutter.
4.6.1 Waag en Ram
Vanuit dit centrale festoen volgt inzicht in de symmetrie. Er wordt vanuit de macrokosmos
verwezen naar het lichaam van de mens dat is afgeleid van de beweging van de hemel (de
grote wereld of macrokosmos).312 Deze symmetrie is ook toe te passen op de aardse
bouwkunst, en dat lijkt binnen deze context cruciaal, omdat de “...Bouwkunst boven drijft,
en geeft aen veele andere konsten een regel en maete, om datse haer meesterstuck, door
de Simmetrie moeten oefnen: en met de aengenaeme proportie van de konst…”313
Links en rechts van de centrale spiegelas met de globes is geheel in lijn met Ripa’s uitleg
telkens een opeenvolgende festoen met dezelfde motieven geplaatst. Op de centrale as aan
de andere kant van het gebouw is een tweede geïsoleerd centraal festoenmotief te
ontdekken. Dit motief blijkt samen te hangen met het “AEquinottio della Primavera, Lentes
Evenaer, maekende Daht en Nacht even langh.” En inderdaad bevindt zich centraal in de
gevel boven de deur het teken van de Ram waarbij: “… den Winter laet aen de slincker, en
de Lente aen de rechter sijde: gelijck oock de Sonne des Winters aen de slincker sijde van ‘t
fimament staet…”.314 De twee andere spiegelpunten, die samenvallen met het begin van een
nieuw seizoen, zijn de zonnewendes van de winter en de zomer. Een gebeurtenis waarbij de
zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie (de keerkringen)
passeert.

51 Een ‘Sfera Armillare’ toont het
traditionele beeld waarin de
aarde centraal staat. In het
midden de aardkloot, de schuine
band is de baan die de zon rond
de aarde beschrijft volgens de
traditionele geocentrische
opvatting.

312 Zie de overeenkomsten met de grote wandkaart in meerdere bladen die de Amsterdamse cartograaf en uitgever Joan
Blaeu (1596-1673) in 1648 uitgaf. Zoals op vele zeventiende-eeuwse wereldkaarten werden de lege ruimten rondom de
aardhalfronden opgevuld met allerlei allegorische voorstellingen (hier die van de vier elementen ‘vuur’, ‘lucht’, ‘water’ en
‘aarde’), kleine hemelhalfronden en kosmografische schema’s. Op deze wereldkaart worden onderin, tussen de kleine
kaartjes van de poolgebieden, twee kosmografische schema’s gegeven met het geocentrische wereldstelsel van Claudius
Ptolemaeus en het heliocentrisch wereldbeeld van Nicolaus Copernicus. De kleine sterrenkaartjes in de linker- en
rechterbovenhoek zijn gekopieerd naar de herdruk uit 1646 door Joan Blaeu) van de grote wereldkaart uit 1619 van Willem
Jansz. Blaeu (1571-1638).
313 Ripa 1644, pp. 460-465.
314 Ripa 1644, pp. 504-505.
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52 Een denkbeeldige hemelbol met middenin de Aarde (blauw) in haar baan (dunne rode lijn) om de Zon (lichtgeel).
De dikke rode lijn (baan) buitenom geeft de ecliptica weer en de groene lijnen daarover en omheen de
sterrenbeelden. De dierenriem zelf is niet precies omlijnd aangegeven, maar vormt een denkbeeldige band (vlak) van
20 booggraden waarin (waarbinnen, waaroverheen) de sterrenbeelden liggen geprojecteerd over en rond de
ecliptica.

De spiegelas van het gebouw representeert ook de twee data waarop de zon exact in het
oosten opkomt en is dus ook deel van de kosmische orde waarin Van Campen het gebouw
gecentreerd heeft. Indien de twee centrale festoenen met de spiegelas worden doorsneden,
dan blijken ze dus te verwijzen naar de twee momenten waarop de dag en de nacht even
lang zijn, te weten elke 21 maart (lente-equinox) en 23 september (herfstequinox).
Vermoedelijk wijst dit op de eerdergenoemde halflichte en halfdonkere kant van de door
Ripa beschreven globes. De oost-westas strekt zich uit over de evenaar van de marmeren
wereld en hemelkaarten van de Burgerzaal. Het is de lijn waarop het gebouw zich spiegelt.
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4.6.2 Met symbolen overladen

53 De vloer van de Burgerzaal met de sterrenhemel van Joan Blaeu.

Zo specifiek van belang als de twee ‘hoofdfestoenen’, zo algemeen lijken vele anderen van
betekenis. Van de granaatappels die in de vele festoenen voorkomen, kan bijvoorbeeld
worden vastgesteld dat ze verwijzen naar de aarde, overvloed en de seizoenen.315 De
zonnebloemen en rozen staan dan waarschijnlijk voor de verbinding tussen het hemelse en
het aardse en schoonheid.316
De schelpen en vissen vertegenwoordigen het water. De schepenkroon verwijst net als bij de
personificatie van de Amstel in het timpaan naar Amsterdams ontstaan op de kruising van
waterwegen. Verwijzingen naar de schepenkroon komen overigens ook met regelmaat in
het interieur terug.
De wolven-, honden- en leeuwenkoppen (dit drieledige symbool wordt ook wel een
‘Tricipitium’ genoemd) in de festoenen aan de voorgevel, zijn te vinden onder Ripa’s lemma
‘wijze raad’ of ‘Consiglio’. Ze kunnen, zoals E. Panofsky overtuigend beschreef, begrepen
worden als symbool voor het heden het verleden en de toekomst, kortom alles wat een wijs
bestuur in acht neemt alvorens het tot een besluit komt.317 De beide festoenen bevinden
zich precies voor de belangrijkste zalen waarin de bestuurlijke macht kantoor hield, de Oud
Raadszaal en de Vroedschapskamer. Dit blijkt overigens de enige plaats waarop de beelden
aan de buitengevel rechtstreeks verwijzen naar een functie binnen het gebouw. De
verwijzing naar ‘wijze raad’ is ook op verschillende plaatsen in de interieurdecoratie van de
Vroedschapskamer opgenomen.

315 Ripa 1644, onder meer p. 97, 99 en 402.
316 Ripa 1644, p. 500.
317 Ripa 1644, pp. 425-429. Zie ook Panofsky (1955) 1970.
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54 Festoen met kreeften en schelpen in de voorgevel. Op de sluitsteen onder het festoen is in roodkrijt te lezen:
“VISSEN”.

De gevlochten eikenkransen of burgerkronen, elders in de festoenen opgenomen, verwijzen
in meer algemene zin naar het burgerlijk bestuur.318 De eikenkrans komt eveneens op meer
plaatsen in het interieur voor. Bijvoorbeeld in de plafonddecoratie van de galerijen en in de
consoles aan het plafond van de Schepenzaal of in hout gesneden in het plafond van de
Burgemeesterskamer. Op die plaatsen worden ze vergezeld van palmtakken, Bijbelse
symbolen voor vrede en overwinning.
Ondanks de met behulp van Ripa te duiden betekenis die aan sommige festoenen is toe te
kennen wordt van veel festoenen absoluut niet duidelijk wat en of ze meer representeren
dan wat er daadwerkelijk afgebeeld is.319
4.6.3 “Behangen in triomf”
Niet van ieder detail van de festoenen is de volledige betekenis evident. Daarvoor tonen te
veel van de festoenen algemene zaken zoals verschillende soorten producten van de natuur:
vruchten, schelpen, vissen of bloemen. De juiste toedracht voor de betekenis van de meeste
festoenen is vermoedelijk te vinden in een gezamenlijke betekenis. De algemene strekking
die, bezien vanuit de bronzen Vrede met haar hoorn van overvloed, afdalend naar de
timpaanreliëfs en festoenen en kapitelen wijzen op grote algemene thema’s als: aarde en
water, handel, rijkdom en overvloed die voortvloeien uit burgerlijk gezag, eendracht en
vrede. Dit brengt Van Campens pentekening voor de bekroning van de voorgevel in
herinnering, en de gefragmenteerde aanduidingen in rood krijt onder de festoenen. Rijkdom
staat aan de voet van een van de timpaanbeelden op de tekening in plaats van het later
318 Meyster 1655, p.25, Ripa 1644, p. 299.
319 Miedema 1987 biedt een uitgebreide index voor duiding van Ripa 1644.
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gekozen meer traditionele thema Gerechtigheid.
De festoenen geven naar alle waarschijnlijkheid uitdrukking aan de optimistische opvatting,
dat met een universele vrede een nieuwe Gouden Eeuw was aangebroken.320 Men vatte de
bereikte welvaart en vrede op als teken van Gods instemming. Het utopische ideaal, de
gouden tijd van voor de zondeval leek hierdoor binnen handbereik te zijn gekomen. Niet
alleen de Cornucopia of hoorn des overvloeds aan de voeten van Vrede getuigt hiervan ook
de festoenen die hieruit voortvloeien en die de gevels behangen tonen een grote overvloed
of zoals Ripa schrijft “Abondanza”.321
Dit geloof in eeuwige vrede en een nieuwe Gouden Eeuw werd al in 1652 gelogenstraft met
het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog. Echter in 1654 een jaar voor de officiële
opening van het Stadhuis werd de crisis bezworen middels de te Westminster getekende
vrede waarbij de bouwstellingen van het Stadhuis werden “opgepronkt” met “alderhande
groente van boomen, en andere cieraden”.322 Die festoenen “in natura” waren geplaatst
vóór de ervan afgeleide minder vergankelijke stenen feestslingers.
Het gebouw was in die oorlogsjaren door Van Campen een verdieping lager ontworpen,
maar na de vredesbond werd het oude ambitieuze plan, zij het enigszins gewijzigd, weer
opgepakt. Jacob van Campen zal die tijd, waarin slordig met zijn plannen is omgegaan, als
een enorme deceptie hebben ervaren. Hij trekt zijn handen af van zijn ‘schepping’ en trekt
zich definitief terug op zijn landgoed Randenbroek bij Amersfoort.
Opnieuw maakt Amsterdam een grote bloei door. De Vrede van Münster had de positie van
de Republiek als zelfstandige macht in een vredig Europa bekrachtigd en, ondanks de
getemperde toekomstverwachting tijdens de Eerste Zeeoorlog met de Engelsen zou de
overvloed zich blijvend uitstorten over de stad. Het optimistische verwachtingspatroon was
ook gedurende ruim dertien jaar volledig te rechtvaardigen. De welvaart kreeg het pas weer
te verduren in 1665 tijdens de Tweede Engelse Zeeoorlog (1665-1667) waarna in het
rampjaar 1672 een einde kwam aan alle eeuwigheids-verwachtingen.323
Ook Vondel bevestigt dat de welvaart letterlijk van de wanden van het Stadhuis af te lezen
was. In 1655 schrijft hij dat de vrede tussen “Brit en Batavier” de “ijzeren oorlogspoort ... ter
zee gesloten (heeft) En zet de havens op, die teffens opensprongen, Als deuren uit haer
slot.”. Hij bezag het gebouw in het kader van deze overwinning en bezong: “ ‘t onvolbouwt
stehuis met loofwerck en festoen Behangen in triomf, met hangende prieelen”.324
De verdeling van de festoenen over de gevels is in figuur 43-47 en Appendices 1 en 2.1-2.4 in
een schema weergegeven. Bij een eerste blik valt op dat de festoenen aan de voorgevel,
zijgevels en achtergevel vanuit de middenas symmetrisch (links en rechts) geplaatst zijn en
dus gespiegeld. Daarbij geldt dat alleen in de voor- en achtergevel door het oneven aantal
festoenen er één slinger centraal staat (zoals besproken hierboven). De vier terugwijkende
wanden in de voor- en achtergevel hebben binnen de op die plaatsen toebedeelde vijf
festoenen ook nog een eigen symmetrie. De drie festoenen (beneden en boven) die de vier
hoekpaviljoens sieren, lijken in eerste instantie behalve per gevelvlak ook op de hoeken aan
twee zijden diagonaal gespiegeld. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat die (diagonaal)
symmetrie maar gedeeltelijk opgaat, er zijn enkele uitzonderingen.
Deze uitzonderingen op de regel zijn dan wel per travee van de betreffende gevel
symmetrisch ten opzichte van de horizontale en verticale middenas gegroepeerd. De
320 Ripa 1644, pp. 125, 152, Zie ook de eerste woorden van de inleiding van Danckerts in Vennekool 1661.
321 Ripa 1644, pp. 400-401, Abondanza.
322 Dapper 1663, pp. 252-253.
323 Voor een uitgebreide analyse van de economische situatie in deze tijd zie: Israel 1991, pp. 204-205.
324 Vondel 1655, p. 147.
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diagonale of hoeksymmetrie is alleen in de onderste serie terug te vinden maar hapert ook.
In de noordwesthoek blijken de drie hoekfestoenen niet spiegelbaar over de diagonale as.
De onderste serie is, op deze afwijking na, verder volledig symmetrisch en over alle assen te
spiegelen. Het vermoeden dringt zich op dat de festoenen aanvankelijk volgens een
vooropgezet strikt schema zijn geplaatst, maar dat dit schema op enig moment,
vermoedelijk toen de noordwesthoek in aanbouw was, is losgelaten.
De later tot stand gekomen serie festoenen in het bovenste deel van de gevel mist elke
systematiek en daarmee de subtiele proportionering waarmee Van Campen zich als
schepper laat kennen. Als we de in schema geplaatste uitkomsten van dit onderzoek
betrekken op hetgeen er van de bouwgeschiedenis bekend is dan komt het erop neer dat
naar alle waarschijnlijkheid vanaf Van Campens vertrek in 1654 het strakke schema en de
geraffineerde symmetrische opbouw is verlaten. Het lijkt dan geen toeval dat de bouw en
daarmee de decoratie destijds tot de noordwesthoek was gevorderd. Als deze lijn van
gedachten verder doorgetrokken wordt, dan valt uit de consistentie van het
festoenprogramma en de afwijkingen na 1654 te deduceren dat Van Campen voor zijn
vertrek het decoratieschema van de festoenen tot in de kleinste details en uiterst
consequent had uitgewerkt volgens een strikt patroon. Na zijn vertrek blijkt die werkwijze te
zijn verlaten. Eén programmatisch detail lijkt wel te zijn doorgezet. Bij beschouwing van de
verticale verdeling van de festoenen uit de beneden- en bovenserie ten opzichte van elkaar
blijkt dat de onderwerpen, of het bijvoorbeeld bloemen of vruchten betreft, over de gehele
linie consequent verschillend zijn. De producten van de festoen van de onderverdieping
verschillen dus consequent van de producten uit de serie die zich op de exacte plaats op de
verdieping erboven bevinden.

4.7 Betekenisdragende kapitelen
In totaal zijn er 196 kapitelen aan de gevels te vinden, waarbij er 94 (de eerste geleding) van
de composiete orde zijn en de rest (tweede geleding 94 en de toren 8) van de Korinthische
orde.325 De volgorde van plaatsing (superpositie) is evenals het model van de Korinthische en
composiete kapitelen geïnspireerd door het in 1615 uitgegeven architectuurtraktaat van
Vincenzo Scamozzi.326 In het toneelstuk van Meyster uit 1655, waaruit al enkele malen is
geciteerd, zijn acteursrollen weggelegd voor zowel architect Vitruvius als zijn ‘moderne’
onderzoeker en vertaler Scamozzi. De lijn naar Van Campen is daarbij evident en toont eens
te meer aan dat Meyster als buurman van Van Campen als een belangrijke informant voor
deze studie kan worden beschouwd.
De 94 composiete kapitelen zijn niet als de Korinthische kapitelen letterlijke adaptaties naar
variaties op Scamozzi’s in prent gedrukte voorbeelden. Zij hebben een vrije invulling
gekregen door de toevoeging van een betekenisvol centraal motief. Scamozzi schrijft
hierover in zijn boek dat het is toegestaan om nieuwe toepasselijke details aan kapitelen toe
te voegen mits de details zinvol zijn.

325 Fokkens telt in 1662 abusievelijk 118 kapitelen. Fokkens 1662, p. 105.
326 Scamozzi 1615.
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55 Composiet kapiteel met twee vissen ineengedraaide staarten als centraal motief tijdens de restauratie.

De gevarieerde kapitelen blijken tot het minst onderzochte en daardoor zeer interessante
deel van het geveldecoratieprogramma te behoren. Ter verklaring van de contemporaine
betekenis van de details is net als bij de festoenen wederom de enige voor ons beschikbare
vrijwel rechtstreekse bron het toneelstuk en specifiek het notenapparaat van Everard
Meyster uit 1655. Hij schrijft:
“c. De Kreeft, de Schulp, den slangh en Mercurs hoedt, siet men in de Capittelen aerdigh schoon doorgewrocht.
f. Veel Arenden gekroont, slanghen en Engelen, de Graed-boogh, Compas, de Dryhoeck, Passer, ‘t
Wolfs het Leeuwen en Honden hooft, sijn cierselen die de festons, en Capittelen vercieren.
e. De Dolphijns, de Leeuwen, staen in de Capittelen, hier en daer aen ‘t Amsterdamsche wapen, dat
drie kruycen of drie Roomsche tienen voert.”327

327 Meyster 1655, p. 23.
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56 Kapiteel van de composiete orde met centraal geplaatst de dubbelkoppige adelaar.

De volgende nummering en opsomming van de motieven uit de composiete kapitelen begint
bij het kapiteel dat zich uiterst links aan de voorgevel bevindt (ZO-hoek). Deze zijn
weergegeven in Appendix 3.

57 Plattegrond van de kapitelen op de benedenverdieping van de buitengevel (zie ook Appendix 3).
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58 Buitengevel voorzijde: kapitelen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 4.1).

59 Zijgevel noordzijde: kapitelen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 4.2).
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60 Buitengevel achterzijde: kapitelen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 4.3).

61 Zijgevel zuidzijde: kapitelen op de boven- en benedenverdieping (zie ook Appendix 4.4).
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Bij beschouwing van de serie kapitelen van de composiete orde (Appendices 3 en 4.1-4.4)
blijkt, dat er net als bij de festoenen, patronen ten grondslag liggen aan de plaatsing. Ten
opzichte van elkaar zijn aan weerszijden van de oost-west en de noord-zuidas exact dezelfde
kapitelen te vinden. Ter weerszijde van de twee diagonaal assen blijkt de symmetrie ook
grotendeels doorgevoerd. In de zijgevels is het aantal pilasters kleiner en van oneven aantal
waardoor één uniek kapiteel een centrale positie op de as inneemt. De motieven in de
kapitelen van enerzijds de twee hoofdgevels en anderzijds de twee zijgevels zijn vrijwel
identiek. De diagonaalsymmetrie zoals al aangetroffen bij de festoenen blijkt bij de plaatsing
van de kapitelen op dezelfde wijze, maar dan zonder haperen op de hoekpaviljoens te zijn
toegepast.
4.7.1 Hoofdmotieven
De kapitelen getuigen van een bijzonder oog voor detail waarbij voor het ontwaren van de
details een verrekijker noodzakelijk is. Het meest voorkomende motief in de composiete
kapitelen is de gekroonde adelaar. De adelaars komen met enkele of met dubbele kop in
maar liefst 32 kapitelen voor. Ze zijn zoals in het onderstaande schema is te zien verdeeld
over de vier gevels. De keizerskroon is telkens van hetzelfde type. Deze komt overigens ook
als attribuut van de Amsterdamse Stedemaagd en bijvoorbeeld voor ter bekroning van de
hoekpaviljoens (zoals bijvoorbeeld ook in de Burgerzaal boven de stedenmaagd). De
achtergrond van dit symbool houdt verband met een belangrijke periode uit de
stadsgeschiedenis.
4.7.2 Gekroonde adelaar
De kroon boven het stadswapen verdient diepere aandacht al was het maar omdat dit
symbool veelvuldig op en in het gebouw is toegepast en de vraag oproept naar de betekenis
voor de republikeinse stad.
De kroon werd Amsterdam op tien februari 1489 door de Habsburgse koning Maximiliaan I
verleend na hulp bij zijn belegering van de steden Woerden en Rotterdam. De zeventiendeeeuwse stadshistoricus Pontanus noemt het document waarin dit is vastgelegd in zijn
‘Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam’ uit 1614.
Geschreven staat dat Amsterdam: “tot ewigen dagen hore wapen voeren ende becleden
mogen tot een ewige memorie van onse gracie mitter crone van onsen Rycke”.328 De
officiële oorkonde, met zegel waarop Maximiliaans koningskroon en diens enkelkoppige
adelaar te zien is, bevindt zich na al die eeuwen nog altijd in het Stadsarchief Amsterdam.
Belangrijke handelssteden, als bijvoorbeeld Lübeck en in ons land Nijmegen en Tiel, voerden
de Habsburgse keizerskroon en de dubbelkoppige adelaar al veel langer in hun wapen omdat
ze als Vrije Rijksstad eens deel waren van het Heilige Roomse rijk.329 De keizerskroon die
Amsterdam vanaf het einde van de zestiende eeuw boven haar wapen voerde, was
overgenomen van deze doorgaans welvarende handelssteden zoals Hamburg, Lubeck,
Augsburg en Nürnberg. Amsterdam voerde in de zeventiende eeuw echter niet de Roomse
koningskroon zoals bedoeld in de oorkonde en afgebeeld op het zegel. In plaats van de
koningskroon en de bijbehorende enkelkoppige adelaar was door Amsterdam de meer
prestigieuze keizerskroon met dubbele adelaar van Maximiliaans vader en van diens
kleinzoon Karel V overgenomen.
328 In vrijwel alle stadsbeschrijvingen van Amsterdam is deze vertaling overgenomen. Zie bijvoorbeeld Fokkens 1662, p. 32.
329 Voor de zeventiende eeuwse lezing van de geschiedschrijving rond het wapen van Nijmegen zie: Iohannis Smith,
“Oppidym Batavorum, seu Noviomagnum...”, Amstelodami, 1644.
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De keizerlijke kroon kenmerkt zich door de samensmelting van een kroon en een pauselijke
tiara en mocht samen met de adelaar met de dubbele kop alleen in het blazoen van de
Duitse keizer worden gevoerd. Het toe-eigenen van het symbool van de Vrije Rijksstad is
kortom gepaard gegaan met een staaltje geschiedvervalsing.330 Deze geschiedvervalsing
verleende de stad een lucratieve en daardoor felbegeerde status. Ze stelde de stad gelijk aan
vrije rijkssteden, een associatie waarvan de wenselijkheid voort moet zijn gekomen uit een
sterk groeiende handel aan het einde van de zestiende eeuw. Een bijkomende
rechtvaardiging kan zijn geweest dat een zelfstandig Amsterdam met haar keizerlijke wapen
aanspraak kon maken op een gelijkwaardige status ten overstaan van de Spaanse
overheerser. Het presenteerde zich niet onder gezag van de Graaf noch onder de Staten van
Holland, maar gelijkwaardig aan hen.
Van het feit dat de adelaar met dubbele kop was voorbehouden aan het blazoen van de
keizer, was men zich blijkbaar terdege bewust. De keizerlijke adelaar met dubbele kop komt
voor in de decoratie van de composiete orde aan de Stadhuisgevels naast Maximiliaans
koninklijke adelaar met enkele kop. Beiden zijn echter wel uitgerust met dezelfde keizerlijke
kroon.331
4.7.3 Slang
Een ander type kapiteel met een symbolische lading toont in het midden een slang die
zichzelf in de staart bijt. “De Slanghe in’t rondt, met den steert in den mondt, beteyckent de
Weerelt, daer alles in wesen blijft door voort-teelinghe” schrijft Van Mander over dit
symbool.332 Zowel Van Mander als Ripa duiden de slang als een uit het oude Egypte
afkomstig symbool van eeuwigheid. Ripa schrijft: “Willende de Egyptenaers, gelijck Orus
Apollo verhaelt, de Werrelt beschrijven, soo maelden zy een Slange af die haeren steert op
at.” en hij voegt eraan toe dat “Zy veranderde oock alle iaeren, met haer ouderdom, te
gelijck, haeren huyd: Om dat de tijd alle iaeren veranderinge in de Werelt brachte, en hier
door bleef zy jongh.”. Ripa verwijst ook naar de “Godlijcke voorsienigheyt” die de wereld
regeert.333 Deze interpretatie wordt ondersteund door twee flankerende sfinxen met
vrouwenhoofden. Dit kapiteel is in 1662 in prent gebracht door Hubertus Quellinus (Een
tweede kapiteel dat op hetzelfde blad is gereproduceerd toont het kapiteel met de
enkelkoppig gekroonde adelaar).
De geëtste sfinxen op de plaats van de Ionische voluten hebben het gelaat van
respectievelijk een jonge- en een oude vrouw een detail dat in de stenen voorbeelden aan
de gevel zelfs met een verrekijker niet meer waarneembaar is. Op de prent is te zien dat jong
en oud verwijzen naar vergankelijkheid van wereldse zaken.334 Volgens Ripa zijn de sfinxen
symbolen voor “oordelen van de wijsheid Gods”. Ze waren voor Egyptische tempels, maar
ook bijvoorbeeld voor het Pantheon in Rome, geplaatst waarmee zij verwezen naar het feit
“dat de leeringe van haere heylige dingen bestont in een verhoolen en ingewickelde
Wijsheit.”335 De gedachte dat ze samen met de vele andere sfinxen in het gebouw refereren
aan de “ingewickelde Wijsheit” van het decoratieprogramma dringt zich hierbij op.
330 Een dergelijk staaltje van geschiedsvervalsing staat niet op zich het blijkt ook uit de verheerlijking van het zogenaamde
hieroische Bataafse verleden in de schilderijenreeks in de galerijen rond de Burgerzaal.
331 Deze theorie is grotendeels gebaseerd op Van Luttervelt 1956, pp. 51-54 en Van Answaarden 1992, pp. 232-234. In de
rekeningen van Artus Quellinus van 1 augustus 1653 staat “gebotcheert voor de statssteen houwerye verdint met
backen…2 dubbele arens met eenen (en een) leeuws kop”.
332 Van Mander 1604, “Uytbeeldinghe der figueren...”, p.130.
333 Ripa 1644, p. 600.
334 Van Mander 1604, fol. 113.
335 Ripa 1644, p. 618.
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De gevleugelde Mercuriushoed met twee ineengestrengelde slangen van de Caduceus of
Mercuriusstaf, een van de andere veel voorkomende symbolen, verwijst naar vrede,
wijsheid, deugd en handel.336 Dit symbool komt ook veelvuldig in het interieur voor.
Bijvoorbeeld in de bronzen hekken in de Burgerzaal en in de vele festoenen, friezen en
plafonds.

62 Kapitelen van de composiete orde met motieven verrijkt en vervolgens symmetrisch geplaatst ten opzichte van de
as van het Stadhuis, Hubertus Quellinus.

Andere bewerkte kapitelen lijken vooral te verwijzen naar Amstel en IJ. Zeedieren zijn
opgenomen tussen de acanthusbladeren. Wellicht verwijst dit naar het vissersdorp waaruit
de wereldstad is voortgekomen. Het stadswapen, elders op deze plaats te vinden, benadrukt
de stedelijke functie van het gebouw en appelleert aan gevoelens van burgerlijke trots zoals
de burgerkronen dat in de festoenen aan de gevel doen.
De kapitelen van de Korinthische orde die zich een travee hoger bevinden, bieden voor de
iconografie van de decoratie van het exterieur geen verassingen. Ze zijn, zoals gezegd,
ontleend aan de hoogste orde van kapitelen en rechtstreeks overgenomen uit het
architectuurtraktaat van Scamozzi.
336 Ripa 1644, 151, 152, 271.
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4.8 Iconologie van de buitengevels
De hoorn van overvloed terzijde van de bronzen Vrede die de voorgevel domineert
representeert de oorsprong van de voorspoed die Amsterdam is toegevallen. De vruchten
uit de hoorn zijn ook in slingers rond de gevels te vinden. De festoenen zijn behalve als
feestartikelen ook te beschouwen als een bron van symbolische verwijzingen. De boodschap
luidt dat voorspoed van het nieuwe wereldrijk waarvan Amsterdam het centrum is
gebaseerd is op vrede en handel. Het belang van het sluiten van de Vrede van Münster staat
centraal in het thema van de beeldhouwwerken aan de buitengevel en staat daarboven in
dienst van de universele vrede. Ook voorspoed door internationale handel over wereldzeeën
met vier werelddelen zoals in de timpaansculpturen verbeeld, floreert in vredestijd.
Het gebouw is precies op de windroos geplaatst om in overeenstemming te zijn met de
hemelse wetten die ten grondslag liggen aan de orde van het universum buiten en binnen
het gebouw. Op de oost-westas onderscheiden zich, zoals geconstateerd, twee festoenen.
Eén centraal in de voorgevel, toont gespiegelde hemelglobes in een weegschaal. De festoen
kenmerkt zich door tweemaal de tekens steenbok en boogschutter op elke globe. De festoen
staat in het teken van de dierenriemtekens Sagittarius en Capricornus en de maanden
november en december waartussen de zomer en de herfst zich van de winter en het
voorjaar scheiden.

63 De vloer van de Burgerzaal. Gravure van Jacob Vennekool, uit Afbeelding van ’t Stadthuys van Amsterdam. In
dartigh coopere Plaaten geordineert door Jacob van Campen. Amsterdam 1661. Cartografische inbreng door Joan
Blaeu gebaseerd op het ontwerp van zijn wandkaarten uit 1646 en 1648.

Aan de Nieuwezijdskant van het gebouw scheidt de Ram in het centrale festoen boven het
portaal de winter en lente, “gelijck oock de Sonne des Winters aen de slincker sijde van ‘t
firmament staet…”. De symmetrieas door het gebouw waarop de twee centrale festoenen
liggen verwijst ook naar de data 21 maart en 23 september de momenten waarop de dag en
de nacht even lang zijn en de zon exact in het oosten opkomt en ten westen ondergaat.
De plaatsing van het gebouw en de figuratieve decoratie aan de gevels getuigt van een
kosmische orde met universele wetten die op geheel originele wijze geïncorporeerd zijn in
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het gebouw. Ook komt duidelijk naar voren dat er een tot in detail uitgewerkt schema aan
de plaatsing van de gevelornamenten ten grondslag ligt. De plaatsing van de festoenen rond
het gebouw blijkt in de noordwesthoek een afwijking te vertonen van de strikte ordening.
Deze hoek, zo weten we dankzij recente kennis over de bouwpraktijk, werd door de twee
actieve bouwteams pas als laatste bereikt.337 Dit zal ongetwijfeld pas na het vertrek van Van
Campen (1654) hebben plaatsgevonden en waarschijnlijk ook pas na de opening in (1655).
Dit gegeven wordt ondersteund door een 1656 gedateerd schilderij van Johannes Lingelbach
dat zich in het Amsterdam Museum bevindt. De staat waarin de bouw is gevorderd, lijkt
waarheidsgetrouw weergegeven op het schilderij.
De precieze plaatsing naar onderwerp en symmetrie loopt, zoals gezegd, aan die
noordwestgevel mank. Het contrast dat met de andere hoeken aan het licht komt, bevestigt
de precisie van het vooropgezette schema en het feit dat er in een gevorderd stadium pas
van af is geweken. De kapitelen die zich hoger dan de eerste rij festoenen bevinden, zijn van
de composiete orde. Deze waren wellicht al eerder dan de festoenen geplaatst of lagen klaar
om geplaatst te worden in de tijd rond het vertrek van Van Campen. De plaatsing van de
kapitelen volgt de symmetrieassen consequent.

64 Panorama vanaf het hoogste noordoostelijke punt van het Stadhuis in aanbouw. De Bentheimer natuurstenen
blokken en de steigerpalen doen vermoeden dat het deze point de vue betreft, Jacob van Ruisdael, gesigneerd,
particuliere collectie.

337 Hundertmark 2013a.
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5 INTERIEUR VAN HET GEBOUW
5.1 De openbare binnenruimte, Burgerzaal en galerijen338
Het centrum van het ‘bouwlichaam’, de destijds openbaar toegankelijke Burgerzaal, fungeert
als kern en vertrekpunt voor een overzicht van het interieur van het gebouw en de daarin
aanwezige schilderijen en beelden. De vloer van de zaal toont een weerspiegeling van de
kosmos, dat wil zeggen kaarten met de aarde en de sterrenhemel en is met verwijzingen
naar de elementen in de getoogde hoeken van de zaal vergelijkbaar met gedrukte
wereldkaarten van Joan Blaeu en specifiek met zijn in 1648 bij de Vrede van Münster aan de
Spaanse gevolmachtigde opgedragen wereldkaart waarvan een exemplaar in het
Amsterdamse Scheepvaartmuseum bewaard wordt.

65 Val van Phaëton, Boreas draagt Oreithyia. Centraal in dit niet uitgevoerde ontwerp voor het plafond van de
Burgerzaal staat de Zuidelijke sterrenhemel naar de laatste cartografische inzichten van Joan Blaeu.

De Burgerzaal werd beïnvloed door de kennis over de inrichting van de grote Romeinse
openbare vergaderruimten, de basilica waarin ook gestapelde zuilen of pilasters
voorkwamen. Ook is er een verwantschap met het Palazzo della Ragione in het Italiaanse
Padua. Blaeu kende deze burgerlijke rechtszaal van zijn studie aan de Universiteit van Padua
en Constantijn Huygens die vooral in de afmetingen van de zaal geïnteresseerd was, kende

338 Het interieur is toegankelijk met behulp panoramabeelden en plaatsbepaling met inzoomfunctie via Google art-project:
http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/royal-palace-amsterdam/XAFF3KsAXfwmRA?hl=nl&projectId=artproject.
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hem van een reis door Italië.339 Een Bijbels inspiratiebron kan de grote zaal in het paleis van
Koning Salomo in Jeruzalem zijn geweest.340

66 De burgerlijke rechtszaal in het Palazzo della Ragione in Padua.

De afmetingen van de Burgerzaal komen overeen met ideale verhoudingen van een gebouw
volgens Vitruvius boek V waarin het Forum en de basilica aan bod komen. De hoogte van de
zaal, 90 voet, is afgeleid van de lengte plus breedte van de zaal: 120 plus 60 voet, gedeeld
door 2.341
De verdeling van de kantoorfuncties van het gebouw volgt langs de galerijen de hiërarchie
van het stadsbestuur. De rangorde van de colleges weerspiegelt zich in het interieur in de
toepassing van de hiërarchische bouworde naar voorbeeld van Scamozzi. De Burgerzaal en
galerijen zijn met gecanneleerde pilasters afgewerkt volgens Scamozzi’s hoogste orde.
Zoals het gebouw in figuurlijke zin een afspiegeling is van de wereld, zo is de microkosmos in
een letterlijke zin in de Burgerzaalvloer en in betekenisvol beeldhouwwerk te vinden. Ook
Atlas speelt hierbij een rol al geldt zijn aanwezigheid in het interieur als een latere
aanpassing. Atlas, die net als op de nok van de timpanen omringd is door de vier Deugden en
de Vrede, torst binnen een beschilderde hemelglobe en kijkt neer op de hemel en aarde die
ingelegd zijn in de marmeren vloer. Dat Atlas en de vijf andere buitenbeelden ook ‘op zaal’
geplaatst zijn, is eigenlijk niet meer dan een elegante noodoplossing. De plaatsing van de
zandsteenkleurig beschilderde gietvormen lijkt direct verband te houden met
bezuinigingsmaatregelen ten gevolge van de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-1654).
339 Op 23-jarige leeftijd maakte Constantijn Huygens (1596-1687) een reis die hem zijn leven lang tot in detail bijblijft en
die de kiem legt voor de fascinatie voor de classicistische bouwwerken en decoratieve eenheden die hij later deelt met
Jacob van Campen. Vanuit Den Haag trok hij met een Staats gezantschap naar de republiek Venetië. In Italië bewonderde
hij de antieke architectuur van Verona’s Arena en het classicisme van Palladio en Scamozzi in Padua en Vicenza. In Venetië
bezocht hij het Arsenaal, de San Marco, het paleis van de Procuratiën en de bibliotheek van Sansovino. Huygens legde de
reis vast in een Franstalig reisverhaal waarin ook te lezen is dat hij Padua bezocht: “In Padua bezichtigde ik intussen de
Salone of Grote zaal die volgens mijn meting 120 passen lang is en 40 breed. De wonderlijke constructie lijkt haar sterkte
voornamelijk te danken te hebben aan ijzeren binten die in de nok met elkaar verbonden zijn.”
340 Vlaardingerbroek 2011, pp. 72-75.
341 Vitruvius boek V, I Forum en basilica.
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67 Atlas, binnen aan de westwand van de Burgerzaal, zandstenen versie van de bronzen Atlas op het dak van het
gebouw. Volgens het oorspronkelijke plan zou de wand hier zijn beschilderd met Neptunus die de zee kalmeert.

Aan de oostwand boven het reliëf met de Stedemaagd was door Van Campen plaats
ingeruimd voor een schildering met Neptunus die de zee kalmeert (in plaats van Vrede). Aan
de westwand (in plaats van Atlas) Jupiter die rebellerende Giganten straft. In de prentbundel
met ontwerpen van Van Campen (Vennekool 1661) is dit vermoedelijk oorspronkelijke plan
uitgewerkt.
Volgens Huygens leren in de Burgerzaal “hoogh vernufte” lieden (te vermoeden valt Blaeu,
Van Campen, Bakker, Huydecooper en wellicht nog andere betrokken intellectuelen) ons
met reden “... De werelt te vertreden En opwaerts aen te sien.”342 Met “opwaerts aensien”
bedoelde Huygens opzien naar God: “een vast, oprecht en eerste beginsel van de geheele
Theorie of Spieglinge, [is] niet anders ... als God.”343 Als een zeventiende-eeuwse bezoeker
door de Burgerzaal liep, vond hij de wereld die in basis uit vier elementen is samengesteld,
aan zijn voeten en kon hij de Amsterdamse handelsvloot over de hele wereld volgen (met
reden ‘over’ de wereldkaarten wandelen) en aan den lijve ondervinden hoe nietig men zich
kan voelen te midden van Gods schepping. Het interieur van de Burgerzaal getuigt in die zin
van een bijna religieuze sensatie zonder dat het een expliciet religieus gebouw is.
In de Burgerzaal draait, net als in de andere delen van het Stadhuis, alles om de aarde, alsof
Copernicus niet al in 1543 bewezen had dat de zon het middelpunt van het heelal vormt.
342 Huygens, Gedichten, VI, pp. 82-83.
343 Ripa 1644, p. 500.
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Hier is het uitgangspunt dus nog het oude zogeheten Ptolemeïsche stelsel, met de aarde als
het middelpunt van schillen waarbinnen de planeten hun banen trekken, en het stellatum of
negende schil waarin de vaste sterren zijn opgenomen. Het geheel wordt, zo was het
inmiddels wankele idee, voortbewogen door het Primum Mobile ofte wel Gods hand.

68 Vrede, binnen, aan de oostwand van de Burgerzaal, is een zandstenen versie van Vrede geplaatst. Volgens het
oorspronkelijke plan zou de wand hier zijn beschilderd met Jupiter die rebellerende Giganten straft.

De noordelijke sterrenhemel bevindt zich in de marmeren vloer tussen de twee helften van
de aarde, het oostelijke en het westelijke halfrond. De kosmos is zo niet compleet: de
ontbrekende zuidelijke sterrenhemel moet worden gezocht in de ontwerpen voor het
plafond van de zaal. Boven de aanschouwer: “Recht boven deze halve hemelskloot, zal tegen
‘t verwelfsel aen van deze Burgerzaal, d’ andere Zuider halve hemels-kloot geschildert
worden.”. Dit schreef de geschiedschrijver Dapper in 1663, toen dit blijkbaar nog steeds niet
gebeurd was.344
Het valt te betwijfelen of de zuidelijke sterrenhemel ooit op deze plaats te zien is geweest.
Een goed beeld van de plannen geeft echter de combinatie van de prenten P en R in
Vennekool 1661. Behalve dat het originele slecht geconstrueerde plafond vrij snel vervangen
is, zijn er ook geen afbeeldingen of beschrijvingen die zouden kunnen aantonen dat de
zuidelijke sterrenhemel met de schilderingen eromheen daadwerkelijk is uitgevoerd.
Twee schilderingen met verhalen uit het boek ‘Metamorphosen’ van Ovidius, dat net als
Vitruvius’ boek in de tijd van keizer Augustus geschreven is, hadden volgens de papieren
344 Dapper 1663, p. 354.
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plannen ook een plaats moeten krijgen in het gewelf, naast de sterrenkaart.345 De
noordelijke scène stelt zoals in Vennekool weergegeven de mythische figuur Boreas (de
koude noordenwind) voor die de door hem geschaakte Atheense koningsdochter Oreithyia
wegdraagt, en aan de zuidelijke kant toont een scène de val van Phaëton, de zoon van de
Zonnegod die de ongelukkige wens had de zonnewagen te mennen waarmee de zon langs
de tekens van de dierenriem door de hemel trekt. Hij verschroeide daarbij hemel en aarde
dusdanig dat Atlas zijn globe bijna liet vallen.346
De twee scènes samen verwijzen misschien naar de balans tussen warmte en kou, of de
eenheid die schuilt in de cyclus van zomer en winter. Ook kunnen deze voorstellingen,
samen met de twee andere schilderingen in de west- en oostwand van het plafond, de vier
elementen representeren.347 De scéne met Neptunus staat mogelijk voor het element
Water, Giganten voor de Aarde, Phaëton voor het Vuur en Boreas voor Lucht.
Van Campen plande behalve deze vier verbonden scènes ook twee schilderingen die de
zonsopkomst en -ondergang uitbeelden; deze twee eveneens niet uitgevoerde schilderingen
in de lunetten van het plafond stonden samen voor de cyclus van dag en nacht. Een cyclus
die opnieuw verwijst naar de eeuwigheid die de baan van de zon van oost naar west
beschrijft. Een van de twee schilderingen is bekend uit een ontwerpprent van Vennekool
met de titel “De Groote Saal in Perspectief ten Oosten, afghebeelt volgens van Campens
eerste Concept”.348
De wandschildering ‘Aurora vluchtend voor de zonnewagen van Apollo’, een verwijzing naar
de zon die de dageraad verdrijft, was boven in de oostelijke lunet geplaatst (zonsopkomst).
Aan de andere kant van de zaal, het westen, was een wandschildering van de opkomende
maan of Diana geprojecteerd (zonsondergang/opkomst maan). Apollo vlucht voor de
strijdwagen van Maangodin Diana.349 Samen verhalen ze van een eeuwige cyclus zoals er
veel in het gebouw te ontdekken zijn.
Het houtwerk van het gewelf van de Burgerzaal is aan het einde van de zeventiende eeuw
vernieuwd en lijkt tot die tijd onbeschilderd te zijn gebleven. In het begin van de achttiende
eeuw is het van de huidige schilderingen voorzien: in het midden is nu een allegorie op de
stad Amsterdam te zien ontworpen door Jan Goeree, in de oostelijke lunet ‘Het stadsbestier’
door Hoogsaat en Rademaker, en in de westelijke lunet ‘Het laatste oordeel’, al in 1680
geschilderd door Adriaan Backer. Voor het inzicht in het oorspronkelijke
decoratieprogramma lijken geen van allen belangrijk.
In één van de gebeeldhouwde friezen boven de portalen zijn uitzonderlijk veel verwijzingen
te vinden naar het universele thema van het gebouw. Het betreft de triomfpoortachtige
entree die vanaf eer trappenhuis aan de Damzijde toegang geeft tot de Burgerzaal. Er
bevindt zich een tweede in vorm vergelijkbare poort in die zaal maar die valt hier om
inhoudelijke gronden buiten beschouwing. (Bij de bespreking van de Stadhuiskantoren in
hoofdstuk zes volgt een nadere functionele uitleg in het kader van de rechtspraak.)

345 Buchbinder-Green 1974, p. 227.
346 Het verhaal van Boreas is onder meer te lezen in Ovidius’ Metamorphosen, 6, 707. De val van Phaëton staat eveneens
in Metamorphosen, 2, 150-322.
347 Van Campen wilde aan weerszijden van de zaal twee schilderijen plaatsen. Aan de oostwand Neptunus die de zee
kalmeert, een verhaal uit Ovidius’ Metamorphosen (I, 330, 31), en aan de westwand Jupiter straft rebellerende Giganten,
ook uit de Metamorphosen van Ovidius (1, 151-62). Fremantle 1959, p. 44. Elementen: Neptunus voor het element Water,
Giganten voor Aarde, Phaëton voor Vuur en Boreas voor Lucht.
348 Vennekool 1661, Index met lettere R. De titel van de prent doet vermoeden dat Van Campen ook latere concepten of
ontwerpen heeft bedacht.
349 Zie Vennekool 1661, met onderschrift uit index; Buchbinder-Green 1974, p. 227; Ripa 1644, pp. 270-272.
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Atlas
Justitia
Ap/Zon/Vu
Ju/Lu

Me/Wa
Di/Ma/Aa

Vu

Aa

Lu

Wa

Wa

Lu

Aa

Seizoenen
T
Stedemaagd
Vrede

Vu

Rechts (R):

Aa
Lu
Vu
Wa
Ma
Zon
T

Sa/Wa
Cy/Aa

L:
Dageraad
Dierenriem:
voorjaar
Zon

R:
Nacht
Dierenriem:
winter
Maan

Me
Mercurius
Di
Diana
Sa
Saturnus
Ap
Apollo
Mars
Mars
Ve
Venus
Ju
Jupiter
Cy
Cybele
Links (L):

Mars/Vu
Ve/Lu

Aarde
Lucht
Vuur
Water
Maan
Zon
Tijd: zandloper met slang: eeuwige cyclus

dageraad: haan, twee zwaluwen
dierenriem: ram-stier, tweeling=mrt-apr-mei: voorjaar
nacht: uil en vleermuis
dierenriem: steenbok, waterman, vissen=dec, jan en feb: winter

69 Plattegrond van de Burgerzaal en de galerijen met de plaatsing van goden-planeten, elementen, seizoenen,
tekens van de dierenriem en de zon en maan (dag en nacht).
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5.1.1 Korintisch portaal
Centraal boven de toegang van de Burgerzaal in het oosten zit de Amsterdamse
Stedemaagd, vergelijkbaar van houding en plaats (ruggelings) met het timpaan aan de Dam.
Ook hier verwijzen olijf- en palmtakken naar vrede en voorspoed. Naast haar zitten twee
vrouwen en aan haar voeten liggen leeuwen. De vrouwen staan respectievelijk voor de
begrippen wijsheid (met verwijzingen naar de godin Pallas Athene) en kracht (met
verwijzingen naar Hercules). In de achtergrond personificeren vier ‘putti’ de vier elementen.
De lezing van het reliëf boven de toegangspoort van het trappenhuis naar de Burgerzaal is,
net als het juist ter sprake gekomen onuitgevoerde geschilderde deel van het programma,
geïnspireerd door theorieën die verwijzen naar de scheppingsorde. Ripa schrijft: “Wat sullen
wy van de Sonne seggen, die welcke ons met soodanige gelijckmatigheyt den dagh en nacht
onderscheyt, en brenght tot ons de vier onderscheydene tijden die door de Simmetrie zijn
afgedeelt: ... Lente ... Herbst ... Somers en Winters ...”350
In het fries onder de Stedemaagd is een aantal korte en één lang witmarmeren reliëf te zien.
Alle sluiten met hun betekenissen aan bij het samengestelde micro-universum. Geheel links
in het fries bevinden zich twee reliëfs die staan voor de dageraad, namelijk een haan en
twee zwaluwen, en geheel rechts zijn de pendanten of tegenhangers hiervan te vinden die
voor de nacht staan, een uil en een vleermuis. Dan volgen links, naar het midden toe, drie
tekens van de dierenriem (ram, stier en tweeling, voor de maanden maart, april en mei =
voorjaar) en de zon.
Aan de rechterkant van het fries staan eveneens drie dierenriemtekens afgebeeld (steenbok,
waterman en vissen voor de maanden december, januari en februari= winter), en de maan.
De zes tekens staan voor winter en voorjaar. De ontbrekende zes tekens waren naar het laat
aanzien, gepland in de hierboven besproken schildering ‘Aurora vluchtend voor de
zonnewagen van Apollo’ en verwijst naar lente en zomermaanden. Ze bevinden zich in een
astronomische boog die het gewelf volgt en die is afgebeeld in een prent van Vennekool en
dus waarschijnlijk ontworpen is door Jacob van Campen (zie fig. 70).
Tussen zon en maan boven de pilasters ter weerszijde van het portaal bevindt zich een lang
reliëf, precies boven de toegangsboog. Hierin zijn bloemen en vruchten te onderscheiden.
Ook zij verwijzen naar de lente (tulp en narcis), de zomer (korenaren), de herfst (druiven en
bonen) en de winter (dennenappels). In het centrale sluitstuk omcirkelt een slang een
zandloper, dat wil zeggen de tijd omsloten door de eeuwigheid, een aanduiding die, net als
de zon en de maan, en de dierenriem verwijst naar het oneindig weerkeren (“eeuwich
draeien”) van seizoenen.351
Van Campen had met de Burgerzaal, en vooral met de decoratie van het plafond en de
oostwand een duidelijke bedoeling. Hij verwijst naar de harmonie van “Alle de Maete,
gewicht, hoedanigheyt en beweginge, die de groote Werreld in sich heeft.”352 Het
programma van het exterieur heeft zo in het interieur een voortzetting gekregen. Door de
prenten in Vennekool 1661 waarin de eerste en aangepaste concepten zijn uitgewerkt, te
vergelijken met wat er nu in het gebouw is te zien, wordt duidelijk wat er van de plannen
terecht is gekomen of bewaard is gebleven. Maar ook wordt zichtbaar hoe doordacht er
getracht werd om recht te doen aan de verzamelde kennis over de schepping. De ordening
draait om wetmatigheden in de hemel en op aarde en is in beginsel te danken aan de telkens
terugkerende verbinding tussen de elementen; Aarde, Water, Lucht en Vuur.
350 Ripa 1644, p. 462.
351 Ripa 1644, p. 463.
352 Ripa 1644, p. 463.
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71

71 en 72 Dag en nacht in de gedaanten van haan en uil, vogel en vleermuis, zes tekens van de dierenriem, zon en
maan. In het lange (niet zichtbare) deel van het fries producten van de vier jaargetijden met in het midden de
eeuwigheid, een zandloper omcirkeld door een slang die zich in de staart bijt.
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73 Apollo en Aurora, ontwerpschets voor een niet uitgevoerde lunetschildering in de Burgerzaal, Jacob van Campen,
Vennekool 1661, Rijksmuseum prentenkabinet.

5.1.2 Personificaties van de elementen in de Burgerzaal
Naast deze goden/planeten/elementen in de hoeken van de galerijen zijn twee keer vier
levensgrote elementen weergegeven, verdeeld over de zwikken van de bogen in de
Burgerzaal. Ze staan in de vorm van personificaties met een aan Ripa ontleende aarde-,
water-, lucht- en vuursymboliek, inhoudelijk in contact met hen omringende reliëfs en
festoenen en hangende festoenen (boven de figuren en de kroonlijst). Twee keer vier
elementen zijn op twee manieren gespiegeld weergegeven. De zuidelijk van de spiegelas
(evenaar) gelegen elementen sluiten aan bij de juist ontsluierde representatie door de
goden/planeten.
De vier elementen aan de noordwand van de zaal zijn eveneens van links naar rechts
weergegeven waardoor ze wel dezelfde volgorde hebben (nl. aarde/water/lucht/vuur) maar
ze komen niet overeen met de volgorde van de vier achterliggende goden/planeten/
elementen uit de galerijen. Door deze verdeling zijn bij binnenkomst in de zaal, of het nu
door de hoofdingang is of door de poort vanuit de Schepenzaal, wel vier elementen bij
elkaar aan dezelfde kant van de zaal te zien. In beide gevallen is van uiterst links rechtsom
een cirkel te trekken waarin aarde/water/lucht en vuur in dezelfde volgorde zijn geplaatst.
De elementen in de zwikken zijn door Fremantle ook wel in verband gebracht met de vier
werelddelen. Het blijkt echter onmogelijk om die werelddelen van elkaar te scheiden
waardoor dit een geval van overinterpretatie zou kunnen zijn. Toch is in Vennekool 1661 te
lezen dat: “Boven de vier Portaalen van de Galderyen … siet men in uytgehouwen steen, de
vier Elementen, en de vier Deelen der Wereldt”. 355
Zoals in de inleiding is opgemerkt zijn niet alleen de planeten en elementen, maar is zelfs het
hele gebouw door de hoofdas in tweeën verdeeld. Dit geldt inclusief details zoals de
festoenen en kapitelen aan binnen en buitengevels en gelijkwaardige colleges van bestuur
en rechterlijke macht links en rechts van de as. De goden/planeten/elementen bevinden zich
zoals Everard Meyster het in een eerder besproken verband noemde: “Elck op [hun] plaets
355 Vennekool 1661.
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... naer maet en eygenschap.”. Of zoals Vondel globaal constateerde: “... den maetzang
volght van Kampen ...”.
Het ontwerp ademt pragmatisme en de consequentie van de wens om aan te sluiten bij
fundamentele kennis van de schepping. Het zijn dus niet alleen maatverhoudingen in de
meest letterlijke zin. Ook figuurlijk is de wereld van het Stadhuis in evenwicht. De
sterrenhemel draait iedere dag van oost naar west om een vaste pool zodat aan de
oostelijke horizon boven het Stadhuis voortdurend nieuwe sterrenbeelden opduiken die in
het westen weer ondergaan. In Van Campens ontwerptekeningen die door Vennekool in
druk zijn gebracht is te zien dat ook voor de dierenriem een plaats was ingeruimd in de
lunetten van het plafond van de Burgerzaal en in het fries boven de toegangspoort er onder.
Het hoofdthema van het universum in de Burgerzaal en galerijen blijkt echter te draaien
rond elementen. Ripa’s encyclopedie levert informatie en duiding: “De Elementen of
Hoofdstoffen…ten dien aansien worden in den Mensche de vier complexien, de vier
krachten, de vier voornaeme kennissen, de vier eedeleste konsten der Werreld, de vier
tijden des Iaers, de vier deelen des Werrelds, de vier Winden, vier plaetslijcke
onderschydlijckheden, en vier oorsaken van de Menschlijke wetenschap, gevonden.”356 Een
nadere uitleg wordt node gemist maar duidelijk is dat Aarde, Water, Lucht en Vuur de basis
vormen van de hele schepping inclusief het Amsterdamse Stadhuis.
5.1.3 De vier elementen in de oudheid
Twee keer vier personificaties van de elementen of fundamentele bouwstenen van de
wereld bevinden zich zoals eerder geconstateerd, ingeklemd boven de bogen tussen de
Burgerzaal en de galerijen. In de klassieke oudheid werd alle aardse en hemelse materie
herleid tot de elementen. Deze elementen bestaan uit tegenstellingen die zouden zijn
samengevoegd tot één Schepping. De kracht van deze vermenging leidde, zo werd gedacht,
tot het ontstaan van de hemel met zijn bewegingen waarin volgens “... de allerwijste
Mannen, een Harmonische gelijckmaetigheyt ... van de Elementen onderhouden en bewaert
[wordt], waer aen het geschapene werck hanght, en door haere beweginge wort de kracht
van de sterren op ons nedergestort ...”357 Ook de aard van de elementen als veroorzakers
van wind, regen, bliksem en donder (strijd tegen…) genoot brede belangstelling naar
bijvoorbeeld blijkt uit ‘een kort Tractaet’ waarin Cornelis Drebbel, die vooral vanwege zijn
lenzen bekendheid geniet, zijn theorie wereldkundig maakte.358
Ook hier is, zoals eerder al is geconstateerd, sprake van een analogie tussen het universum
of macrokosmos en de mens als afspiegeling daarvan. De elementen spelen een cruciale rol
omdat het “de eerste beginselen zijn geweest”.359
De vier personificaties komen twee keer voor in de zwikken boven de toegangen tot de
galerijen.360 Alle acht tonen ze niet alleen een overdaad aan betekenisvolle details, zoals het
element Aarde met de gebouwen van de aarde op haar hoofd en het element Water met
vissen aan haar voeten en een schip op haar schouders, ze verbinden volgens de inleiding in
Vennekool 1661 de twee keer vier elementen met twee keer vier werelddelen: “Boven de
356 Ripa 1644, p. 118, De Elementen of Hoofdstoffen.
357 Ripa 1644, p. 462.
358 Cornelis Drebbel, Een kort Tractaet van de natuere der Elementen, ende hoe sy veroorsaecken, den Wint, Regen,
Blixem, Donder, ende waeromme dienstich zijn. Gedaen door Cornelis Drebbel, Rotterdam 1621 (eerste uitgave 1604).
359 Ripa 1644, p. 120, Zie voor deze analogie ook: Vondel, Bespiegelingen, III, 1655, pp. 94-96.
360 De personificaties van de elementen zijn vrijwel letterlijk gebaseerd op Ripa, die de vier elementen ook twee keer
noemt. De acht lemna uit R ipa zijn zo vrijwel letterlijk toegepast in de acht reliefs. Ripa 1644, pp. 117-121.
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vier Portaalen van de Galderyen, die ons tot de Kamers der Stadts Beamptenaren zijn
leydende, siet men in uytgehouwen steen, de vier Elementen, en de vier Deelen der
Wereldt”361.
De prenten van Hubertus Quellinus van de acht elementen blijken bij de vergelijking veel
details prijs te geven. De twee personificaties van het element Vuur verwijzen naar het van
hitte doordrongen continent Afrika. Het zoeken naar deze dubbelduiding stagneert
vervolgens direct: Amerika en Azië lijken niet te onderscheiden. De beeldhouwwerken en de
tekst van Dancker Danckerts bieden te weinig aanknopingspunten om de rijen te kunnen
sluiten. Men kan hooguit nog vermoeden dat de beide personificaties Aarde aan het
werelddeel Europa is te verbinden.
De directe iconologische aanwijzingen uit Ripa, zoals die naar werelddelen verwijzen,
ontbreken. Ook de aanwijzing van een andere dubbelfunctie van elementen en jaargetijden
lijkt niet te staven: “boven ziet men de vier getyden van het jaar”362, waaruit eens te meer
blijkt dat er in dit geval voldoende redenen bestaan om de bronnen met enige argwaan
tegemoet te treden.
De Romeinen versierden de zwikken van triomfbogen op overeenkomstige wijze als Van
Campen dat doet in de Burgerzaal. Quellinus overtrof bij de uitvoering echter zijn
voorgangers door de personificaties zo uit marmer te houwen dat het lijkt alsof ze loskomen
van de architectuur waarin ze zijn opgenomen.363
De acht personificaties van de elementen hebben een thematische voortzetting in de
slingers die zich in laagreliëf naast de vier gietvormen van de bronzen deugden bevinden.
Men dient in gedachten te houden dat die vier beelden nooit bedoeld waren voor plaatsing
in de Burgerzaal. De aarde, water, lucht en vuur festoenen in laagreliëf bevinden zich ter
weerszijde maar vormen een voortzetting op de elementen van de zwikken in de bogen die
zich een verdieping lager bevinden.364

361 Dancker Danckerts, 1661, zie ook in hoofdstuk 2.
362 onder XCIX en C. platen. Dit verwijst mogelijk ook naar 8 lange verticale reliëfs in de binnenkant van de bogen naar de
galerijen.
363 Vergelijkbare oplossingen, inclusief gecanneluurde korintische pilasters zijn ook aan te treffen in Bernini’s deel van het
interieurontwerp van de St. Pieter te Rome.
364 Vennekool 1661. prent S. Lange wand van de Burgerzaal. Er bestaat een mogelijkheid om te kiezen in dit ontwerp voor
rechts een opengebroken situatie (zie kijkende man) of links een dichte nis.
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74 De elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur in de zwikken boven de bogen aan de zuidwand in de zuidwesthoek
van de Burgerzaal en zoals weergegeven volgens de beschrijving van Cesare Ripa’s encyclopedie.
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75 Dezelfde elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur in de zwikken boven de bogen aan de noordwand in de
noordoosthoek van de Burgerzaal en zoals weergegeven volgens de beschrijving van Cesare Ripa’s encyclopedie.
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5.2 Wereldkaart op groot formaat
Uit de administratie van de Thesaurier (28 december 1652) en door een gedicht op een
geschilderd portret van Joan Blaeu, dat hem in zijn functie van schepen van de stad
Amsterdam en als cartograaf weergeeft, komt naar voren dat hij degene moet zijn geweest
die voor de precieze invulling van de vroegste aard- en hemelkaarten in de Burgerzaal
verantwoordelijk is geweest.365
Hij alleen kon op de hoogte zijn van de achtenswaardige voorbeelden van de toepassing van
planeten en constellaties.366 Constantijn Huygens, en bijvoorbeeld de burgemeesters
Huydecooper en De Graeff hadden ook wandkaarten van Blaeu in huis hangen. Blaeu heeft
naar het zich laat aanzien zijn in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Münster verschenen
wandkaart van de wereld in halfronden als uitgangspunt ter beschikking gesteld. Deze
wandwereldkaart was gebaseerd op eerder door de firma Blaeu uitgegeven monumentale
wandkaarten uit 1606, 1619 en 1646. Kaarten die telkens opnieuw werden verrijkt met
informatie over kustlijnen, continenten maar ook astronomische ontdekkingen. Delen van
de koperplaten werden zo nodig opnieuw gepolijst om de nieuwste ontdekkingen te kunnen
tonen. De toepassing van de groot formaat wereldkaart, vooral de kaarten van 1646 en
1648, is verankerd in het universele deel van het Stadhuisprogramma.367
De wandkaarten werden in delen gedrukt om samen uitgevouwen en verlijmd een
representatieve eenheid te vormen. Ze dienden behalve wetenschappelijke doelen ook als
relatiegeschenk van de stad voor vorstelijke of andere hooggeplaatste bezoekers en waren
zeer geschikt voor de decoratie van representatieve ruimten. Ook omdat ze net als globes en
armillaria ‘en passant’ een brede interesse van de eigenaar of diens aanzien in de wereld
suggereren. Kennis van verschillende visies op de volgorde en banen van de planeten in de
oudheid en de huidige tijd werden integraal opgenomen in de wandkaart (Ptolemaeus,
Copernicus, Brahe en Blaeu). Blaeu bepaalde het encyclopedische karakter van de geboden
informatie en plaatste de universele systemen in een zekere rangorde door ze groter of
kleiner af te beelden.
De wandwereldkaart beeldt voor het eerst ook het Copernicaanse Wereldbeeld af (het
grootst). Blaeu schaarde zich daarmee met enige voorzichtigheid onder de wetenschappers
die het geocentrale wereldbeeld verlieten, de klassieke opvatting waar tot dan toe door kerk
en overheden heilig in werd geloofd. Boven in de kaart zijn de hemellichamen afgedrukt die
zichtbaar zijn vanaf het zuidelijk en noordelijk halfrond, de sterren en planeten waarvan men
dacht dat ze grote invloed hadden op het leven op aarde.

365 GAA, Res. Thes. Ord., 1594-1657, fol 149v, Fremantle 1959, p. 42 noot 4. Uit lijsten van Dapper en Wagenaar blijkt dat
Joan Blaeu in zes verschillende functies in het stadhuis actief is geweest. Namelijk als Schepen in 1651, 1653, 1654 en 1656.
Als Commissaris van Huwelijkse Zaken in 1652. Als Rekenmeester in 1657, 1658 en 1659. Als Commissaris van Desolate
Boedels in 1660, 1661, 1662 en 1663. Als Commissaris van de Wisselbank in 1667 en als Weesmeester in 1667 tot 1672. Zie
ook: Goossens 1997, pp. 57-58.
366 Inspiratie voor het gebruik van kaarten kan komen van de “Sala delle Carte Geografiche” in het palazzo Pitti te Florence
of bijvoorbeeld de wereld zoals weergegeven in het Palazzo Farnese te Rome. Paus Julius II decoreerde zijn bibliotheek met
schilderijen van planeten en constellaties en in de Galleria delle carte geografice waren kerkelijke gebeurtenissen aan
kaarten van de landsdelen waar ze hadden plaatsgevonden gekoppeld. Wereldvorsten hadden kortom wereldkaarten.
367 Goossens 1998, pp. 205-223.
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76 Portret van Joan Blaeu, uitgever, cartograaf en schepen van de stad Amsterdam, Johan van Rossum, gesigneerd
en gedateerd 1663, Scheepvaartmuseum Amsterdam.

Blaeu heeft naast personificaties van de elementen in de zwikken van de Wereldkaart ook
verschillende dieren afgebeeld die corresponderen met de vier elementen en de vier
seizoenen: een vis (water/winter), adelaar (lucht/lente), een brandende salamander
(vuur/zomer) en een mol (aarde/herfst). In zijn kaart van 1606 had Blaeu voor het eerst op
deze wijze een combinatie van seizoenen en elementen aan het kaartbeeld van hemel en
aarde toegevoegd. De symbolen vergezellen op sterk vergelijkbare wijze de elementen in de
zwikken van de Burgerzaal naar de galerijen. Het is een extra aanwijzing dat een wereldkaart
van Blaeu ten grondslag ligt aan dit deel van het interieurontwerp. Ook toont dit aan dat
Blaeu de encyclopedie van Cesare Ripa bij het samenstellen van de elementen bestudeerd
heeft. Een wandwereldkaart van Blaeu bevond zich overigens ook in het kantoor van de
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Kamer van Commissarissen voor Kleine Zaken in de zuidwesthoek van de galerijen.368 De
commissarissen konden tegen de achtergrond van een wereldkaart burenruzies en andere
‘kleine zaken’ relativeren en van een breder perspectief voorzien.
Constantijn Huygens was een groot bewonderaar van de marmeren en papieren
wereldkaarten. Hiervan getuigen zijn gedichten op de marmeren kaarten in de vloer van de
Burgerzaal. In zijn dagboek noteerde hij ook dat hij een wandkaart van Blaeu had
opgehangen voor zijn kinderen: “In mijn voorhuys … daerbij sij een vaste gestaltenisse van’s
werelds maeksel ende verdeelinghe in den sinn kregen.”369.
5.2.1 Kennis voorbij de Antieken
Amsterdam was in 1648 het centrum van de cartografie met aan de Dam zowel de
vermaarde winkels van Blaeu als Hondius-Janssonius. De wandkaart van Joan Blaeu uit 1648
toont, zoals blijken zal, behalve de bij de Vrede vastgelegde grenzen van de Republiek, de
nieuwste geografische informatie over de continenten zoals bekend van recente
ontdekkings- en handelsreizen. Blaeu was daarvan op de hoogte doordat hij naast
bestuurslid en cartograaf ook nog bewindhebber was bij de Oost Indische Compagnie. Aan
zijn kaarten met de halfronden van de aarde is te zien dat zijn kennis van de geografie zich
vooral tot Europa Afrika en Azië beperkte. Verdere zijn het voornamelijk kustlijnen en
rivierdelta die het beeld van onbekende gebiedsdelen bepalen. Dergelijke kenmerkende
aspecten maken dat kaarten van Blaeu vergelijkbaar zijn met de kaarten van de aarde zoals
ze in vereenvoudigde vorm zijn weergegeven in Vennekools prenten uit 1661.370
Op de vroegste halfronden van de aarde die in de vloer van de Burgerzaal hebben gelegen,
en die we, doordat ze snel versleten, helaas alleen kennen uit die prenten uit 1661
bijvoorbeeld Hollandia Nova te vinden. Op de kaart is “detecta 1644” te lezen. Abel Tasmans
ontdekking van Australië (1642-44) is voor het eerst in 1648 op Blaeus wandkaart van de
wereld geplaatst. Ook de contour van Japan (Yedso=Hokkaido) zoals opgetekend door
Maerten Gerritsz. de Vries in 1643, wijst erop dat Blaeus wandkaart ten grondslag ligt aan de
oorspronkelijk geplaatste marmeren wereldkaarten.371
Naast het oostelijk en westelijk halfrond van de aarde zijn zowel op Blaeus wandkaart als in
de ontwerpprenten van Vennekool de noordelijke en zuidelijke sterrenhemel geplaatst.
Destijds werden ze hemelsplein (‘coeli planisferum’) genoemd. Ze zijn hetzelfde
weergegeven.
Beide noordelijke sterrenkaarten (Blaeus wandkaart en Vennekools prenten) laten echter
een ander kaartbeeld zien dan de enige nog aanwezige zeventiende-eeuwse sterrenhemel in

368 Fokkens 1662, p. 132, Res. Thes. Ord., 1594-1657, fol 149v.
369 Unger 1884, ‘Dagboek van Constantijn Huygens’.
370 Waarschijnlijk is het idee om naast dit alles ook symbolen voor de Vier Elementen, zoals weergegeven in de zwikken
boven de bogen in de Burgerzaal, ook aan de wandkaart uit 1648 ontleend. In Blaeus wandkaart en aan de voeten van de
elementen in de Burgerzaal komt de salamander voor als symbool voor het element lucht, de dolfijn voor water, Feniks
voor het element vuur en de mol voor aarde. Toepassing van personificaties of symbolen voor de elementen zijn in die tijd
een gangbaar motief in de stoffering van wereldkaarten. In de Burgerzaal omzomen ze de gevloerde kaarten in plastische
zin. Zie ook de unieke wereldkaart van Blaeu uit 1646 die in het Maritiem Museum in Rotterdam wordt bewaard.
371 Joan Blaeu, Wandkaart van de wereld, Amsterdam 1648 (editie van na 1654 in Scheepvaartmuseum Amsterdam. Voor
de tentoonstelling “De Vredestempel, Het Amsterdamse stadspaleis uit 1648” in 1998 in het Koninklijk Paleis plaatste ik
deze kaart ter vergelijking naast de vloerkaarten in de Burgerzaal. Zie voor Blaeus theorieën over de plaats van de aarde in
het universum: Blaeu 1634. In 1660 kreeg Joan Blaeu 1516 gulden betaald voor leveranties sinds 1653 van “grote caerten”,
enkele bibliotheekboeken, een zesdelige atlas en zijn Stedeboeck uit 1648 aan het stadhuis. GAA, Thes. Mem. 1660, fol 198.
Op diplomatieke missies dienden ze waarschijnlijk als geschenk van de stad. Maerten Gerritsz. De Vries leidde een
ontdekkingsreis vanuit Batavia naar Noordoost- Azië met als opdracht na te gaan of er handel mogelijk was met Tartarije
waarvan men dacht dat het ten noorden van China en Korea lag.
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de Burgerzaal.372 De door Vennekool vereenvoudigde kaartbeelden van Blaeu zullen niet de
definitieve ontwerpen voor de vloer zijn. Misschien geven ze desondanks informatie over
het kaartbeeld dat uiteindelijk werd gekozen.373

77 De wandkaart die Joan Blaeu ten tijde van de vredesbesprekingen te Münster in 1648 graveerde op basis van zijn
wandwereldkaart uit 1646. De kaart is opgedragen aan de Spaanse gevolmachtigde Casparo de Bracamonte et
Guzman, Scheepvaartmuseum Amsterdam.

5.2.2 De Noordelijke hemel in kaart
De nog altijd centraal in de Burgerzaal aanwezige noordelijke hemelkaart van messing,
marmer, ebbenhout en ivoor, staat centraal in de navolgende astronomische duiding. Deze
kaart is van primair belang omdat het de enige (zij het erg sleetse) originele marmeren kaart
uit de bouwtijd betreft.
Een van de direct in het oog springende overeenkomsten tussen de hemel in Blaeus
wandkaart en Blaeus vloerkaart (zoals weergegeven in Vennekool 1661) is dat ze alleen
sterrenbeelden en geen sterren tonen en er in de marmeren vloer wel sterren te zien zijn
maar gecombineerd met gedeelten van planisferen figuren van de sterrenbeelden. De
nadruk in de marmeren kaart ligt op 792 bronzen sterren, waarbij de grootte van de
weergegeven ster de helderheid aan het firmament aangeeft.
Tussen deze sterren zijn in brons ter oriëntatie ook kenmerken van sterrenbeelden te zien
namelijk: de Kreeft, de poten en scharen van de Schorpioen en een deel van een boog van
de Schutter, een pijl tussen de vleugels van de adelaar, een scepter in de hand van Cepheus,
kettingen van de geketende Andromeda, een mes uit de hand van Perseus, een pijl uit de
372 Dat deze papieren voorbeelden en de marmeren versie verschillen betekent dat voorzichtigheid is geboden met het
doen van uitspraken over het aanzien van de twee verdwenen vloerkaarten.
373 In het register van Vennekool staat in verband met een andere prent (R.) geschreven “afghebeelt volgens van Campens
eerste Concept”, Vennekool 1661.Het betreft du seen voorontwerp dat verschilt van het uiteindelijke ontwerp.
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hand van Castor en een knots uit de hand van Pollux, een zwaard uit de hand van Auriga, de
tong van de Leeuw, de tong van de slang, de oren van de Crater en het handvest van het
zwaard en de knots van Orion, de Weegschaal, de knots van Hercules, de Noorderkroon en
bij de poolcirkel de Sikkel die Boötes in handen heeft.
Een ander belangrijk verschil tussen de noordelijke sterrenhemel uit Blaeu, Vennekool en de
vloerkaart is dat de twee eerstgenoemde een beperkt eclipticastelsel tonen, maar dat in de
vloer het uitgebreide equator- en eclipticastelsel is ingelegd. Dit is een variant van weergave
van de noordelijke hemel waarvoor vermoedelijk is gekozen nadat werd afgezien van de
door Van Campen geplande plafondkaart van de zuidelijke hemel.374 Deze zuidelijke hemel
die alleen uit enkele beschrijvingen en uit Vennekools prent bekend is, is overigens zo goed
als identiek aan de zuidelijke hemel in de rechterbovenhoek van Blaeus wandkaart.
Precies in het centrum van de hemel in de marmeren Burgerzaalvloer ligt de Noordpool. De
concentrische cirkels eromheen zijn de poolcirkel, de Kreeftskeerkring, de equator en de
Steenbokskeerkring. Daaromheen ligt een cirkel met de gradenverdeling van het
equatorstelsel. In dezelfde kaart is dus, zoals eerder opgemerkt, ook het eclipticastelsel te
zien. De eclipticapool ligt op 23,5 graden van de Noordpool verwijderd op de rand van de
poolcirkel. De eclipticacirkel toont de baan van de aarde om de zon en getuigt dus van een
weergave van het Copernicaanse systeem. Ze is te vinden binnen een 9,5 cm brede vergulde
koperen band die de dierenriem aangeeft. Deze band toont als astrologische bijzonderheid
naast de dierenriemtekens ook aanduidingen voor de planeten die zich bij dit teken speciaal
thuis zouden voelen (deze combinatie kenmerkt ook een planisfeer van Blaeu uit 1628). De
gradenverdeling is in de vloer aangegeven door middel van ebbenhouten en ivoren blokjes
die van grootte verschillen omdat ze een tangentiële schaal weergeven.
Wat de kaart destijds vooruitstrevend maakte, zijn dergelijke subtiliteiten en de keuze voor
een equatorprojectie in plaats van het gebruikelijke eclipticastelsel waarbij de eclipticapool
centraal staan en de dierenriem de buitenrand van de kaart vormt zoals bij de kaart uit
Vennekool en de wandkaart van 1648. Ook de nadruk op sterren in plaats van
dierenriemtekens kan als baanbrekend worden beschouwd en sterkt in de overtuiging dat
Blaeu aan de oorsprong van het kaartbeeld stond. Een bewijs hiervoor is te vinden in een
sterk gelijkende planisfeer gedateerd 1628 uit W. J. Blaeus astrolabium of
miniatuurplanetarium zoals afgebeeld in A. Metius, ‘Astrolabium’, Amsterdam 1632. Willem
Blaeu en ook zijn zoon Joan moeten erg trots zijn geweest op het astrolabium. Joan liet zich
vijfendertig jaar later nog met dit astrolabium portretteren door de schilder Johan van
Rossem.375
5.2.3 1655?
Een van de interessante aspecten voor dit onderzoek naar het hemelse mozaïek in de vloer
van de Burgerzaal is de mogelijke positie van de zon en bepaalde sterrenbeelden tijdens een
Medius lente- of herfstequinox uit de zeventiende eeuw. Blaeu registreerde op zijn
eerdergenoemde planisfeer uit 1628 met vooruitziende blik de stand van de sterren van
1650. Deze komt dicht in de buurt van wat de sterrenvloer toont. Mogelijk houdt de stand
van de sterren in de vloer verband met de datum van de inhuldiging van het Stadhuis.376
374 Vennekool 1661, fig. P.
375 Het schilderij, gedateerd 1663, zowel als de astrolabe bevinden zich in de collectie van het Scheepvaartmuseum te
Amsterdam. Balbian Verster 1930, pp. 5-10, Balbian Verster 1931, pp. 73-78. Schaik, 1954, pp. 47-59, Hagen 1980 en
aanvulling Idem, Bulletin 7, december 1980.
376 Op vergelijkbare wijze heeft Rubens in zijn schilderij ‘Olympus’ een dierenriem die een datum aanduidt, geschilderd
voor het Palazzo del The in Mantua (nu in de Burcht te Praag).
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Voor een datering in 1655 spreekt namelijk een van de twee door Willem Blaeu ontdekte
Novae die in de vloer van de Burgerzaal zijn te vinden. Een Nova is een plotseling in
lichtintensiteit toenemende ster waarvan de straling ook weer snel kan afnemen en later
opnieuw opkomen. Een in 1600 door Willem Blaeu waargenomen Nova scheen tot 1621
helder, verdween, en was vanaf 1655 opnieuw waar te nemen.377 Als deze veronderstelling
klopt en deze Nova aantoont dat Blaeu de sterrenhemel van 1655 weergeeft, dan is het
slechts een kleine stap om te veronderstellen dat het een bewuste keuze is geweest om
deze Nova toe te voegen. In dat geval is juist het jaar 1655, waarin het Stadhuis werd
“Ingewijd”, van cruciale betekenis voor het gekozen kaartbeeld.
Of deze aaneenschakeling van ideeën verband heeft met enerzijds de ter sprake gebrachte
theorie dat de Amsterdammers zich tot Gods uitverkorenen rekenden, en anderzijds
Comenius’ argumentatie dat juist in het jaar 1655 God zich aan de mensheid zou openbaren,
blijft speculatief. Specialistisch historisch/astronomisch onderzoek kan in de toekomst
wellicht uitkomst bieden.378
5.2.4 De makers
In de resoluties van de thesauriers van 1652 is een betaling aan Jan Wybrantsz. Colck te
vinden voor het maken, schilderen, vergulden en schuren van “de groote sphera planeten
ende den quodiacq”.379 Zijn naam is ook te vinden op de kaart van de noordelijke
sterrenhemel onder het midden van de Burgerzaal (bij 260 graden).
De twee vroegste wereldkaarten, waarvan de opdracht niet archivalisch gedocumenteerd is,
waren volgens zeventiende-eeuwse beschrijvingen vervaardigd uit ingelegde en gekleurde
marmersoorten met naar alle waarschijnlijkheid geschilderde aanduidingen.380 De
geschilderde namen en tekens waren van de hand van kunstschilder Michel Coomans. Dat
blijkt uit een betaling uit 1658.381 Tegen het einde van de eeuw blijken er ook kleinere
huiskamerversies van de marmeren vloerkaarten in omloop te zijn.382
5.2.5 De Zuidelijke hemel
De voor de centraal in het plafond van de Burgerzaal bedoelde, maar na het vertrek van Van
Campen nimmer voltooide, zuidelijke sterrenhemel is dankzij de Vennekoolprent uit 1661
van het plafond bekend. De hemelsblauwe globe van Atlas is wel bezaaid met gouden
sterren uit de zuidelijke hemel maar een prent uit ca. 1783 toont dat de beschildering er
vroeger anders heeft uitgezien.
In P. Fouquets ‘Nieuwe Atlas…’, is een prent van de Burgerzaal door C. Bogerts opgenomen
377 Keuning 1973, pp. 14-15. Ook een interessant gegeven in dit boek is dat Joan Blaeu in 1652 f. 160 gulden betaald kreeg
voor de kaarten voor de Burgerzaal.
378 Dr. R.H. van Gent, Institute for History and Foundations of Mathematics and the Natural Sciences, Utrecht University.
379 “Per Jan Wybrantsz. Colck betaelt voort maecken en schilderen, vergulden ende schuren van groote sphera, planeten
ende den quodiacq.” 160:0 GAA, Res. Thes. Ord. I, 1652, fol. 149v.
380 Dapper 1663, p. 354, De Balbian Vester 1931, pp. 75-78.
381 GAA, Thes. Mem. 1658 fol. 195v, Zie portret van Coomans met prent van het stadhuis in het Rijksmuseum Amsterdam,
Goossens 1997.
382 “Marten Struyk, Makelaer, sal op Woensdag den 21 April 1700, ten huyse van Johannes Karsteman, in ‘t Nieuwe
Heeren Logement, ‘s avonds ten 6 uuren, verkoopen een Globum Terresterem Haemispaerialem, of halve Aerdkloot, alles
uyt wit marmer, so sy op ‘t stadhuys leggen, alle couleruen niet ingehakt, maer door een nieuwe inventie van leveendige
couleuren in de steen selfs gepenetreert; zynde seer bequaem om in een Zaal of groote Kamer in een vloer te leggen, ‘t
geen noyt uytslyt, maer selfs door schrobben en schuuren hoe langer hoe moyer wordt; geinventeerd door Capt. Nicolaes
de Vos en Mr. Liewe Willems Graef, dewelke alle plaetsten op hare behoorlyke lengte en breedte hebben geleyt, met den
Zodiac en aequinoctiale Linie, Voorsz. Globe leyt by Mr. Liewe Willems Graef, op de Haerlemmerdyk, in de Vriese Pinas,
alwaer hy ‘s daegs te vooren, en op de verkoopdag, van ieder die ‘t gelieft, kan gesien worden.” (persoonlijke mededeling
Dr. Van Gent).
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waarin de bol van Atlas het scheepje van het sterrenbeeld Zuiderkruis laat zien. Niet de
sterren maar de sterrentekens stonden bij deze eerdere beschildering op de voorgrond.
5.2.6 Huidige kaartbeeld
Het oostelijke en westelijke halfrond van de aarde, zoals op dit moment in marmer in de
vloer van de Burgerzaal is te aanschouwen, is tussen 1742 en ca. 1748 door Marinus
Martens leraar wis-, sterren- en zeevaartkunde van het Athenaeum Illustre vervaardigd ter
vervanging van de oude kaarten. In 1953 werden ze, na bijna tweehonderd jaar op de derde
verdieping van het gebouw (Krijgsraadzaal) te hebben gelegen, in de Burgerzaalvloer
verzonken op de plaats en gecentreerd naar Blaeus versleten voorgangers.383
5.2.7 De “vuurige kloot” boven het Stadhuis
Dat de sterrenhemel ook in de jaren daarna sterk tot de verbeelding van zowel geleerden als
van gelovige burgers sprak blijkt uit gebeurtenissen in het jaar 1663 en 1664. In 1663 had
een Amsterdams oorlogsschip de pest aan land gebracht. In korte tijd stierven duizenden
stadsgenoten aan de ziekte die een onverklaarbaar einde kende nadat er op dinsdag 29 april
1664 aan de hemel boven de Dam “een vuurige kloot die korte dikke straalen uitschoot”384
werd gesignaleerd. Gelovigen zagen hierin een blijk van Gods toorn, gesterkt door de
overeenkomsten met Bijbelse plagen. Het zicht op duizend doden die elke week over de
Dam in met pek dichtgesmeerde doodskisten werden gedragen, moet ook de
stadsbestuurders grote angst hebben ingeboezemd. Het dodental liep op tot 24.148
alvorens de rust wederkeerde.

78 Het Stadhuis in aanbouw ten tijde van de pandemie die volgde nadat in 1664 een ‘vuurkloot’ en een ‘komeet’
boven de Dam gezien werden, Domselaer 1665.

In januari 1665 dankte men God met een dankdag in alle kerken voor het einde van de
beproeving. De schuldvraag bleef onbeantwoord maar zal sommige tegenstanders van de
Stadhuisbouw zeker naar het bijna voltooide megalomane gebouw hebben doen wijzen. Op
383 Voor een precieze reconstructie van de restauratiegeschiedenis van de Burgerzaal zie Vlaardingerbroek 2004,
Hundertmark 2013a.
384 Domselaer 1665
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een prentje dat aan het drama herinnert is het Stadhuis te zien, de toren staat nog in de
steigers en opeenvolgende begrafenisstoeten volgen elkaar naar de Nieuwe Kerk. Op een
tweede prentje (versozijde) is de komeet boven de Dam afgebeeld.

5.3 Zeven planeten, goden en moeder Aarde
Het universum dat in het gebouw verbeeld is, wordt begrensd door acht bijna vrijstaand
gehouwen marmeren figuren. Ze bevinden zich in de uiterste hoeken van de galerijen en
stellen de zeven Romeinse goden of planeten voor en de godin van de aarde, Cybele.385 De
Romeinen gingen ervan uit dat de planeten het bezit van de goden waren en daarom zijn de
planeten naar hen genoemd.
De goden of planeten zijn in een grote cirkel om het centrum van het universum, de
Burgerzaal, geplaatst, analoog aan hoe men dacht dat de planeten om de aarde draaien. Ze
verwijzen ook naar dat andere, kleine universum: “... de Mensch, de Kleyne Werreld
genaemt ... [die] ... op veelerhande manieren mette seven Planeeten over een ... [komt.]”.
Cesare Ripa vergelijkt namelijk de verschillende eigenschappen van de mens met “... de
Sonne, door de klaerigheyt van de sinnen. Mette vruchtbaerheyt van voort te teelen by de
Maene, mette dapperheyt des gemoeds by Mars, mette heblijckheyt van ‘t seggen en te
heerschen en gebieden by Jupiter, mette brand der Minne by Venus, mette subtijlheyt van ‘t
gesicht by Saturnus ...”386 Ripa noemt in zijn uitgebreide verhandeling over “Simmetria”
meer van dergelijke planeetgebonden eigenschappen die van toepassing zijn op de mens.
5.3.1 Apollo
In 1651, als een van de eerste beeldhouwwerken voor de bel-etage, vervaardigde Quellinus
de god Apollo, god van de zon, voor de zuidoosthoek van de galerijen.387
De compositie voor dit beeld, dat vermoedelijk ook als proeve van bekwaamheid gold voor
de rest van de serie, ontleende Quellinus aan zijn stadsgenoot Rubens. Deze nam vaker een
in houding en attributen gelijkende Apollo (Lykeios) in zijn schilderijen op. Een kopie van het
beroemde, onder meer van prenten en replica’s bekende beeld van Praxiteles dat zich in de
collectie van Het Louvre bevindt, lijkt als uitgangspunt te hebben gediend. Het toont de
kenmerkende contrapost houding en de gebogen arm die reikt naar de pijlenkoker de rug
van Apollo.388 Voor de toevoeging van vele betekenisvolle details is Ripa’s encyclopedie van
invloed geweest. Aangezien Quelliens broer Erasmus lang voor zijn opdrachten in het
Amsterdamse Stadhuis bij Rubens in de leer was, zijn dergelijke gelijkenissen geen verassing.
Rubens is in 1640 overleden maar er zijn tot ver na zijn dood veel elementen zijn artistieke
nalatenschap geciteerd. Zo ook in de beeldhouwwerken van Artus Quellinus en in de
schilderijen van diens broer Erasmus. Jacob van Campen is door de Italiaanse
kunstenaarsbiograaf Baldinucci zelf ook genoemd als Rubensleerling. Een tot nu toe
onbevestigd feit dat wellicht zou kunnen spreken uit zijn schilderijen en uit de vergelijkbare
wijze waarop Van Campen zijn werkplaats bij grote opdrachten organiseerde.389 Bij grote
projecten besteedde Van Campen net als Rubens delen van de uitvoering uit aan andere

385 De aarde is omwille van de symmetrie als achtste bij de zeven planeten geplaatst. Ze representeert ook een van de vier
elementen in de galerij.
386 Ripa 1644, p. 464.
387 De voorstelling is geïnspireerd op Ovidius, Metamorphosen, I, 441-451. Quellinus leverde het beeld op 24 oktober
1651, nog voordat de bouw zover was dat het geplaatst kon worden. Fremantle 1959, p. 46.
388 Ripa 1644, p. 272, Koetse van de Sonne. In de tekst is een citaat uit Ovidius, Metamorphosen boek 2 opgenomen.
389 Baldinucci 1681-1728, p. 380. Volgens Baldinucci was de architect en schilder Jacob van Campen een leerling van
Rubens. Zie ook Swillens 1961, pp. 12-13 (zie ook hierboven, hoofdstuk 1).
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schilders en coördineerde vervolgens de samenwerking vanuit een conceptueel plan.390
Apollo en het vele bijwerk (piëdestal en om de portalen en plafond) behoort tot het meest
hoogstaande beeldhouwwerk van het atelier Quellinus. De proportionering van Apollo’s
lichaam in een moeilijk in marmer uit te drukken houding, en de stofuitdrukking van
bijvoorbeeld de huid en de doek om zijn lendenen en in contrast daarmee de geschubde
huid van het monster aan zijn voeten, zijn virtuoos weergegeven.

79 Apollo doodt met pijl en boog het monster van de nacht en symboliseert het licht en daarmee het aanbreken van
de dageraad, Artus Quellinus, 1652.

Het monster is de slang der duisternis, Python, bewaker van de tempel te Delphi, die door de
zonnegod Apollo met pijlen werd gedood.391 De nacht maakt plaats voor de dag. Apollo
verdrijft ook figuurlijk gesproken de duisternis te lijf: op het voetstuk van het beeld zijn
namelijk de kunsten en wetenschappen aangeduid, symbolen van de verlichtingsidealen van
de renaissance. Dit reliëf in het voetstuk is ook uniek vanwege de technische perfectie: de
attributen en voorwerpen waaruit het reliëf is opgebouwd lijken los op het marmeren vlak
te liggen.
Tegen een achtergrond van lauwerkransen en -takken zijn allerlei muziekinstrumenten en

390 Deze werkwijze hanteerde Van Campen onder andere bij de ontwerpen voor de Paleizen van Frederik Hendrik, het huis
van Johan Maurits te Den Haag, en de schouwburg en het stadhuisvan Amsterdam. Rubens had deze werkwijze
bijvoorbeeld bij de decoratie van de triomfbogen Introitus Ferdinandi, de serieschilderijen voor de Torre de la Parada en de
plafonddecoratie te Whithall. Zie hiervoor: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, hoofdstuk 4, en het Corus Rubenianum
Ludwig Burchard 1971.
391 Ripa 1644, p. 272, Koetse van de Sonne.
148

voorwerpen bijeengebracht die met het beoefenen van muziek te maken hebben. Apollo
was behalve zonnegod ook de god van de muziek en de andere kunsten. Apollo was de
heidense patroon van de kunstenaars en dus ook van de beeldhouwer. De hemelglobe duidt
op de mate van harmonie binnen het universum. De hanen die links en rechts boven de
deuren te vinden zijn verwijzen naar Apollo’s zonnewagen waarmee hij zijn baan door het
firmament trekt. Bij het naslaan van de door Fremantle toegepaste beschrijving van de
wagen van Apollo in Cesare Ripa’s encyclopedie komt ook de oorsprong van de omringende
beeldhouwwerken tot in detail aan het licht.
5.3.2 Mars
De oorlogsgod Mars in de noordwesthoek is herkenbaar aan zijn wapenrusting en is
geïnspireerd op een klassiek beeld, de kolossale Mars ‘Pyrrhus’ in de Capitolijnse musea te
Rome. De kam op zijn helm stelt een gevleugelde, strijdlustige draak voor. In zijn linkerhand
houdt Mars een schild en op zijn linkerzij hangt een zwaard. Met zijn rechterhand steunt hij
op een strijdbijl waarop het monogram “AQ” te lezen is, de initialen van de beeldhouwer.392

80 Mars, Artus Quellinus.

Naast de god zijn een wolf en een raaf, roofzuchtige dieren, te herkennen.393 In de lunetten
boven de twee deuren ter weerszijden zijn wolven (die zijn astronomische wagen trekken),
392 De initialen kunnen van zowel Artus Quellinus de Oude als de in zijn werkplaats werkende neef Artus Quellinus de
Jonge zijn.
393 Ripa 1644, p. 272, De Koets of Wagen van Mars.
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skeletten en dode kinderen te zien. In het reliëf onder Mars allerlei toepasselijke zaken: “...
Pijl-kooker en Harnas Helmet en Krijghs-trompet Schichten en Pijlen en alles dat de
vreesselijke Oorlog vereyst.”.394
5.3.3 Venus
In de noordwesthoek staat naast Mars bevindt zich het door Rombout Verhulst gesigneerde
beeld van Venus. Verhulst heeft gezien zijn gesigneerde werken een vooraanstaande positie
onder de beeldhouwers genoten. De godin van de liefde wordt omringd door haar twee
gevleugelde zonen Cupido en Anteros. Ze heeft een appel in haar hand die ze van de
Trojaanse held Paris kreeg nadat hij haar als mooiste godin had aangewezen.
Aan deze verkiezing namen ook Juno en Minerva deel. Haar wagen wordt volgens de
overlevering getrokken door de meest zinnelijke van alle vogels, zwanen die naast de godin
afgebeeld zijn. Ze tonen sterke overeenkomsten met de in hout gebeeldhouwde zwanen op
het orgel in de Nieuwe Kerk.

81 Venus, Rombout Verhulst.

De naaktheid en verleidelijkheid van Venus zinde de in 1662 stadsbeschrijver Melchior
Fokkens in het geheel niet. Hij vond Venus veel te wellustig en gezien de compositie van de
eerdergenoemde goden vermoedelijk te aards weergegeven. Hiervan getuigt een gedichtje
dat hij in zijn beschrijving van het gebouw opnam:
“Ziet her de naakte Vrouw, d’onkuysche minne-moer,
394 Fokkens 1662, p. 154.
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‘t Afbeeltzel van de lust en d’overschone hoer:
Die geyle Vrouwen volght diens goedt wordt haast verslonden,
De ziel wordt vuyl bemorst, ‘t Godtlik vernuft geschonden.” 395

Behalve ongenoegen verraadt dit gedichtje ook dat men er in die tijd geheel andere
kwaliteitscriteria gehanteerd werden.
5.3.4 Saturnus
In de tegenoverliggende noord/oost hoek van dezelfde galerij is Saturnus, de god van de
landbouw en de tijd te vinden. Op de eerste functie duiden de sikkel en de korenschoof, op
de tweede de slang die in zijn staart bijt, de zandloper en een Januskop.396 De Januskop
heeft twee gezichten: een jongensgezicht en een gezicht van een oude, bebaarde man die in
de toekomst en het verleden kijken. Met de sikkel worden behalve de korenaren ook de
uren symbolisch weggemaaid.

82 Saturnus, Artus Quellinus.

Saturnus houdt zijn zoon in zijn armen, die hij om aan de macht te kunnen blijven,
genoodzaakt was te verslinden. Het kind is de personificatie van het begrip tijd. De tijd die
door Saturnus wordt voortgebracht, maar daarna weer wordt verslonden.
Aan de gezichtsuitdrukking van de god is wellicht te zien dat hij ook geassocieerd werd met
395 Fokkens 1662, p. 356. Fokkens heeft zich door het negatieve karakter van de tekst in Ripa laten beïnvloeden. Ripa 1644,
p. 271.
396 Ripa 1644, p.269, “Carro di Saturno. De Koetse van Saturnus, naede beschrijvinge van Boccatius.”
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ouderdom en melancholie.397 Rubens schilderde deze god ook in een vrijwel identieke
houding als onderdeel van een serie schilderijen voor een Spaans slot waaraan ook Erasmus
Quellinus werkte.398
5.3.5 Cybele
Naast Saturnus is de godin van de aarde en de moeder der goden, Cybele, in het
noordoosten geplaatst. Volgens de Romeinse mythologie waren Cybele en Saturnus
echtgenoten. Cybele draagt in de kroon op haar hoofd de gebouwen van de aarde, zoals de
Amsterdamse Stedemaagd die in de Burgerzaal ook draagt, maar in tegenstelling tot de
Stedemaagd verbeeldt zij de wereld als “onzer aller woonstede”.399

83 Cybele, Artus Quellinus.

In haar linkerhand heeft ze een sleutel waarmee ze in het voorjaar de aarde opent,
waardoor deze tot bloei komt. In het najaar sluit ze de aarde weer af, waardoor de winter
weer invalt. Twee leeuwen trekken haar wagen. In het reliëf onder Cybele zien we “...
kunstigh in wit Marmer uytgebeeldt de groote vruchtbaarheydt der Aarde; men ziet’er
Fruyt-hoorens die overvloedige vruchten uytstorten, blauwe en witte Druyven Kooren397 Ripa 1662, p. 269.
398 Saturnus is in vrijwel dezelfde houding geschilderd door Rubens. Rubens had zijn Saturnus bedoeld voor de decoratie
van de Torre de la Parada te Madrid. Van Campen is vermoedelijk op de hoogte geweest van dit project doordat Erasmus
Quellinus als medewerker van Rubens aan schilderijen uit deze serie werkte. Het schilderij bevindt zich nu in de collectie
van het Prado te Madrid. Er zijn ook kleischetsen van Qeullinus bewaard gebleven die afwijken van het marmeren beeld.
399 Fokkens 1662, p. 158.
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schoof en allerley lieffelikke vruchten de Ploegh, Schop, Sikkels, Seysens al ‘t gereedschap
datmen van doen heeft tot de Landbouwery en den Oogst in te halen.”400
5.3.6 Diana
De godin Diana die naast de Oud-Raadzaal in de zuidoosthoek is geplaatst, representeert de
maan. Zij is uitgebeeld als de godin van de jacht en de visserij, en wordt dan ook geflankeerd
door een hert en zeedieren waaronder dolfijnen, een kreeft en een krab.
In haar rechterhand houdt ze een fakkel waarmee ze volgens de overleveringen pasgeboren
kinderen het eerste licht in de ogen geeft. Het reliëf in Diana’s voetstuk getuigt wederom
van het technische kunnen van Quellinus: de marmeren netten en jachthoorns lijken bijna
vrij te komen van de ondergrond. Het Diana-beeld lijkt te zijn geïnspireerd door de
zogenaamde Diana van Versailles een Romeinse kopie van een verloren Grieks origineel
toegeschreven aan Leochares (ca. 325 v. Chr. nu in Musée du Louvre).

84 Diana (maan), Artus Quellinus.

5.3.7 Mercurius
Ook Mercurius, het beeld naast Diana in de noordoosthoek, is van uitzonderlijke schoonheid.
Mercurius, de bode der goden en de god van de handel was de eerste die zoals “De poëten
schrijven ... de koopmanschappen met maat en gewicht (doch bedrieghlik) leerde
verkopen.”401 De staf die hij in zijn hand heeft “... bediedt het end van alle twist.” Hij wierp
400 Fokkens 1662, p. 158.
401 Fokkens 1662, p. 150.
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de staf “... tusschen twee Slangen die gruwelijk beeten, die toen voort vrienden wierden.”
Mercurius was ook wetenschapper: “Hij vondt de Starre-kunst, (en) ‘t bestek van Jaar en
tijdt.”402

85 Mercurius, Artus Quellinus.

86 Rubens, Mercurius, Prado Madrid

De invloed van Rubens bij de totstandkoming van het voorkomen van deze god wordt
duidelijk bij vergelijking van dit beeld met Rubens’ schilderij van Mercurius ten voeten uit,
dat zich nu in het Prado te Madrid bevindt.403
5.3.8 Jupiter
Naast Apollo staat ten slotte in de noordwesthoek Jupiter, de oppergod van de Romeinen.
Hij heeft een donderwolk en een bliksemschicht bij zich en wordt vergezeld door een ram en
een adelaar, die op een zogenaamde ‘donderkloot’ zit. Afgeleid is het beeld van de
beroemde Jupiter Capitolinus. De Romeinen geloofden dat zijn planeet de donder en
bliksem veroorzaakte. Jupiters wagen wordt door adelaars voortgetrokken. In de
omlijstende festoenen zijn eikenloof, koren en ramskoppen te zien.
De acht planetoïden samen maken deel uit van het alomvattende decoratieprogramma. De
402 Fokkens 1662, p. 150.
403 Rubens heeft het op zijn beurt delen van de compositie ontleend aan een serie van acht prenten van de goden door
Polidorio da Caravaggio (1495-1543) serie in Boymans van Beuningen. Zie ook de overeenkomsten met de marmeren
Jupiter van Quellinus.
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cirkel waarin zij zijn geplaatst vormt de buitengrens van de ordening van het
Stadhuisuniversum, die Van Campen en zijn opdrachtgevers in de Burgerzaal en de galerijen
tot uitdrukking wilden brengen.

87 Jupiter, Artus Quellinus.

5.4 Planeten, ter weerszijden van de oost-west as
Een van de onbegrepen delen van het decoratieprogramma van Van Campen is de wijze
waarop de vier werelddelen en vier kardinale deugden aan de buitenkant en binnen in het
gebouw gerelateerd zijn aan de acht planeten/goden en de kaarten in de vloer. De verklaring
is echter eenvoudig aan het licht te brengen met behulp van een kompas. Het gebouw is
gecentreerd en daarmee te spiegelen op de windroos en bevindt zich precies gespiegeld op
de oost-west as. Dit maakt dat het gebouw gesteld of georiënteerd is op de lijn van de
opkomende en ondergaande zon en daarbij ook de twee kalendermomenten weergeeft
waarop de dag even lang is als de nacht (zie 4.6). Een tweede punt van onbegrip en
dientengevolge reden voor nader onderzoek is de volgorde van de plaatsing van de
planeten/goden in de hoeken van de galerijen.
De goden zijn in tegenstelling tot de traditionele weergave (Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
Jupiter, Saturnus, Maan, Zon) in een schijnbaar willekeurige volgorde geplaatst. Die volgorde
binnen de afspiegeling van het universum heeft in het verleden de nodige verwarring
veroorzaakt en werd zelfs als een programmafout gekwalificeerd. De opgemerkte
disharmonie contrasteert opvallend met de in voorgaande hoofdstukken geconstateerde
harmonie en hechtheid van het ontwerp.
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5.4.1 Planeten en kantoren
Van de verklarende theorieën is de meest nagevolgde door Katharine Fremantle in haar
standaardwerk uit 1959 verwoord. Zij gelooft niet dat er in het ontwerp plaats is voor
toevalligheden en schrijft: “…it cannot be supposed that in the seventeenth century and in a
building of this kind this was due to ignorance or to any lapse of memory.” Ze heeft de
exacte oost-west placering van het gebouw niet opgemerkt als zijnde een belangrijk
uitgangspunt van oriëntering voor het decoratieprogramma maar is ervan overtuigd dat Van
Campen heeft geprobeerd om elke planeet/god aan de functie van de achterliggende
Stadhuiskantoren te koppelen waardoor een traditionele slagorde van de planeten zou zijn
verlaten.404 Op discutabele wijze probeert ze om bij de iconoloog E. Panofsky voor deze
lezing theoretische rechtvaardiging te vinden.
Onbevredigend is daarbij vooral dat de door Fremantle vermeende essentiële verbintenis
met de kantoren, vaak letterlijk, erg ver gezocht is. Zo wordt oorlogsgod Mars, bij gebrek aan
een nadere verklaring, gekoppeld aan de Krijgsraadzaal die zich wel twee verdiepingen hoger
dan het marmeren beeld te vinden is. Elders wordt een direct aangrenzende kantoorfunctie
ter verklaring van de situering van een planeet/god (en vice versa) aangewezen. Gezien er
op deze wijze altijd wel kantoren en functies te vinden zijn die de plaatsing van een god
rechtvaardigen, kan er geen methodische basis aan Fremantle’s verklaring worden
toegekend. En juist het methodische aspect, het consequent toepassen van universele
reeksen, spiegelingen en parallellen constateren is een van Van Campens grootste
preoccupaties.
Een tweede discutabele theorie gaat uit van een verschuiving van de posities van de
planeten ten behoeve van de plaatsing van Mars naast Venus. Twee beelden die vaak
gezamenlijk respectievelijk als geliefden en als personificaties van oorlog en vrede werden
voorgesteld, komen zo naast elkaar te staan.405 Ze zijn dan samen in van de vier hoeken van
de galerij bepalend voor de plaatsing van de andere, mindere goden. Deze theorie is vooral
onbevredigend omdat Mars en Venus zonder nadere uitleg boven de andere goden worden
gesteld.
5.4.2 Meer essentiële elementen?
De oplossing voor de schijnbaar onlogische plaatsing van de planeten lijkt besloten te liggen
in de hierboven besproken afspiegeling van de mens (micro-) in de macrokosmos en de
spiegelbeeldige Oost-West as. Het macroperspectief, meekijkend over de schouder van de
architect, is primair gericht op het streven naar een evenredige verdeling van de telkens
weer als essentieel naar voren gekomen vier elementen. Ripa spreekt van “Macchina del
Mondo“: “… de vier hoofdstoffen, diewelcke zijn de vier mindere deelen van ‘t groot
Gebouw deses Werrelts.”406 Ter weerszijden van de spiegelas van het gebouw zijn de godenplaneten geplaceerd. Met behulp van de ordening die Ripa aangeeft is de verdeling van de
elementen over de planeten-goden en vice versa te herleiden:
“[…] wij bevinden dat de Mensch, de Kleyne Werreld genaemt, in sich begrijpt, alle de Maete,
gewicht, hoedanigheyt en beweginge, die de groote Werreld in sich heeft. En daerom seght Mercurius
Trismegistus, dat de Mensch is eenigh Al, en eenigh geheel in allen. En ten eersten gelijck Sol [Apollo]
404 Fremantle 1959, p. 45.
405 Bedaux 1993: Bedaux merkt terecht op dat de verbinding tussen de stadhuiskantoren en de goden een van de
zwakkere schakels uit het boek van Fremantle is. Hij merkt ook op dat Mars en Venus als enige uit de serie goden elkaar
aankijken en verbind daar de mijns inziens wonderlijke conclusie aan dat omwille van dit liefdespaar de traditionele
volgorde werd verlaten.
406 Ripa 1644, p. 136, “Machina dell Mondo. ‘t Gebouw des Werelts.”
156

en Mars over een komen met het Vier [vuur], Venus en Jupiter mette Locht [lucht], Mercurius en
Saturnus met het Waeter [water[, en Luna [maan] met het Aerdrijck [aarde], alsoo komt oock de
Mensch met zijne Simmetrie of gelijckmaetigheyt, mette hoedanigheeden van de Elementen over
een.” 407

Acht goden-planeten en daarmee twee keer vier elementen vormen het “eenigh Al, en
eenigh geheel in allen”: het universum en de elementen zijn gespiegeld in de symmetrisch
gevormde mens te midden van de Burgerzaal en galerijen.
Van Campen heeft bij de invulling van zijn intellectuele programma uitvoerig, en vaak
letterlijk, kennis uit Ripa toegepast. Met inachtneming van de centrale oostwest as van het
gebouw komen de aan de volgorde van de planeten gelieerde elementen Aarde, Water,
Lucht en Vuur aan weerszijde van de spiegelas exact tegenover elkaar te liggen. Zo bepalen
de vier elementen de schijnbaar onregelmatige verdeling van de goden/planeten in de
hoeken van het galerijenstelsel. De spiegelas van het symmetrische gebouw voorzag in de
mogelijkheid om de elementen op deze wijze te verdelen als verbindende schakel tussen
micro- en macrokosmos. “Zo overnoodigh is het viertal ... Voor ‘t lichaam van de Stadt.”
schreef Jan Vos in zijn inwijdingsgedicht uit 1655 en daarmee blijkt de volgorde van de
planeten van gelijk belang aan die van de elementen.408

5.5 De Stedemaagd
Te midden van dit alles zit de personificatie of het ‘lichaam van de Stadt’ boven de
toegangspoort in de vorm van de gebeeldhouwde monumentale Stedemaagd op de as in de
Burgerzaal. Achter haar dragen ‘putti’ zoals al eerder opgemerkt ten overvloede opnieuw
aan Ripa ontleende verwijzingen naar de vier elementen.
Door de omloop van de aarde om de zon ontstaan ook vier jaargetijden: lente, zomer, herfst
en winter.409 Ze zijn naast zon, maan, zes dierenriemtekens en symbolen voor dag en nacht
gebeeldhouwd in het fries onder de Stedemaagd in het oostelijke portaal van de Burgerzaal.
De eeuwigheidswaarde van al deze cycli wordt getoond door middel van de centraal onder
de Stedemaagd geplaatste zandloper met een slang die zich in de staart bijt. Tijd gevangen in
een eeuwige cyclus.410
Om de betekenis van het beeldhouwwerk en de rol er van binnen het gehele
decoratieprogramma te kunnen bepalen, dient een optelsom te worden gemaakt van wat
het in- en exterieur aan betekenis prijsgeeft. Wat is de boodschap en waar bevinden zich de
grenzen van het overkoepelende plan? Als referentie voor de plaats van de
beeldhouwwerken zijn de prenten van Vennekool in 1661 gebruikt omdat ze op basis van de
tekeningen van Van Campen zijn vervaardigd en het meest oorspronkelijke en complete
beeld van diens bedoelingen vertegenwoordigen.

407 Ripa 1644, p. 463-464.
408 Vos 1655, p. 14, “Waar deeze vier niet zyn zal ‘t leeven haast verdwynen. Zoo overnoodigh is het viertal van dit slot.
Voor ‘t lichaam van de Stadt.”. Na deze constatering brengt Vos aansluitend de acht goden ter sprake zonder echter het
verband tussen de godenserie en de elementen op te merken.
409 De schuine stand van de aardas van 23½° ten opzichte van haar omloopvlak speelt hier een belangrijke rol bij.
410 Ripa 1644 p. 297b, p. 421b. De zandloper wijst op de tijd “een maete van alle beweginge”. De slang die zich in de staart
bijt duidt op eeuwigheid Ripa 1644 127 a,b, 136 a.
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88 Beeldengroep boven de oostelijke toegang van de Burgerzaal, Artus Quellinus. De gekroonde stedenmaagd met
symbolen van vrede wordt geflankeerd door kracht (Een vrouw met de leeuwenhuid van Hercules) en wijsheid (een
vrouw met het harnas van Pallas Athene). Putti in de achtergrond verwijzen naar aarde, water, lucht en vuur en
houden een toneeldoek op. In het fries aan haar voeten zijn aanduidingen te vinden van de vier seizoenen, zon en
maan, dag en nacht en de tekens van de dierenriem. In het midden de tijd omsloten door de eeuwigheid.

De festoenen en kapitelen op de prenten corresponderen met de beschrijving in de
navolgende plaatsingslijst. Het eerste cijfer duidt aan of het detail zich in de serie beneden of
boven bevindt. De nummering begint rechts van de hoofdingang van de Burgerzaal in het
zuidoosten.

5.6 Festoenen in de Burgerzaal en de galerijen
De vervaardiging van de festoenen uit de Burgerzaal zijn gedocumenteerd in de rekeningen
uit 1654 en 1655 van Artus Quellinus (zie Appendix 7). Er worden 21 marmeren, 21
Gothlandschen, 8 Avender-stenen en 8 Bremer festoenen genoemd. Daarnaast zijn er nog 8
in 1657 “aan de einden der zaal” geplaatst waarvan het materiaal niet is vermeld. Uit 1658 is
een rekening bekend van ene Gerrit de Vries die vier ornamenten voor “de groote zaal”
leverde. Om welke ornamenten het hierbij gaat, wordt helaas niet duidelijk.411

411 GAA, Aanteeking-boek van Secretarissen, van 15 Februarij 1658 tot 9 Junij 1676, 11 April 1658. Gerrit de Vries heeft
aangenomen vier ornamenten op de groote zaal van het Stadhuis tot f. 60, f 56, f 53 en f 50 het stuk.
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5.6.1 Festoenen aan de zijwanden van de Burgerzaal
Zowel aan de noordwand als de zuidwand van de Burgerzaal bevinden zich vier rijen van zes
festoenen. De bovenste rijen lopen door tot boven de – later – geplaatste beelden
(deugden). Hier zijn het dubbele festoenen. Zoals te zien is in het ontwerp uit 1661
(Vennekool) waren slechts twee rijen gepland.

89 Zuidwand van de Burgerzaal in prent (Vennekool 1661) en foto. Festoenen, de vier Elementen boven de galerijingangen (Aarde, Water l. en Lucht en Vuur r.) en deugden Prudentia (l.) en Vigilantia (r.) erboven.

Hier en uitgebreider in Appendix 5 worden de festoenen in de Burgerzaal weergegeven en
beschreven. Ook een schema met de verdeling en plaatsing in de wand is in de deze
appendix opgenomen.
De festoenen aan de zuidwand bevatten bloemen, schelpen/zeedieren of vruchten en
vertonen grotendeels een regelmatig plaatsingspatroon.
De verticale festoenen aan weerszijden van de beelden (Deugden) behoren tot de vier
Elementen onder de kroonlijst. Ze bestaan uit symbolen die staan voor de vier Elementen.
Zo zijn vruchten, korenhalmen en fruit in de festoen boven Aarde opgenomen, vuur,
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smeedgerei en oorlogstuig boven Vuur. Vissen, schelpen en zeedieren boven Water en
vogels, winden en wolken boven Lucht. In Appendix 5 zijn uitgebreide beschrijvingen van
deze verticale festoenen opgenomen.
De beelden, die afgietsels zijn van de bronzen Prudentia en Vigilantia op het dak, zijn nog
niet te zien in de prent, maar zijn later toegevoegd. Daarom zijn dus ook niet verbonden met
de verticale festoenen aan weerszijden. De nissen waarin ze staan, waren in eerste instantie
open vensters op de Burgerzaal. Aan de korte zijden bevinden zich eveneens getoogde
nissen die aan deze kant wel open vensters zijn die uitzicht op de zaal bieden.

90 Noordwand van de Burgerzaal met festoenen, de vier Elementen boven de galerij-ingangen (Aarde, Water l.),
Lucht en Vuur r.) en de deugden Temperantia (l.) en Justitia (r.) erboven.

De festoenen aan de noordwand van de Burgerzaal bevatten, net zoals de zuidwand,
bloemen, schelpen/zeedieren of vruchten. Aan deze zijde vertonen de festoenen een
regelmatige, symmetrische plaatsing.
Aan de kopse kanten van de Burgerzaal bevinden zich, zoals aan de lange zijden, ook vier
rijen festoenen. Iedere rij bevat vier festoenen. De festoenen aan de westelijke zijde (Atlas)
bevatten bloemen (in grote en kleine maten) in de tweede, derde en vierde rij. De onderste,
eerste rij bevat eikenloof, dat staat voor burgerbestuur. In het midden van deze onderste rij
bevindt zich onder Justitia en boven de ingang naar de Schepenzaal een vijfde festoen met
een klokje "ter elfder ure", twee gekruiste toortsen, bloemen en loof.
Aan de oostelijke zijde (Vrede) bevatten de festoenen bloemen (in grote en kleine maten) in
de tweede, derde en vierde rij. Deze laatste, hoogste rij bevat behalve de vier
bloemfestoenen, centraal, boven Vrede, een dubbele festoen in het midden door een ring
verbonden. De onderste, eerste rij bevat eikenloof met verwijzing naar burgerbestuur.
Uit de gravure van Vennekool 1661 blijkt dat in het eerste ontwerp slechts twee rijen
festoenen waren gepland, maar zijn er vier rijen uitgevoerd.
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91 Westwand van de Burgerzaal, ingang van de Schepenzaal, met Justitia boven de ingang. In latere instantie is Atlas
(afgietsel van de bronzen Atlas op het dak) voor het lege vlak boven de beeldengroep geplaats. Dit in plaats van de
door Van Campen geplande maar nooit uitgevoerde wandschildering ‘Jupiter straft rebellerende Giganten’.

5.6.2 Festoenen in de galerijen
De buitenwanden van de galerijen, waarin zich de doorgangen naar de verschillende
vertrekken bevinden, bevatten een groot aantal specifieke beeldhouwwerken.
In Appendix 5 zijn beschrijvingen te vinden van de festoenen in de galerijen die
goden/planeten en de reliëfs met Trouw, Stilzwijgendheid, Arion en Icarus omringen.
Naarmate een festoen zich dichter bij een specifiek vertrek bevindt, sluit deze meer aan bij
het beeldhouwwerk en dus bij de functie van dat vertrek. Dat geldt voornamelijk voor de
toegang tot de Burgemeesterskamer, Secretarie, Justitiekamer/Vroedschapskamer, Desolate
Boedelkamer en Assurantiekamer.
5.6.3 Verdeling van de festoenen in het interieur
Uit de opsomming en het schema in Appendix 5 komt duidelijk naar voren dat twee
festoenen ter weerszijden van de godenfiguren, de imposten, piëdestals en zwikken en de
festoenen boven de toegangen van de Assurantiekamer, Desolate Boedelkamer en de twee
ingangen van de Secretarie ter plaatse toepasselijke onderwerpen, attributen of symbolen
tonen. Ze zijn letterlijk toegesneden op kenmerkende eigenschappen van de achterliggende
kantoren. Uit de in het Amsterdamse Stadsarchief bewaarde rekeningen van het
beeldhouwatelier van Quellinus (integraal getranscribeerd en opgenomen in Appendix 7)
komt ook duidelijk naar voren dat het beeldhouwwerk paarsgewijs is vervaardigd. “Neven
elck beelt van Jupiter ende Mercurius aen weersijde een feston stuck tot 30 gulden maekt
120” schrijft Quellinus in 1653, het jaar waarin ook beide godenfiguren in marmer werden
gehouwen.412
De iconografische eenheid strekt zich uit over de piëdestal, de impost, de lunet, zwik en de
godenfiguur/planeet. Bij Cybele (godin/planeet aarde) komt dit tot uitdrukking in het
omliggende beeldhouwwerk met leeuwen die haar wagen door het luchtruim trekken en
412 GAA, Thesauriersrekeningen nr. 10. Zie Appendix 7.
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door hoornen des overvloeds met de vruchten die de aarde voortbrengt. Mercurius, god van
de tijd en de oogst wordt omringd door oogstproducten die in verband staan met de
korenschoof en ploeg aan zijn voeten en de sikkel in zijn handen. Liefdesgodin Venus wordt
omringd door schelpen, toiletartikelen en zwanen. Mars door oorlogstuig, wolven en
gebeente. Apollo door zonnebloemen en muziekinstrumenten. Jupiter door eikenloof en
ramskoppen, adelaars vuurbollen en bliksem. Mercurius door slangen en instrumenten en
Diana door vissen, wild en jacht- en visgerei.
Bij de overige festoenen in de galerijen zijn, in tegenstelling tot de buitengevel en het
bovengenoemde, geen consistent plaatsingspatroon of additionele betekenis te ontdekken.
Alleen algemene onderwerpen, zoals bloemen en vruchten, komen erin voor.

5.7 Plafonds galerijen
De 88 cassetten van de plafonds van de galerijen zijn uit zandsteen gehouwen (Avender,
Bremer of Gotlantsche steen volgens de rekeningen van Quellinus) (zie fig. 93). Telkens
dienen drie cassettes ter overspanning van de galerij. Er zijn voor de cassetten rekeningen
uit 1655 en 1657 bewaard gebleven. In 1655 stuurt Quellinus’ een “rekeninge van het
verwulf van den galderey door order van heeren borgermeesters ende tesouriers mij doen
maken” en “Tot dito verwulf gemackt 79 roosen met haar tacken aenbesteet yder roos met
haar tacken tot tien gulden mackt 790, de middelpercken tot dito wulf yder tot 20 gulden
ende daar zijnder gemackt 36 stucx mackt 720”.413
De “roosen” die hier zijn bedoeld, zijn rondom de cassetten te vinden. Ze worden in
onderstaande inventarisatie verder buiten beschouwing gelaten. Ze zijn hier vermoedelijk
weergegeven als verwijzing naar vergankelijkheid. Ripa schrijft: “Van de Roose, als geseyt is,
vertelt Pierius, dat die altijd, by de Oude, voor een beeld van de Menschelijcke broosheyt is
genoen, en voor een teycken van het vluchtigh goed, en van de kortheit onses levens” en
eindigt zijn betoog met een gedicht waarvan de eerste strofe luidt: “Om dat ghy stapelt
schat en goed, Dat op der aerde blijven moet….”.414
Dat er in 1655 op het moment dat bovenstaande rekening werd ingediend grote haast was
omdat de Vroedschapszaal vermoedelijk een rol diende te vervullen bij de officiële opening,
blijkt uit de toegevoegde opmerking: “op het spoedichsten aff te maken”. Op 26 juni 1657
worden daarna de resterende werken pas in rekening gebracht terwijl de reliëfs uit de eerste
rekening naar het laat aanzien vóór de inhuldiging in 1655 geplaatst zijn. Ook is te zien in het
schilderij van Lingelbach uit 1656 dat bij de inhuldiging de overwelving van de noordgalerij
waarschijnlijk nog onvoltooid was.
Dit sluit aan bij eerdere bevindingen in verband met de vorderingen van de reeks festoenen
aan de buitengevel en de betekenisdragende cassetten in het galerijgewelven.415 De
woordkeuze in de rekening uit 1657 is wederom die van Artus Quellinus zelf en duidelijk
wordt dat zijn werk dan rechtstreeks door de thesauriers gefiatteerd word: “Aengenomen
ende gemaakt door ordere van den heere tresouriers de ciraden vant verwulf van de galdery
te weten de middel percken yder tot 20 gulden ende de roosen met haer uitschietende
tacken tot 10 gulden van de midel percken zijn gemackt soo int breyd als lengde 136 stuks,
413 Zie ook Appendix 7.
414 Ripa 1644, Vluchtigheyt van de grootsheyt en eere des Werelts, p. 558.
415 In 1655 waren de gewelven niet af waardoor er aanpassingen hebben kunnen plaatsvinden. Dit droeg bij aan de
plausibele verklaring van Ottenheyms hypothese dat onenigheid over het gewelf de oorzaak zou zijn geweest voor het
vertrek van Jacob van Campen in 1654 (Ottenheym 1995). Zie hiervoor ook de hypothese in het artikel van Hundertmark
(2013) en Vlaardingerbroek (2004).
162

van den roosen zijn gemackt 122 stux”. Waarom genoemde aantallen niet overeenkomen
met een telling ter plaatse blijft vooralsnog een raadsel. Zou het kunnen betekenen dat
Quellinus zijn werken tweemaal in rekening bracht of heeft hij wegens veranderingen in het
ontwerp in 1657 aangepaste cassetten moeten leveren? Het lijkt op dit moment niet met
zekerheid vast te stellen.

92 Zuidelijke galerij (blik op ZWhoek) met zandstenen tongewelf in cassettenplafond.

In Appendix 6 worden de cassetten van de plafonds uitgebreid beschreven. Eerst wordt
galerij 1, de noordelijke galerij, behandeld en vervolgens galerij 2, de zuidelijke.
Het inzicht dat uit de inventarisatie (Appendix 6) kan worden verkregen, is dat bij de
aanvang van de werkzaamheden aan het gewelf, in de zuidgalerij, wel is uitgegaan van een
vooropgezet schema voor de cassetten in de hoeken. In vier voorbeelden, (drie in de zuiden één in de noordgalerij) staat de gebeeldhouwde symboliek in verbinding met de
planeet/goden in de betreffende hoek. Een aanwezige cassette met toepasselijke
zonnebloem bevindt zich boven zonnegod Apollo (13b), een cassette met ramskoppen en
een donderkloot, legt het verband met de eronder geplaatste Jupiter (11b). Een ‘caduceus’,
hoed en fluit bevinden zich bij Mercurius (6b) en appeltjes boven aardgodin Cybele leggen
een vergelijkbare verbinding in de noordoostgalerij (4a). Dit beeld sluit aan bij een
bouwwijze met twee teams waarvan er één werkte van de galerijen in de hoek van Apollo en
Jupiter in westelijk richting naar Mercurius en Diana en een tweede bouwteam dat vanaf
hetzelfde punt vertrok richting Mars, Venus en Saturnus naar Cybele.
Ook kan geconcludeerd worden dat ongeveer halverwege de decoratie van de
cassetteplafonds (werkend van de zuidwesthoek richting zuid en oost) afgeweken is van het
aanvankelijke plan om in elke hoek een cassette te laten verwijzen naar de eronder staande
planeet/god. De afwijking bevindt zich tussen de eerste fase (rekeningen uit 1655) en de
tweede serie beeldhouwwerken die pas twee jaar later in 1657 werd vervaardigd. Deze
conclusie sluit aan bij de ongeregeldheden in het schema van festoenen aan de buitengevel
in de noordoosthoek. Het lijkt erop dat de noordoosthoek van het gebouw het laatst is
voltooid. Dit geldt voor zowel de geveldecoratie als voor het beeldhouwwerk in het
interieur.
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93 Noordoostelijke galerij met cassettenplafond waain gebeeldhouwde sluitstenen, verwijzingen naar de goden/
planeten waren gepland. Ook hier zijn afwijkingen in het programma aan te wijzen, Vennekool 1661.

5.8 De Batavenserie
Het vermeende heroïsche verleden van de tot bloei gekomen Republiek kreeg ook een
plaats in het Stadhuis, in acht grote open vlakken boven in de hoeken van de galerijen. Deze
vlakken moesten echter vanaf 1659, vier jaar na de officiële opening en twee jaar na
voltooiing van de galerijen, nog van schilderingen voorzien worden. Ze zij voor deze studie
toch belangrijk vanwege het feit dan Vondel het onderwerp van deze schilderijen al in zijn
inwijdingsgedicht (1655) heeft genoemd. De parallelle lijn tussen heden en verleden zou
weergegeven worden door de uitbeelding van de vrijheidsstrijd van de vermeende
voorvaderen met verwijzingen naar de strijd tussen de Romeinen en de Bataven.
Het gebruik van klassieke thema’s is typerend voor de manier waarop men de oudheid als
deel van de eigen geschiedenis nieuw leven trachtte in te blazen. Dit had te maken met de
heersende opvatting dat de beschavingsgeschiedenis begon na de zondeval van Adam en
Eva. De geleerden gingen er van uit dat de geschiedenis van het weer opklimmen naar de
paradijselijke staat van vóór de zondeval een voorlopig hoogtepunt had bereikt in de
Romeinse tijd. De middeleeuwen waren een periode van terugval maar sinds het begin van
de renaissance was men weer op de goede weg, door de klassieken weer als leidraad te
nemen. De Bataafse geschiedenis kreeg met terugwerkende kracht een mythische status
waarmee het eigen verleden werd opgewaardeerd en een zekere erfopvolging van de
Romeinse beschaving ten tijde van de republiek kon worden geclaimd.
Dat Jacob van Campen niet de ontwerper is van de schilderijen met de geschiedenis van de
strijd tussen de Romeinen en de Bataven blijkt uit een gedicht van Vondel waarin staat dat
het idee van burgemeester Cornelis de Graeff kwam.416
De Graeff las Latijn en kende de werken van klassieke auteurs die de Bataafse geschiedenis
beschreven. Bovendien had zijn schoonvader P.C. Hooft Tacitus’ geschrift ‘Germania’
vertaald. Hij had met andere woorden de juiste kennis van zaken en vond de historische
416 Vondel noemt dit in de opdracht voorafgaand aan zijn vertaling van de Aeneas, “Parnasloof” uit 1660.
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strijd vermoedelijk een geschikt onderwerp vanwege de vergelijkingsmogelijkheden die het
bood tussen zijn tijd en de Romeinse tijd. Zijn positie en die van de Romeinse consul. Er is
een gerede kans dat zijn inspiratie (bemoeienis) voortkwam uit een serie ‘tableaux vivants’
die Geeraardt Brandt had geënsceneerd en van commentaar voorzien bij de stedelijke
optocht ter ere van de Vrede van Münster.417 Deze vergelijking met de romeinsrepublikeinse tijd keert in het gebouw telkens terug en sluit dus ook goed aan bij de ideeën
over de rol van de Griekse, Romeinse en christelijke voorgangers.

94 Jan Lievens, Brinio op het schild verheven. 1661, Dit schilderij was de pendant van de beroemde Claudius
Civilis die Rembrandt in 1662 schilderde en die zich nu in het Nationalmuseum in Stockholm bevindt.

417 Zie hoofdstuk 2: ’Olyfkrans der Vrede’ en tentoonstellingscatalogus Tervaert en Van der Zwaag 2011.
http://issuu.com/koninklijkpaleisamsterdam/docs/opstandalsopdracht.
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95 Rembrandt, Schets voor het schilderij: ‘Nachtelijke samenzwering onder leiding van Claudius Civilis in het
Schakerbos.’, 1662, Staatlichen Graphischen Sammlung München.

5.8.1 Publius Cornelius Tacitus (ca. 55 - ca. 120)
In het jaar 69 kwamen de Bataven in opstand tegen hun bezetters, de Romeinen. Het
grondgebied van de Bataven, een eiland in de rivier de Rijn, moest volgens zeventiendeeeuwse historici die de teksten van Tacitus bestudeerden in het gewest Holland of
Gelderland hebben gelegen. Daaruit volgde de conclusie dat deze opstandelingen de eigen
voorvaderen moeten zijn. Tacitus schreef in zijn ‘Historiën’ (boek IV en V) en in zijn
‘Germania’ over de gebieden aan de noordelijke grens van het Romeinse rijk.418
In 1362 zijn de ‘Historiën’ van Tacitus herontdekt in een elfde-eeuws handschrift uit de
kloosterbibliotheek van Monte Cassino. De ontdekker was humanist Giovanni Boccaccio die
het naar Florence bracht alwaar het zich nog steeds in de Biblioteca Mediceo-Laurenziana
bevindt. Een tweede afschrift van de ‘Historiën’ en ‘Annales’ van Tacitus vond in de
Nederlanden een grote kring van belangstelling onder geleerden. Deze Codex Leidensis uit
1475 werd naast de vanaf 1470 vele malen heruitgegeven versie uit Florence in de
Noordelijke Nederlanden bestudeerd.419
418 Voor een uitvoerige bespreking van de klassieke teksten over de Bataven, zie : Paulys Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, Bd. III.1, p. 177-118.
419 Waal, 1974, pp. 28-44, Waal 1952, Teitler 1998. Swinkels, Koster en Meijer 2004. Codex Leidensis bestaat uit: Tacitus
Annales XI, XVI et Historiae.
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Al in de late vijftiende en de zestiende eeuw werd er in Holland op basis van Tacitus onder
geleerden gespeculeerd over de afstamming van de Amsterdammers die een mogelijkheid
zochten om hun eenvoudige vissersverleden op te waarderen.420 Het debat over de vraag of
de Bataven in de buurt van Nijmegen of in de buurt van Amsterdam hadden gewoond,
duurde al ruim een eeuw toen Pontanus in zijn in 1628 verschenen stadsgeschiedenis van
Amsterdam niet de Bataven maar de Keltische Menapiërs als de eerste bewoners van
Amstelland introduceerde. Zo verbond hij de Amsterdammers met de Galliërs.421 Op het
frontispice van zijn boek ‘Historiae Gelricae’ staan de eenogige Julius Civilis (in de
zeventiende eeuw Claudius Civilis genoemd) en Willem van Oranje broederlijk naast elkaar.
Ook hij vergeleek de opstand van Julius Civilis met de opstand tegen Spanje. De voorvaderen
van de Amsterdammers hadden daarbij echter een status aparte.422 De Bataven speelden bij
Pontanus de rol van Hollanders en Keltische Menapiërs waren dus te vereenzelvigen met de
Amsterdammers.
Pontanus’ standpunt was nogal controversieel zoals blijkt uit een slepende pennenstrijd met
Cluverius de schrijver van ‘De tribus Rheni alveis et ostiis […]’en ‘Germania antiqua’ en door
stadschroniqueur Dapper.423 Cluverius en Dapper gingen er beiden vanuit dat de
Amsterdammer van de Fries stamt. Over een ding was iedereen het eens, namelijk dat
Amstelland en dus Amsterdam zich altijd al had onderscheiden van de provincies. Zie hier de
bron van een lang slepende strijd met ‘Den Haag’.
Zoals de meeste van zijn tijdgenoten beschouwde de Amsterdamse stadschroniqueur
Fokkens in 1662 heel Holland echter als Bataafs en hij maakt geen uitzondering voor
Amsterdam.424 Hij meende een aantal eigenschappen der Bataven in zijn stadgenoten te
herkennen. Zo schreef hij: “Men bezie onze Noord-Hollanders, het Landtvolk, en by ons de
hart-vochtige Boots-gesellen die ook met de borst in de hartste winter bloot gaan, en schijnt
dit noch een overblijfzel van onze vorige Batavieren.”.425
5.8.2 De schilderijen
De verwijzing naar de blanke pit en het heldhaftige verleden impliceerde voor Amsterdam
dus een rechtvaardiging en tevens verklaring van de decennialange strijd tegen de wrede en
laffe Spaanse landvoogd. Ook de vrede en voorspoed die volgde na de strijd werden
vergeleken. De analogie was te verleidelijk om niet getrokken te worden. De goede
verstaander zou zo lering kunnen trekken uit de geschiedenis die zich herhaalt en met
behulp van de schilderijen kon in het openbare Stadhuis kennis kunnen worden genomen
van het eigen heroïsche verleden. In de Bataafse aanvoerder Julius Civilis zagen zoals gezegd
sommigen een voorganger van Willem van Oranje terwijl de Romeinse commandant Vitellius
figureerde als de Spaanse hertog van Alva:

420 In een anonieme uitgave uit 1493 en Van Haemrode komt de vergelijking van de Amsterdammers met de Bataven al
voor. Kampinga 1917; herdruk Utrecht 1989, p.203 en noot 3.
421 Zie bijvoorbeeld Pontanus 1639, Langereis 2001.
422 Julius Civilis wordt ten onrechte doorgaans met Claudius Civilis aangeduid. Ten onrechte door een vertaalfout uit de
codex Laurentianus waaruit we Tacitus’ tekst kennen. Julius als eerste achternaam betekent dat het Romeins
staatsburgerschap was toegekend onder een van de keizers uit het Julische huis te weten: Augustus, Tiberius of Gaius.
Teitler 1998, p. 19.
423 Dapper 1663, p. 23.
424 Fokkens 1662, p. 18.
425 Fokkens 1662, p. 8.
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“Hier was Civilis nu een voorbeeldt van Nassouw.
Oranjen, als het Landt bedompelt lagh in rouw,
Heeft als Civilis Roem’, heel Spanjen laten blijken
Dat hy van ‘t Helden-bloedt der Princelijkke Lijkken
Zijn wraak verkrijgen zouw, het voorbeeldt zoght men hier
Voor vijftien hondert Jaar in’t Princelijk bestier,
In Klaudius, Brinio, ziet men de namen melden
Van Willem, en Maurits, en Frederik, Nassauws Helden.
Zo rees uyt d’eerste gront der vrye Batavier
Het Hollandts Staats-gebouw, met Princelijken zwier.”426

Volgens de destijds gangbare opvatting, hier door Melchior Fokkens verwoord, streed Julius
Civilis niet tegen het gezag van Rome, maar tegen haar hardvochtige en onredelijke
gouverneurs, precies zoals de Nederlandse provincies gehoorzaamheid aan Spanje
weigerden vanwege onrechtvaardig bestuur en niet vanwege de onrechtmatige aanspraken
die Spanje op het grondgebied maakte.427 De Romeinen en Bataven sloten na jarenlange
strijd vrede waardoor een periode van ongekende voorspoed zou zijn aangebroken. ‘Zou zijn
aangebroken’ omdat het laatste deel van de tekst van Tacitus verloren was gegaan en dit
dus een zeventiende-eeuwse interpretatie is. De verwijzing naar het Bataafs-Romeinse
verleden bood naast het navolgen van de klassieke bouwkunst en de republikeinse
bestuursvorm dus ook de mogelijkheid zich te profileren als erfopvolger van een wereldrijk.
De enorme schilderstukken in de galerijen, elk 6 bij 5,5 m, maakten het mogelijk om kennis
te nemen van de acht belangrijkste scènes uit de Bataafs-Romeinse oorlog. Ook onder het
gewone volk gold Julius Civilis als held. Behalve de al genoemde literaire traditie was er
inmiddels ook een zekere beeldtraditie opgebouwd. Dapper vermeldt bijvoorbeeld in zijn
Amsterdamse stadsgeschiedenis dat bij het bezoek van prins Maurits in 1587 er voor het
Prinsenhof een erepoort was opgericht waarop Civilis een aantal Romeinen onder de voet
liep.428 In 1612 werd een populaire, uit 36 scenes bestaande, prentbundel met de
hoogtepunten uit de Bataafse strijd uitgegeven met de titel ‘Batavorum cum Romanis
bellum’. De prenten waren van Antonio Tempesta naar ontwerp van Otto van Veen en
hadden behalve een Latijns ook een Nederlands onderschrift. Zo waren ze laagdrempelig en
begrijpelijk. Otto van Veen was ook de maker van een serie van twaalf schilderijen met de
Bataafse strijd. In 1648 ten slotte werden bij de vredesfeesten op de Dam een aantal
tableaus opgevoerd (ook in prent gebracht) waarin het heldendom van de Bataafse leiders
naast die van de Oranje prinsen werd getoond.429
De opdracht voor de serie schilderijen voor het interieur van het Stadhuis viel toe aan
Rembrandts leerling, Govaert Flinck. Hij maakte binnen twee dagen vier schetsen in olieverf,
bij wijze van voorproef en tevens om de ontvangst van de prinses van Oranje, Amalia van
Solms, en enkele andere gasten op te luisteren.430 Een definitieve bestelling van acht
schilderijen volgde, en vier sikkelvormige doeken de boogvormige toegangen tot de
426 Fokkens 1662, pp. 167-168. Fokkens citeerd hier een gedicht gemaakt op de serie schilderijen in het stadhuis. Van
Vondel zijn gedichten van gelijke strekking bekend die hij ten tijde van het bezoek van Amalia van Solms met het gevolg van
de keurvorst van Brandenburg schreef. Vondel , VIII, In alle werken van ..
427 Aldus Hugo de Groot die verschillende werken uitgaf waarin hij de Bataven en de Hollanders vergeleek. Zie
bijvoorbeeld: Grotius 1610.
428 Dapper 1663, p. 237.
429 Zie de prent van P. Nolpe bijvoorbeeld in de Atlas van Stolk en het Amsterdamse Stadsarchief
430 Zie hiervoor Vondels: Op de Historieschilerijen Ter eere van de Keurvorstinne, 1659, waarin vier scénes genoemd
worden. De Schetsen waren gebaseerd op een prentreeks uit 1612 van de Italiaan antonio Tempesta, naar ontwerp van de
schilder Otto Vaenius. Dit is ook te lezen in Vondels gedicht Batavische Gebroeders, Amsterdam 1663.
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Burgerzaal te verluchtigen. Als onderwerp voor deze laatste vier werden verschillende
helden uit – en dat is inmiddels niet meer verrassend – zowel de christelijke als de Romeinse
oudheid uit de kast gehaald: “... de vier Helden, die roemwaarde zaken ten voordeel van hun
Vaderland uitgevoert hebben; als onder de Hebreën David en Simson, en onder de
Romeinen M. Curtius en Horatius Cocles.”431 De schilderijen met David en Simson zijn door
de schilder Jacob Jordaens vervaardigd; de andere twee zijn nooit geschilderd.
Flinck is nooit aan de voltooiing van de serie toegekomen. Hij overleed plotseling in 1660.
Rembrandt, Lievens en Jordaens namen zijn ontwerpschetsen min of meer over maar geen
van hen voltooide de achtdelige serie. Rembrandts vermaarde schilderij ‘Nachtelijke
samenzwering onder leiding van Claudius Civilis in het Schakerbos’ heeft in 1662 slechts kort
gehangen. Om onbekende redenen was men niet tevreden en het doek werd door
Rembrandt teruggenomen. Nu is het te zien in het Nationaal Museum te Stockholm,
weliswaar versneden tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke grootte.
Een voormalig assistent van Flinck en leerling van Rembrandt, Jurriaen Ovens schilderde op
basis van de ontwerpschets op een dun opgespannen doek van Flinck uiteindelijk de nu nog
ter plaatse aanwezige versie van de ‘Nachtelijke samenzwering van Claudius Civilis’.
Naast het schilderij van Ovens schilderde Rembrandts studiegenoot jan Lievens in 1661 het
meest evenwichtige schilderij uit de serie: ‘Brinio op het schild verheven’. Brinio of Brinno
was de gekozen leider van het volk der Cananefaten (konijneneters) bondgenoten en naast
de Friezen, die zich ook aansloten bij de vrijheidsstrijders, buren van de Bataven. Deze twee
stammen openden de strijd tegen de onderdrukker en hun Bataafse bondgenoten bleven
zogenaamd neutraal. Rubensleerling Jordaens schilderde boven de beelden van Saturnus en
Cybele in de noordoostgalerij ‘De nachtelijke overval op het Romeinse legerkamp’ en ‘De
vrede tussen de Romeinen en Batavieren’. In tegenstelling tot de anderen schilderde
Jordaens de scènes van bovenaf gezien, vanuit vogelperspectief, wat een vervreemdende
werking teweegbrengt omdat de schilderijen ten opzichte van de beschouwer juist al heel
hoog hangen. Een kikkerperspectief zou meer voor de hand hebben gelegen.
Nadat aan het einde van de zeventiende eeuw Jan Anthony de Groot de schilderijen
‘Vredesonderhandeling bij de gebroken brug van Nabalia’ en ‘Verovering van de
zegetekenen van de Romeinen door de Batavieren’ in frescotechniek in de zuidwestgalerij
had vervaardigd, werd van de plannen om hem ook nog twee ontbrekende schilderijen te
laten schilderen afgezien. De artistieke kwaliteit van zijn fresco’s staat bovendien in geen
verhouding tot de rest van de serie. Uiteindelijk werden de plannen van burgemeester De
Graeff en diens schoonvader Hooft nooit geheel voltooid. De vlakken boven Mars en Venus
en de al ter sprake gekomen sikkelvormige doeken met Romeinse helden zijn dan ook tot op
de dag van vandaag onbeschilderd gebleven. Enkele schilders die elders in het gebouw aan
de Stadhuisdecoratie werkten, hebben ook onderwerpen uit de Bataafse strijd geschilderd.
Het is echter niet meer bekend of zij deze vervaardigden voor, na of naar de geplaatste serie
schilderijen. Zo schilderde Ferdinand Bol waarschijnlijk voordat Jordaens in 1661 zijn versie
leverde, een vredessluiting op de brug van Nabalia. Het schilderij bevindt zich nu in het
Rijksmuseum en het is onduidelijk of het, zoals een aantal van Bols andere werken, een rol
heeft gespeeld bij het tot stand komen van de decoratie van het Stadhuis.
Listinghs ontwerp
Van Jacob van Campen kan echter vermoed worden dat hij een meer op het universele
thema van Burgerzaal en galerijen aansluitend onderwerp voor de lunetschilderingen
431 Houbraken 1719, dl. II, p. 24.
169

gekozen zou hebben. Van Campen was niet langer betrokken bij de bouw en inrichting van
het Stadhuis en de gedrukte ontwerpprenten uit 1661 naar de tekeningen van Van Campen
tonen lege vlakken boven de godenbeelden. De enige aanwijzing voor een ontwerp dat in de
lijn van het universele thema ligt, is te vinden in een in 1699 verschenen prent van de wand
van de zuidoostelijke galerij. Daarop is een schilderij met Diana en haar strijdwagen in de
lunet boven de gebeeldhouwde Diana te zien.
De architect Nicolaas Listingh die deze prent als onderdeel van een serie
architectuurprenten liet vervaardigen, zal zich hebben gerealiseerd dat de eenheid van het
decoratieprogramma van Van Campen uit het oog was verloren door de uitbeelding van de
Bataafse geschiedenis. Listingh nam een korte verklaring op in zijn ontwerpprent voor de
invulling van de acht vlakken; boven de afbeelding staat namelijk geschreven dat bij elke
gebeeldhouwde god (planeet) in de galerijen een schilderij met “Sijn eygen Astronomische
Waagen” geplaatst dient te worden.
Dat Listingh die van een generatie na Van Campen stamt een grote interesse aan de dag
heeft gelegd voor diens poging om een afspiegeling van het universum binnen het gebouw
te brengen, bewijzen ook de andere prenten uit de bundel. Listingh geeft daarin een aantal
oplossingen voor constructies en astronomische decoraties ter verdieping en verfraaiing van
de overkapping van de Burgerzaal. Hij dicht daarbij de tot dan toe onvoltooide zuidelijke
sterrenhemel een prominente plaats toe. In de prenten van Vennekool is goed te zien hoe
diens zuidelijke hemel is geënt op Blaeus ontwerp. De sterrenhemel en de afbeelding van
het universum in de Burgerzaal en de galerijen staan echter ook bij Listingh centraal. Uit zijn
poging tot vervolmaking van de plafond en galerijschilderingen blijkt dat hij een groot inzicht
in Van Campens universum had. Bewondering spreekt ook uit het feit dat Listingh zijn
ontwerp voor het Burgerzaalplafond op liet nemen in de achtergrond van een portret dat
zich nu bevindt in het Amsterdam Museum.

5.9 Eenheid en tweedeling
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van het onderzoek naar de mate van eenheid en betekenis
van het interieur van het Stadhuis. Er komt naar voren dat er een duidelijke tweedeling is
tussen iconografie in de openbare ruimten en de betekenislagen die zijn toegepast in
stadskantoren. De kennis over de opbouw van het universum, met de elementen als
fundamentele bouwstenen, en de centrale positie die Amsterdam binnen de wereldkaarten
van Blaeu speelt, is voor de burger of bezoeker tot in detail geëtaleerd.
Om de gezagdragers van de stad in het gareel te houden is er ook een moralistische laag aan
hen geadresseerd. In een door handel gedomineerde stad was immers waakzaamheid
geboden voor bestuurders die hun individuele belang boven het algemene belang stelden.
Recht en gerechtigheid bij de antieken en in de Bijbel functioneren als spiegel voor de
welvarende stadsbestuurders.
Op verschillende plaatsen in het interieur komt naar voren dat de programmatische eenheid
onder supervisie van één maker en bewaker tot stand is gekomen. Ter bevestiging hiervoor
geldt dat de hechte eenheid binnen het interieur geleden heeft onder het vertrek van Van
Campen in 1654 het jaar voor de officiële opening. Everard Meyster schrijft hierover: “Wy
geesten al te saem, en hebben noyt bedocht, Het geen’ een geest alleen (ten spijt van die t
beneijen) Tot elcks verwonderingh zoo schickenkon en vlijen.”.432

432 Meyster 1655, p. 24.
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6 DE VERTREKKEN: RECHTERLIJKE, BESTUURLIJKE EN
FINANCIËLE MACHT
De ruimten met een rechterlijke, bestuurlijke of financiële functie onttrekken zich, zoals in
het vorige hoofdstuk naar voren kwam, aan het thema van micro- en macro-universum.
Deze kantoren kennen een eigen, zelfstandig decoratieprogramma, waarin de functie van de
zaal of kamer gekoppeld is aan de betekenis van beeldhouwwerken en schilderijen. Gerard
de Lairesse, een invloedrijke kunstenaar en theoreticus die aan de kunstkamer van het
Stadhuis verbonden was, geldt als een bewonderaar van de afstemming van functionele en
kunstzinnige aspecten. De volgende lofzang is te vinden in zijn ‘Groot Schilderboeck’:
“... zo beziet het Stadhuis van Amsterdam, daar door de Bouwkunst alle de Vertrekken op
een wonderlyke wyze ieder tot zyn gebruik geschikt zyn; en neemt met eenen acht op het
verstand der Schilders of Bouwmeesters in het gevoegelyk plaatsen der Schilderyen in de
Vertrekken. Ieder Schildery, doch wel voornamentlyk Beeldhouwery, is geschikt na de
gebruiken die de zelve Kamers hebben, op de welke zy naakt en klaar staan; zo dat men uit
de zelve kan kennen, waartoe de Vertrekken verordend zyn, en uit de Vertrekken wat de
Schilderyen, steene Beeld en steen Basreleeves beduiden.”433

96 De bronzen deuren en het traliewerk van de Vierschaar zijn in 1660 door Gillis Wybrands geleverd, de
kronkelende slang van de zondeval windt zich om de middelste tralie. Links het beulszwaard en het vlammende
waard van de hemelse gerechtigheid.

Elke ruimte met een specifieke Stadhuisfunctie had en heeft nog steeds een eigen
decoratieve aankleding die voornamelijk bestaat uit in gespiegelde vloeren en beschilderde
plafonds, wandgeledingen en in schouwen en plafonds verwerkte beelden. De eenheid die
hierbij is nagestreefd is kenmerkend voor de ensembles van Jacob van Campen. De kracht
433 De Lairesse 1707, p. 72.
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van de kamers en zalen schuilt in de gelukkige combinatie van harmonie binnen de
architectuuronderdelen, en de verhalende waarde van de beelden en schilderijen die (van
1655 tot 1808) geïnteracteerd hebben met het functionele gebruik.
De Stadhuiskantoren, waarin de eenheid tussen functie en decoratie geheel of gedeeltelijk
bewaard is gebleven worden in dit hoofdstuk beschreven en geanalyseerd.434 In
tegenstelling tot het overkoepelende programma is de rol van Jacob van Campen als
programmeur bij de inrichting van deze kantoren (functionele eenheden) niet eerder als een
apart onderdeel van het decoratieprogramma beschouwd.
De inrichting van de als eerst gebouwde Vierschaar vormt in samenhang met de kamers en
zalen van de rechterlijke macht de opmaat voor de wijze waarop andere Stadhuiskantoren
‘gelezen’ kunnen worden. In dit onderzoek wordt daarbij uitgegaan van de premisse dat Van
Campens ontwerpen tot aan zijn plotselinge vertrek in 1654 getuigen van zijn geest. De
Stadhuisfuncties die in het gebouw zijn ondergebracht, zijn onder te verdelen in drie
machten, te weten: Rechterlijk, Bestuurlijk en Financieel. De functieverdeling naar deze drie
categorieën zullen in samenhang met hun decoratieprogramma worden onderzocht.

6.1 Rechterlijke macht
6.1.1 De Vierschaar
De Vierschaar is een openbare rechtszaal die door de rechterlijke macht, de schout en
schepenen, als strafhof voor het uitspreken van doodvonnissen ten dienste stond. Het
uitbundige decoratieprogramma staat volledig in dienst van de begrippen recht en
gerechtigheid met voorbeelden uit de Bijbelse, Griekse en Romeinse geschiedenis. Het
publiek was deelgenoot bij de zitting en kon de ceremoniële rechtszaak en het vonnis vanaf
de Dam volgen door een bronzen traliewerk. Deze tralies boden de stadsmilitie tegelijkertijd
de mogelijkheid om verdedigend op te treden bij oproer vóór het gebouw. Daartoe waren
schietgaten op borsthoogte uitgespaard tussen de tralies.435 De eigenlijke rechtszaak die aan
de berechting in de Vierschaar voorafging, inclusief de veroordeling en de terechtstelling,
vonden elders in het gebouw plaats.436
Naast in marmer weergegeven voorbeelden van goede rechtspraak moest ook het bronzen
gietwerk van de poort en de hekken een diepere ernst geven aan de ceremonie.437 De
kronkelende slang van de Zondeval windt zich om de middelste tralie van de gesloten
toegangspoort, en houdt zo de deuren, waarvan de andere tralies de bomen van het paradijs
verbeelden, gesloten. In dezelfde poort zijn de hemelse en de aardse gerechtigheid te
herkennen in de vorm van een vlammend hemels zwaard en een metalen beulszwaard.
Typerend voor de erudiete wijze van betekenistoekenning, zijn de woorden weergegeven
die de Griekse held Theseus vanuit de onderwereld de mensheid toeriep. “Wees
gewaarschuwd; leert rechtvaardig te zijn en veronachtzaamt de goden niet”.438 De deuren
zijn vijf jaar later dan het marmeren beeldhouwwerk in 1659 door geelgieter Gillis Wybrands
434 De aantekeningen en de catalogus van Faber et al. 1987 zijn voor deze bespreking van de decoratieve en functionele
eenheid van de kamers van groot belang geweest. Met name de in de samenstelling en organisatie van het stadsbestuur
geïnteresseerde lezer zij verwezen naar deze catalogus.
435 In 1659-1660 goot klok- en geschutsgieter F. Hemony een dozijn drieponders, kanonnen die drie pond zware kogels
afvuurden. Vier regerende burgemeesters en twee schepenen lieten hun wapens op de vuurmonden graveren. Emeis 1981,
p. 31.
436 Faber et al. 1987, pp. 56-57.
437 Fremantle 1956 en 1962; Dubbe en Lemmens 2007, een interessant artikel over geelgieter Gillis Wijbrandts en een
belangrijke opdracht uit 1643 en zijn relatie tot Johan Maurits van Nassau Siegen en Jacob van Campen.
438 “DISCITE JUSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS”. Dit citaat is afkomstig uit Virgilius’ Aeneas, boek VI, 620. De
deuren zijn in 1660 door de bronsgieter Gillis Wybrands gegoten, naar terracotta modellen van Quellinus.
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geleverd. Uit de rekening blijkt dat hij 3450 pond metaal verwerkte. Zijn salaris van fl 4830,-werd berekend naar de hoeveelheid gebruikt koper, gietloon en aangewende kunst per
pond van het gebruikte materiaal.439 Gebruik van duurzaam en kostbaar materiaal verwees
overigens naar eeuwigheidswaarden.

97 Justitia met beulszwaard (weegschaal ontbreekt), Artus Quellinus, ca. 1652.

Vermoedelijk heeft Quellinus gewerkt naar ideeën en schetsen van Van Campen. De
precieze gang van zaken is niet gedocumenteerd, maar bewaard gebleven voorstudies
waaronder de architectuurprenten en terracotta schaalmodellen wijzen op een dergelijke
werkwijze. Een terracotta schaalmodel en resten van houten luiken voor het
burgemeestersvenster op de hoofdverdieping dienden op de bovenverdieping ter afsluiting.
Modellen in terracotta en hout zijn door de eeuwen heen bewaard gebleven in de
stadscollectie en bevinden zich nu in het Amsterdam Museum. Het motief van de luiken ter
hoogte van de eerste verdieping komt ook naar voren in de prenten van Vennekool. Het
bestaat uit Adam en Eva met de slang met de appel en ‘putti’ die uit koolbladeren komen.
Het zijn overblijfselen die bewijzen dat deze deuren ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.440
439 GAA, Aantekening-boek van Secretarissen, van 15 Februarij 1658 tot 9 Junij 1676, 23 September 1659. Aan den
geelgieter Gillis Wijbrands betaald f 4,830 voor de koperen deuren der vierschaar, wegende 3,450 pond, tot 28 stuivers
voor gietloon, koper en fatsoen.
440 In tegenstelling tot hetgeen in de catalogus “In beeld gebracht” (Jonker en Vreeken 1995), wordt beweerd, maakten de
houten panelen naar mijn mening deel uit van de houten deuren zoals ze vanuit de Vierschaar waren waar te nemen en
niet als gietvorm voor een bronzen hek zijn gemaakt. De verklaring voor de tegenwerping waarom het beeldhouwwerk zo
grof gesneden is, kan liggen in het feit dat het zich op grote hoogte bevond. Dapper schrijft: “Ten Zuiden van de Vierschaer,
boven den ingang, tusschen de Korintische kolommen in, is een even groot open vlak, dat met twee groote deuren, die in
Burgermeesters kamer open gaen, toegesloten wort, en is ook even zoo groot, als daer de maeght ten Noorden in staet.”
Dapper 1663, p. 353. Het materiaal van de deuren komt niet ter sprake. In Vennekool 1661 is te lezen dat het om houten
deuren gaat. Vennekool 1661, p.6. Adam en Eva worden in verband met deze deuren genoemd door Meyster 1655 dl II, p.
76. Zie ook Fremantle 1956, pp. 72-77.
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Op dezelfde hoogte bevindt zich de eerder besproken toetssteen met vergulde inscriptie. De
Amsterdamse Stedemaagd is daar boven ten voeten uit weergegeven en staat boven de
tekst die refereert aan de Vrede van Münster.441
Opvallend is dat binnen het gebouw, alleen in het opschrift van dit monument letterlijk naar
de Vrede van Münster wordt verwezen. Het vredesthema komt weliswaar op meer plaatsen
tot uiting, maar dan in indirecte vorm. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat niet alleen
de Münsterse vrede centraal staat maar een universele ‘Pax humana’. De gekozen
verwijzingen naar de antieken en de Bijbelse vrede reikt hier verder dan de eigen tijd.
In de nis tegenover de toegang van de zaal bevindt zich de zetel van de stadssecretaris. Het
reliëf dat zijn lessenaar siert, toont de personificatie van de Stilzwijgendheid, een belangrijke
deugd voor een secretaris, en tevens duidend op de bescheiden functie die hij tijdens een
rechtszitting diende in te nemen. Nadat de gevangene tot “kind des doods” was verklaard,
werd hem door de secretaris vanaf deze plaats het vonnis meegedeeld, op luide toon zodat
het ook door de tralies op de Dam hoorbaar was.442 Boven de rugleuning van de zetel wijzen
putti in een allegorie op de dood op de ernst van de zaak. Beneden links en rechts van de
marmeren lessenaar zijn huilende kinderen van voren en ruggelings weergegeven. De
toeschouwers die door de bronzen hekken keken, konden de rechters op de bank tegenover
hen zien zitten. De schout zat in het midden. De burgemeesters die het oordeel moesten
bekrachtigen, keken vanuit hun kamerraam een verdieping hoger de zaal in.
Achter de bank voor de rechters zijn vier marmeren steunen geplaatst in de vorm van
vrouwenfiguren. Ze onderschragen lijsten en reliëfs boven hen met hun Ionische hoofdtooi.
Deze vrouwen of Kariatiden symboliseren de Griekse èn ook christelijke motieven, schuld en
berouw. De Rubensiaanse vormen van deze vrouwen lijken sterk op de tekeningen van deze
Antwerpse stadgenoot van Quellinus. Van Campen en Quellinus putten vaker uit wat voor
hen destijds werd gezien als ‘moderne schilderkunst’.443 De drie gebeeldhouwde scènes
tussen de Kariatiden tonen Bijbelse en antieke rechtspraaktaferelen. De composities lijken
op in steen uitgewerkte schilderijcomposities en zijn net als de rest van de zaal ook in prent
gebracht door Hubertus Quellinus.444
Van Campen had zich wat betreft de uitwerking van zijn schetsen in een ander verband al
eens uitgelaten over de keuze tussen beeldhouwen of schilderen. Het komt erop neer,
volgens zijn notitie op een schets voor een wandgeleding, deze keuze hem niet zoveel
uitmaakte. Waarschijnlijk zal hij als ‘programmaregisseur’ ook meer aandacht hebben gehad
voor de juiste inhoudelijke verwijzingen.445
Links wordt een verhaal uit de Griekse oudheid uitgebeeld waarin de barmhartigheid als
voorbeeld wordt gesteld. Hoofdpersoon is Zaleukos, een van de legendarische Griekse
wetgevers uit de zevende eeuw voor Christus die een wet had uitgevaardigd die voorschreef

441 De volledige tekst, die door burgemeester Cornelis de Graef geschreven werd, luidt: “qvo compositvm est bellvm qvod
foenderati inf. German popvli cvm tribvs philippis potentissimis hispaniarvm regibvs terra mariqve per omnes fere orbis.
Oras vltra octoginta annos fortiter gesservnt asserta patriae lebertate et religione avspiciis coss. pacificatorvm optimorvm
gerb. pancras iac. de graef sib. valckenier pet. schaep consvlvm fillii et agnati iacto primo fvndamenti lapide hanc cvriam
fvndarvnt.” Zie ook: Goossens 1998.
442 Fremantle 1962, p. 215.
443 Bijvoorbeeld de reliëfs met Icarus en de god Mercurius zijn geïnspireerd op voorbeelden van Rubens. Fremantle 1961,
1962, Goossens 1995, 1996, 2010.
444 Zie voor het effect een in 1659 geschilderd kunstkabinet waarin Erasmus II Quellinus het laatste oordeel in felle kleuren
boven de schouw (met Kariatiden) plaatste.
445 Van Campen schreef onder een tekening die hij vermoedelijk voor Kasteel Buren maakte: “soo men iemant cost crygen
dat een goet beelthouwer was soude dese kindertjesbest van hout gehouwen wesen anders beter geschildert en met
minder costen geschildert sijn als voor een quaet beethouwer int groot geteyckent” Jacob van Campen 1995, p. 112, nr. 15.
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dat bij overspel twee ogen moesten worden uitgestoken.446 Toen zijn zoon zich aan overspel
schuldig maakte, liet hij uit barmhartigheid één oog van zijn zoon en één oog van zichzelf
uitbranden. De priem ligt tussen de gloeiende kolen aan de voeten van de vader.
In het middelste reliëf staat koning Salomo voor de spreekwoordelijke joods-christelijke
wijsheid.447 Twee vrouwen betwisten het moederschap over een kind. Na beraad liet rechter
Salomo een beul komen om het kind in tweeën te delen. Daarop wilde de echte moeder het
kind afstaan waardoor Salomo “het ware moeders hart” van de “valsche moeders aert” kon
onderscheiden. Zowel de uitwerking als de compositie zijn van de hand van Quellinus, zo
wordt tenminste bij uitzondering vermeld in de prentserie die Hubertus Quellinus van het
werk van zijn broer maakte.448

98 De westwand van de Vierschaar met drie voorbeeldige rechtszaken uit de oudheid, Artus Quellinus, 1650-1654.

Consul Lucius Junius Brutus, de stichter van de door het stadsbestuur voorbeeldig geachte
Romeinse Republiek (510 v. Chr.) laat in de derde scène zijn beide zonen onthoofden
vanwege een door hen beiden beraamde samenzwering tegen de stad Rome.449 De executie,
die verwijst naar rechtvaardigheid, vindt plaats tegen de achtergrond van de door Brutus
gestichte tempel van Jupiter in aanwezigheid van de god zelf en bij het standbeeld van de
Capitolijnse wolvin die de stichters van Rome, Romulus en Remus zoogt.
In de rekeningen van Artus Quellinus zijn deze taferelen samen met vele andere
beeldhouwwerken vermeld, zowel van “potaerde gebotcheert” als in “merber werck”
uitgevoerd.450 In de horizontale lijst precies boven de drie scènes is in het midden het alziend
oog Gods met het hemelse en aardse zwaard van gerechtigheid geplaatst. Eenheid maakt
446 Valerius Maximus 6:5; Aelianus Variae Historiae 13, 24; Van der Velden 1995, p. 50. Quellinus leverde de drie reliëfs in
1651-1652.
447 Kon. 3:16-28.
448 Zie hoofdstuk 2: Hubertus Quellinus 1655, 1662. Erasmus II Quellinus gaf deze scene in 1659 in olieverf weer boven de
schouw in een geschilderd schilderijenkabinet dat zich nu in de Engelse Koninklijke collectie bevindt. Jacob de Formentrou
en Erasmus II Quellinus, Schilderijenkabinet, 1659. Olieverf op doek, 75,3×112,1 cm. The Royal Collection.
449 Livius II, 4, 5. Valerius Maximus V, 8.
450 Zie Appendix 7 met de rekeningen van Quellinus.
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99 Erasmus II Quellinus, De compositie van Salomonsoordeel uit de Vierschaar (1655) hergebruikt in een geschilderd
schoorsteenstuk uit 1659, Collection of Her Majesty the Queen, Windsor Castle. Hubertus Quellinus graveerde deze
compositie met een aantekening waaruit blijkt dat de originele compositie van de hand van Artus Quellinus is: AQ
Inv. Et F.

macht wordt daarnaast aangeduid met roedenbundels. Links en rechts van het midden
tonen twee Gorgokoppen, Stheno en Euryale de onsterfelijke zusters van medusa.
Quellinus’ virtuositeit in het uitdrukken van de gelaatsexpressie wedijvert met de
geschilderde Gorgonen in Romeinse fresco’s en schilderijen met dit onderwerp van Da Vinci
en Caravaggio en dichter bij huis Petrus Paulus Rubens.451 Van Rubens is een sterk gelijkend
Medusahoofd uit ca. 1615 bekend.452 De expressie van de gezichten van Quellinus komt
echter het meest overeen met die van de medusa van Caravaggio. Met name het effect van
de verwrongen open mond wijst op Quellinus’ bekendheid met diens onconventionele
realisme. Quellinus’ koppen zijn niet van de romp afgesneden en er vloeit geen bloed rond
de halzen wat doet vermoeden dat het inderdaad gaat om de twee onsterfelijke zusters en
niet om afbeeldingen van Medusa zelf. In deze zaal die exclusief voor terdoodveroordelingen
werd gebruikt lijkt juist de onsterfelijkheid van de versteende koppen de kern van de
toespeling.
Behalve verwijzingen naar rechterlijke idealen als barmhartigheid, wijsheid en
rechtvaardigheid wijzen de klassieke voorbeelden van de reliëfs ook op het voor wet en
rechtspraak ondergeschikte belang van familiebanden. Dat dit een gevoelig thema was, blijkt
bijvoorbeeld ook de waarschuwing die spreekt ook uit schilderijen in de vertrekken van de
bestuurlijke macht.

451 Caravaggio’s Medusa uit de collectie van het Ufizzi in Florence (1596) en in een privécollectie (1597-98).
452 In het Kunsthistorisches Museum, Wenen.
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100 Artus Quellinus é marmore exsculpsit. A.Q. Inv. EtF. en Hubertus Quellinus ari incidit.

De drie scènes in de Vierschaar zijn te duiden als vensters op het verleden een lezing die
versterkt wordt door de gezamenlijke perspectivische werking van de gebouwen in de beide
buitenste reliëfs. De toeschouwer wordt zo vanachter het hekwerk de
beschavingsgeschiedenis ingetrokken. Salomo staat hierbij centraal.
6.1.2 De jongste dag
Een verdieping boven deze reliëfs was tussen houten deuren met de zondeval en het
monument voor de Vrede van Münster, een drieluik gepland met in centrale positie een
afbeelding van het Laatste Oordeel zoals te zien op prenten van Vennekool en Quellinus. De
horizontale geleding bestaat uit twee friezen. In het onderste fries wijzen repeterende
doodshoofden op de aardse gerechtigheid en gevleugelde engelen in het tweede hoger
gelegen fries op de hemelse gerechtigheid. De verwijzing naar Het Laatste Oordeel volgens
Mattheüs lijkt een waarschuwing in te houden: “Maar Ik zeg u, van elk ijdel woord, dat de
mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels. Want naar uw
woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld
worden.”453
De oordelende God was geplaceerd op de spiegelas van het gebouw boven Salomo en richt
zich volgens de Bijbelse traditie naar het Oosten, daar waar de zon opkomt. De voorstelling
is op de zonsopkomst gericht om uitdrukking te geven aan de verwachting van de
453 Mattheüs 12:36,37 ‘.
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wederkomst van Christus en daarmee het verlangen om terug te keren tot het verloren
paradijs (zondeval op de luiken), dat volgens Genesis 2,8 ook in het oosten zou liggen. God
weet zich omringd door engelen met bazuinen waarmee de doden op de zijluiken, die alleen
uit de gravures van Hubertus Quellinus bekend zijn, links en rechts tot leven worden gewekt.
Alleen het middelste doek is bewaard gebleven. De composities met verdoemden en zaligen
zijn verloren of misschien wel nooit geschilderd. Het aan Van Campen toegeschreven
centrale schilderij, dat zich nu in de Amersfoortse Joriskerk bevindt, kan doorgaan voor de
centrale voorstelling.454 Wellicht is het betreffende schilderij nooit in de Vierschaar geplaatst
omdat Van Campens opvolger Daniël Stalpaert in 1660 het muurvlak waarop het had
moeten hangen liet doorbreken. Het erachter gelegen trappenhuis werd namelijk te donker
bevonden.455

101 Jacob van Campen, Het Laatste Oordeel dat als drieluik betekenis en kleur had moeten brengen in dit deel van
de rechtszaal, circa 1653, St. Joriskerk Amersfoort.

454 Dit kunnen we lezen in de acte die opgemaakt is bij de schenking van het schilderij. Het schilderij is nu in bezit van de
gemeente Amersfoort. Blankert 1999, pp. 80-83.
455 In de resolutiën van Thesaurieren bewaard in het GAA staat op 9 maart 1660 onder:” ‘t light in de vierschaar, Heeft de
Burgemeester Witzen (een der thesaurieren) my aengeseght, dat de Heeren Burgemeesteren geresolveert ende
geattesteert hadden licht te maecken op de groote opgangh in ‘t muyr der Vierschaar.” Zie ook Boer 1942, pp. 145-147.
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Het schilderij is net te groot om het binnen de huidige wandgeleding te kunnen passen maar
komt wel in de buurt. De compositie lijkt echter sterk op de schetsmatig weergegeven
compositie in de gravure van deze wand. Opmerkelijk zijn behalve overeenkomsten ook
verschillen in de compositie. Misschien heeft een repliek of een tweede compositie zich
elders in het Stadhuis bevonden.456 Volgens de inleiding van het boek met Vennekools
prenten zou er ook een Laatste Oordeel hebben gehangen op de wand van de hangkamer in
de Schepenzaal.457 Misschien was dat het verbannen schilderij uit de Vierschaar. Ook
hiervoor kan Van Campens schilderij uit Amersfoort in aanmerking komen.
Bij een restauratie in de twintigste eeuw zijn de vensters van de Vierschaar weer gesloten en
in de zomer van 1995 werd het schilderij uit Amersfoort bij wijze van proef op deze plaats
getoond.458 Het Laatste Oordeel dat vaak als een typisch Katholiek thema is bestempeld,
behoort ook tot de traditionele thema’s voor een Protestant raadhuis.459 Vredeman de Vries
schilderde bijvoorbeeld in 1595 een ‘Oordeel’ in het Stadhuis van Danzig.
Volgens twee van de vier in 1661 in gegraveerde ontwerpen voor de Vierschaar en een
beschrijving van Meyster uit 1655 is het de bedoeling geweest om het nu lege tongewelf
met wolken te beschilderen, vanaf de kroonlijst hadden dan twaalf sibillen en vier
evangelisten, representanten uit de klassieke en christelijke oudheid, naar beneden
gekeken. Ze hebben in de prent een onbeschreven tekstbanier over hun gewaad
gedrapeerd. Everard Meyster, pleitbezorger voor Van Campens positie als “vinder en vader”
en beschrijver van het decoratieprogramma laat in een van zijn toneelscènes de klassieke
kunstenaar Apelles aan het woord om te beschrijven wat precies voor dit onuitgevoerde
deel van het programma de bedoeling is geweest:
“En, boven op de lijst, dat wonderlijke scheppen
Van Hemel en van Aerd: wat willen wy noch reppen
Van de Sibyllen, die rondsom daer boven op
Met d’Evang’listen ‘t zaem, een Hemel in den top,
Vol met basuynen klanck der Eng’len onder schraegen,
Waer in men afgebeeldt den jongsten dagh der daegen.
En’t Oordeel speuren kan voor goeden en voor quaen,
D’onsaeligen naer ‘t laegh, met zonden swaer gelaen,
En d’Heyligen vol deugd, nae d’eeuwigh’ hoogte stijgen,
Om ‘t zalige gewest van Eng’lenburgh te krijgen;
Daer d’eeuwigheyt verbeeld, in het verhemelt stond,
Met punts eens Diamants te midden in het rond,
Van een vergulden Slangh, die met den mond gegrepen,
Het eynd haers starts vast hiel.”460
456 De herkomstgeschiedenis van “Het Laatste Oordeel” in Amersfoort gaat terug tot 1657. Albert Blankert spreekt dit
vermoeden ook uit in: Blankert 1999, pp. 80-83.
457 Zie Vennekool 1661, p. 4.
458 Nadat ondergetekende het gehavende schilderij voor de tentoonstelling naar Amsterdam haalde, werd in de pers het
verwijt uitgesproken dat de gemeente Amersfoort slecht omging met zijn cultuurschatten. Een en ander resulteerde erin
dat het schilderij ongeveer een jaar in de Vierschaar bleef hangen. Een voordeel daarvan was dat ondergetekende de
originele lijst die verloren leek samen met drs. W. Kloek in het Rijksmuseum terugvond. Daar was hij zonder dat iemand het
nog wist terecht gekomen na de laatste restauratie van het schilderij in 1969. Het inmiddels gerestaureerde schilderij is
herenigd met zijn lijst te zien in de Amersfoortse St. Joriskerk alwaar zich ook het graf van Jacob van Campen bevindt.
459 Blankert 1999, pp. 80-83, Blankert doelt hierbij op een Amersfoortse rel uit 1964 over het feit dat de oordelende God
wel erg op de traditionele verbeelding van Zeus lijkt. Dat dit een terechte vraag is blijkt wel als men hem vergelijkt met de in
dezelfde houding weergegeven Zeus uit het reliëf met consul Brutus in de Vierschaar.
460 Meyster 1655, dl. II, p. 77.
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Twee bazuinende engelen, die ook deel uitmaken van de compositie van het schilderij
eronder en bloemen komen uit de wolken vallen in Vennekools ontwerpprenten.
Stralenbundels vertrekken vanuit het midden van het gewelf. De door Meyster genoemde
diamant met de slang die zich in de staart bijt (eeuwigheid) is niet te zien maar wel is
duidelijk dat de stralen in de plafondschildering vanuit een centraal, buiten het bereik van de
prent, liggend punt komen. De heilige stad het eeuwige Jeruzalem komt symbolisch
nederdalen, net als de Amsterdams tempel na zeven jaar bouwen in de vorm van de in
Meysters gedicht genoemde diamant. Dit alles in aansluiting op het laatste oordeel in de
zone eronder en de voorafgaande tekst uit het Bijbelse boek der Openbaringen.461
Volgens het Bijbelverhaal dat volgt op de beschrijving van Het Laatste Oordeel is de diamant
het symbool van het hemelse Jeruzalem:
“En hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad,
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar
glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.”462
Dat de diamant die Meyster benoemt hier symbool moest staan voor Amsterdam met het
Stadhuis blijkt ook uit het feit dat even verder in de Bijbeltekst wordt gesproken van de stad
als een symmetrisch gebouw, gecentreerd op een oost-west- en noord-zuidas van een
“mensenmaat die engelenmaat is”.463
Deze gegevens sluiten aan bij Van Campens streven dat in hoofdstuk 3 telkens opnieuw op
de voorgrond treedt. Volgens uitgever J. Danckerts, die Van Campens in prent gebrachte
ontwerpen van een inleiding voorzag, was het Stadhuisgebouw: “Met een woordt, ghelijk de
tempels ten dienst van eere Godts ghebouwt …”464 De dichter Asselijn schrijft al in 1648 dat
het gebouw is “bewierookt door de vreê!”465 en dominee Merchior Johannes ten slotte
preekte bij de plechtige inwijding op 29 juli 1655, in de naastgelegen Nieuwe Kerk, over de
vredestempel van Salomo te Jeruzalem.466
De exempla en personificaties in de Vierschaar, die Van Campen aan de Bijbel en de
klassieke auteurs ontleende, waren grotendeels ook in eerder gebouwde raadhuizen
weergegeven. Zo is koning Salomon bijvoorbeeld ook te vinden in de stadhuizen van de Vrije
Rijkssteden Augsburg en Neurenberg.467 Opmerkelijk is dat de verwijzingen naar Bijbelse
wijsheid vooral in raadhuizen van handelsmetropolen voorkomen. De voor de handel zo
belangrijke Vrije Rijkssteden boden blijkbaar ruimte voor deze inspiratie. Amsterdam
rekende zich ook tot deze begenadigde steden zoals blijkt uit Maximiliaans keizerskroon die
het stadswapen bekroond. De doorgaans protestantse steden die zich kenmerkten door een
streven naar onafhankelijkheid binnen een stedenbond, haakten op hun beurt aan bij de
regenten- en vorstenspiegel literatuur van de zestiende eeuw.468
Als Van Campens plan in zijn geheel uitgevoerd was dan had de Vierschaar met de nu
ontbrekende schilderingen een veel kleurrijker aanzien gehad. Dan had juist de christelijke
461 Openbaringen 20-21.
462 Openbaringen 20-21, Vs. 10-11.
463 Openbaringen 20-21, Vs. 17. In de architectuurleer van Vitruvius meenden Van Campen en zijn studiegenoten de
goddelijke maat gevonden te hebben. Zie hoofdstuk 3.
464 Vennekool 1661, p. 2.
465 Asselijn 1660, pp. 17-33.
466 Bontemantel 1643-1672, dl. 2, p. 59.
467 In Danzig was de restauratie van Salomons tempel te Jeruzalem onder koning Joansch (2.Chron., 24, 8-14) thema van
een schilderij 1601-1602 van A. Möller. Nu in Nationalmuseum Danzig. Zie ook Tipton 1996. Ook in een publiek gebouw als
het dertiende-eeuwse Palazzo della Ragione in Padua was een Salomonsoordeel in het beeldprogramma opgenomen.
468 Tipton 1996. Met name Erasmus ‘Institutio Principis Christiani’ uit 1519 werd als een standaardwerk van humanistische
kennis voor regenten beschouwd. Erasmus wijst op Bijbelse en klassieke voorbeelden als Salomo, Plutarchus, Seneca,
Aristotelis, Cicero maar ook historici als Sallustinus en Livius.
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symboliek in plaats van het antieke karakter de boventoon gevoerd. Het Laatste Oordeel,
het nieuwe Jerusalem en het herrijzen van Salomons hemelse tempel kreeg aanvankelijk
meer nadruk dan de aardse zone met boete en straf.
Concluderend kan worden gesteld dat met het decoratieprogramma van de Vierschaar een
sleutel wordt geboden voor de manier waarop Van Campen het hele gebouw van betekenis
wilde voorzien. De vierschaar was in 1655 de eerst uitvoerig gedecoreerde ruimte die op de
schilderingen na voltooid was. Deze rechtszaal staat daarmee het dichtst bij de vroegste
ontwerpfase. Jacob van Campen trok zich terug in 1654 en in 1655 vormde de Vierschaar het
pronkstuk van de inhuldiging van het opvallend onvoltooide gebouw.
6.1.3 De Justitiekamer
Nadat in de Vierschaar de stadssecretaris de terdoodveroordeling had voorgelezen, kwamen
schout, schepenen, secretaris en de veroordeelde met zijn of haar ‘vertrooster’, meestal een
dominee, de trap op naar de hoofdverdieping. De schout vroeg daarop de burgemeesters
zich aan te sluiten bij deze groep. Het vonnis werd vervolgens officieel bekend gemaakt.
Voor de open ramen van de pui las de secretaris de veroordeling voor. De roede (lange
ceremoniële tak) van justitie stak uit het raam.
Vervolgens gingen alle betrokkenen naar de Justitiekamer waar zich een kring vormde rond
het in de marmeren vloer ingelegde stadswapen met vier beulszwaarden. De authentieke
vloer is nog onder het koninklijke tapijt bewaard gebleven. Fokkens schrijft: “In deze
Gerechts kamer is de Marmere vloer met Gerechts-Swaarden doorleydt ter noorder ingank
boven de deur staat een koper Beeldt de Gerechtigheydt uytbeeldende…”469. Waar dit beeld
gebleven is en hoe het er uit zag is al eeuwen ongewis.
De hoogwaardigheidsbekleders knielden op kussens en de gevangene, op zijn blote knieën
en met zijn gezicht naar het noorden, kreeg eveneens een plaats in de kring. De dominee
sprak een “seer aendachtigh gebet” uit, waarna de gevangene ten slotte via het noordelijke
venster op het tijdelijk geplaatste schavot stapte. Aldaar werd de doodstraf voltrokken. Het
schavot had de hoogte van de eerste verdieping zodat iedereen op de Dam de executie goed
kon zien maar er niet te dicht bij kon komen. Voor ‘tepronkstelling’ kon een kleiner schavot,
de kaak genoemd, worden opgericht.
Dat de kamer een pendant is van de Burgemeesterskamer, is bijvoorbeeld te zien aan de
pilastergeleding aan de wanden. In het oorspronkelijk ontwerp van Van Campen waren
beide kamers precies even groot en hetzelfde ingericht, maar dat ontwerp is niet uitgevoerd.
In de Justitiekamer heeft zich een schouw bevonden waarvan het niet bekend is hoe die er
uit zag en waarom hij is verwijderd. Dapper spreekt van een marmeren fries en Korinthische
kolommen, hetgeen het hoge belang van het rechtscollege aantoont. Een schoorsteenstuk
blijft onbesproken. Vermoedelijk is hier een tot nu toe ongetraceerd schilderij met een
toepasselijke historische iconografie geplaatst. Misschien komt het tot nu toe nietgelokaliseerde schilderij van een rechtsscène die Vondel in 1655 noemde, in aanmerking, “…
hoe men Gode en Cezar tol betaelt …”.470
De plafondschilderingen in deze Justitiekamer zijn van de hand van Nicolaas de Helt, alias
Stockade. Zijn signatuur is te vinden in het middengedeelte aan de noordzijde. De
Amsterdamse Stedemaagd, bekroond met de keizerlijke kroon, houdt een weegschaal en
469 Fokkens 1662, p. 145.
470 Vondel 1655, reg. 1156. Caesar werd op een expeditie gevangen genomen door piraten. De piraten eisten twintig
talenten aan geld voor Caesars vrijheid. Caesar vond dit echter te weinig voor een belangrijk iemand als hij, en eiste dat ze
de losprijs zouden verhogen naar vijtig talenten. En dat deden ze. Nadat Caesar vrij was gekocht, vermoordde hij alle
piraten. Zij betaalden de hoogste tol.
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een scepter met alziend oog vast. Vos schreef in 1655:
“Hier toont zich Amsterdam, tot schrik van ‘t boos beleidt.
Gy ziet haar met de staf van uw voorzichtigheidt,
En weegschaal van ‘t Gericht. zoo bouwt men groote steede’;
Zy heeft de Wysheidt, de Bestiering en de Reede,
Gestaadigh, neffens haar. hier komt de Wakkerheidt,
Die d’eerste grondtsteen van haar zetel heeft geleit,
En hier de Kracht, om haar voor onheil te bewaaken.
Men zit de draak een vloedt van vuur en vlammen braaken’
En hoe dat zy ‘t geweldt der gruwelen vertreedt.
De Nydt die staat haar klaauw, in’t vallen, noch int’t kleedt;
En poogt het, dol van spyt, te scheuren van haar leeden.
Rechtvaardigheidt verduurt de itse nydigheeden.”471

De maagd in het midden symboliseert de stedelijke
Gerechtigheid. Wijsheid, Voorzichtigheid en Huisbestier
vertrappen een draak, symbool van geweld en
bedrog.472
Op de twee schilderingen aan weerszijden zijn twee
vrouwelijke personificaties te zien. De ene, voorzien van
attributen van Mercurius verjaagd bijen met een
zweep. Kinderen zoeken hun toevlucht onder haar
rokken. De andere, gehuld in Hercules’ leeuwenhuid, en
met zijn knots in de hand verbeeldt de beschermende
macht.473

102 Nicolaas de Helt, alias Stockade.

Voor de stadsspeelluiden diende de Justitiekamer voor muzikaal vertier op de Dam. Fokkens
schreef: “Alle dagen tusschen 11 en 12 uuren wordt uyt de venster na de markt door ses
Stads-Musikanten verscheynde Musikale stukken gespeelt op Schuyftrompet, of Bazuyn,
Kornet, of Krom-horen, tot vermaak der wandelende kooplieden en andere Inwoonders en
Vreemdelingen dat heel uytnemende vermakelijk is om aan te horen.”474 Rond het beeld van
Apollo (god van de muziek) in de zuidoostgalerij zijn deze instrumenten in marmer
vereeuwigd.

471 Vos 1655, p. 15.
472 Ripa 1644, pp. 111-112.
473 Buchbinder-Green vergelijkt beide plafondstukken met door Rubens geschilderde stukken met Minerva en Hercules in
het plafond van het Londense Banqueting House. Buchbinder-Green 1974, p. 128.
474 Fokkens 1662, p. 146.
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6.1.4 De Pui
Vanaf de pui die een verdieping hoger met drie vensters aan de Vierschaar grenst werden in
de zeventiende eeuw, na het luiden van de stadsklok, algemene berichten aan het volk
bekend gemaakt. Bijvoorbeeld werd er melding gemaakt van het uitbreken van oorlogen of
juist het tekenen van vrede, het afroepen van statuten en keuren, en het afkondigen van
recente veroordelingen. De drie plafondschilderingen van Jan van Bronckhorst hebben te
maken met dit verkondigen van nieuws. Ze stellen voor: de Goede Faam, met in de trompet
de signatuur van de schilder, de Tijd en de Slechte Faam. Goede Faam is een vriendelijk
uitziend gevleugeld wezen met een trompet om de lof en het goede nieuws uit te bazuinen.
Slechte Faam ziet er met haar vleermuisvleugels veel kwaad-aardiger uit. Zij heeft twee
bazuinen, omdat slecht nieuws een doordringender klank heeft en sneller rondgaat. De
beide figuren zijn geënt op Ripa’s ‘Fama Buone’ en ‘Fama Cattiva’.475
De trompetten in het houtwerk tussen de schilderingen is aan de ‘goede’ kant omwonden
met olijftakken en bloemen, waaronder lelies, en aan de ‘slechte’ kant bestaat de
plafonddecoratie uit een rozentak met doornen, hulst en de bliksemschichten van Jupiter.
De personificatie van Tijd bevindt zich in een lijn met het uurwerk enkele verdiepingen hoger
in de toren waar boven de wijzerplaat een vergelijkbare personificatie was voorzien.
Afgebeeld is een oude man, gevleugeld en bijna naakt. Zijn twee attributen zijn een
zandloper en een zeis (vgl. ook noordgalerij Saturnus). De tijd zegeviert over zowel goede als
kwade faam.476 Dat het aannemelijk is dat Bronckhorsts iconografie tot Jacob van Campens
ontwerp behoren, valt af te leiden uit het Inwijdingsgedicht dat Vos in 1655 schreef. Eerder
is het vermoeden al uitgesproken dat Vos alleen beschreef wat hij ook daadwerkelijk in het
gebouw aantrof.
“Hier komt de Tydt, die uit zich zelver is gebooren.
Hy heeft de goede Faam, die ons de vree laat hooren,
En quaade, die de krygh komt blaazen aan zyn zy.
Hy vliegt hier na de puy, om aan de burgery,
Al wat de wet gebiedt, op ‘t scherpste te verkonden.
Zoo wordt het oor van ‘t volk aan zyne tong gebonden.”477

Een koperen Justitia, vermoedelijk het beeld waarvoor Quellinus volgens de rekeningen een
houten gietmodel leverde werd hier onder andere door Von Zesen opgemerkt.478 Het gaat
waarschijnlijk om de eerdergenoemde Justitia die ook in 1662 door Fokkens in de
Justitiekamer is gezien en die volgens traditie bij terechtstellingen buiten op de galg werd
geplaatst. Het beeld is verdwenen en er zijn tot dusver geen duidelijke afbeeldingen van
gevonden die het mogelijk maken om ernaar op zoek te gaan.479
6.1.5 De Schepenkamer
De rechtszaal waar de schout en schepenen, naast het spreken van recht, ook kantoor
hielden en nieuwe wetten uitvaardigden, had in de zeventiende eeuw de naam
Schepenkamer. De schepenbank vormde het hoogste rechtscollege in de stad. Nog voor de
bouw van het nieuwe onderkomen waren een aantal ondergeschikte rechtscolleges in het
475 Ripa 1644, pp. 160-161.
476 Buchbinder-Green 1975, p. 126.
477 Vos 1655, p. 16.
478 Zie Appendix 7, rekeningnr. 20, Von Zesen 1664, p. 259.
479, Zie ook: Cat. Van Heeren 1987, p. 55. De precieze rol van het beeld is bijvoorbeeld te zien in een prent waarop de
terechtstelling van J.B.F. van Gogh op 4 april 1778 is weergegeven. GAA, Historisch Topografische Atlas.
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leven geroepen, zoals het college voor kleine zaken, het college van commissarissen van
huwelijkse zaken en injuriën en het college van de commissarissen van assurantiezaken en
van zeezaken. De schepenbank bleef daarbij de beroepsinstantie voor deze lagere
rechtbanken.

103 Beeldengroep ‘gerechtigheid’ boven de toegang tot de Schepenzaal, Artus Quellinus.

De rechtspraak werd door de schout en schepenen gehouden en vond op twee verdiepingen
plaats: op de begane grond in de Pijnkamer en op de eerste verdieping in de Schepenkamer.
In de buiten kantooruren publiekelijk toegankelijke Schepenkamer, werden de minder zware
strafrechtelijke en alle civiele zaken afgehandeld. De meeste verdachten die hier
voorkwamen, zaten echter niet in de keldercellen, maar werden door één van de roe
dragende bodes gedagvaard en opgehaald. In tegenstelling tot de Pijnkamer was in de
kamer boven wel een rol weggelegd voor procureurs en advocaten.
In civiele zaken kon men zich laten verdedigen. De halsrechtspraak die tot de dood leidde
vond over het algemeen op zaterdag plaats. De donderdag daaraan voorafgaand gaven de
burgemeesters ‘prae-advys’. Daartoe kwamen de schout, de schepenen, de burgemeesters,
de secretaris en de gevangene bijeen in de Pijnkamer. De ‘confessie’ van de gevangene werd
voorgelezen en de schout eiste de doodstraf, waarna de burgemeesters adviseerden en de
schepenen ten slotte de beslissing namen door stemming. Zaterdags ten slotte werd de
doodstraf uitgesproken in de (reeds besproken) ‘Vierschaar’ en uitgevoerd op een schavot
op de Dam. In civiele procedures die uit de aard der zaak niet voor een van de
ondergeschikte rechtbanken werden gebracht spraken de schepenen recht.
Tijdens rechtszittingen zaten de aanwezige schepenen op banken voor de noorderschouw.
Voor hen zat achter een tafel de secretaris en voor deze tafel stonden de twee procureurs of
advocaten die de zaak van hun cliënt naar voren brachten. De schout zat in het westen op de
‘hoogste plaats’; aan zijn zijde, en achter hem was aan de muur, zijn waardigheidsteken een
lange tak met knoesten, de ‘roede van justitie’, bevestigd (bewaard in het Amsterdam
Museum). Behalve rechtspraak oefenden de schepenen ook hun andere taken in deze kamer
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uit, daaronder het trouwen van paren die niet tot de staatskerk behoorden en het
vaststellen van stedelijke keuren. De zaal was als hij niet in gebruik was, net als de meeste
andere zalen en de Burgerzaal en galerijen, open voor publiek.
Decoratie
De Korintische triomfpoort, die aan de ontwerpprincipes van Scamozzi is ontleend, leidt
vanuit de Burgerzaal naar de schepenzaal. Op en aan deze poort is, gespiegeld aan de
oostelijke toegangspoort van de zaal, toepasselijk beeldhouwwerk geplaatst. De
personificatie van de Gerechtigheid, met naast zich het geraamte van de Dood, herkenbaar
aan een (lege) zandloper en de Straf met een knieverbrijzelaar, zetelt bovenop de rug van
twee gekwelde zielen. Dit zijn allen personificaties die en detail aan Cesare Ripa’s
‘Iconologia’ zijn ontleend.

104 De straf met folterwerktuigen boven de toegang tot de Schepenzaal, Artus Quellinus.

Rechtsonder bevindt zich de nijd die “... magher en duyster vael is ... alle brand en warmte
der Liefde van sich verdreven”, en links onder Koning Midas die de hebzucht
representeert.480 Zijn ijdele wens dat alles in zijn handen in goud zou veranderen, beviel hem
slecht toen bleek dat ook zijn voedsel in goud veranderde.481 De betekenis van deze beelden
en daarmee de boodschap voor de beschouwer is klaarblijkelijk dat de Justitie zegeviert over
hebzucht en nijd. Straf werd beschouwd als hét gerechtvaardigde middel om de waarheid
eer aan te doen. Quellinus’ beeldhouwwerk is in 1656 gedocumenteerd in de rekeningen
met uitzondering van de beeldengroep waarvan de rekening ontbreekt.482
Middenin het fries onder de beeldengroep kijkt het oog Gods de Burgerzaal in. De twee
meetlatten eronder duiden op een zinsnede uit het Nieuwe Testament: “Met dezelfde maat
waarmede gijlieden meet, zal lieden wedergemeten worden.”483 Ter weerszijden hiervan zijn
het goede en het kwade gebeeldhouwd. Deze twee kanten van gerechtigheid zijn ook in de
achtergrond van de beeldengroep erboven gesymboliseerd, door ‘putti’ aan de ene zijde en
harpijen aan de andere kant. Harpijen vleermuisachtige creaturen, zien er volgens Vergilius,
de encyclopedie van Ripa en het beeldhouwwerk van Quellinus als volgt uitzien:
480 Ripa 1644, pp. 350-351.
481 Ovidius 1994, XI, 85-145.
482 In de stadsrekeningen Res. Thes. 1656 “Gemaakt de sieraden aan het portaal aan de zijde van de Schepens kamer”. In
1664 is dit beelhouwwerk pas in prent gebracht door Hubertus Quellinus.
483 Lucas, VI, 38.
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“... Gelijck een Vrouw, van hoofd en hayr,
Vael, dor, van honger uytgeteert,
Daer yder Mensch al was verveert:
De vleugels waeren vuyl en groot,
Met Rovers klauwen, scherp en bloot.
Een grove buyck, een Slange steert,
Die s’ als een Slange krult en keert.” 484

Het uurwerk in het festoen boven de boog laat de gedagvaarde zien dat het leven eindig is
maar er ook te elfder ure (zie stand van de wijzer) berouw getoond kan worden. Onder
dezelfde boog zijn in reliëf gehouwen marmeren panelen het zwaard van de Gerechtigheid
en de teugel van de Matigheid opgenomen. Ook de leeuwenhuid en de knots van Hercules
zijn er te vinden ze verwijzen naar krachtdadigheid. Boven de deur stond in de Stadhuistijd
ooit de spreuk “Audi et alteram partem” in gouden letters: “luister ook naar de andere
partij”.485
Geheel in lijn met de andere zalen van de rechterlijke macht wordt de decoratie van het
interieur van de kamer gedomineerd door verwijzingen naar aardse en hemelse wetten. De
kamer is echter niet geheel volgens het eerste ontwerp van Van Campen ingericht. Die had
de ruimte met een wand in tweeën willen delen. De grote schouw was volgens dezelfde
plattegrond wel gepland.486
Een deel van de kamer is van een verlaagd plafond voorzien waardoor een zogenaamde
hangkamer, “het schoutscomptoir”, is ontstaan, waaronder drie gebeeldhouwde bogen het
idee van een loggia geven. Het comptoir erboven was van hout en was ooit “uytnemend
konstigh geschildert en vergult”.487 Verguld was ook het nog aanwezige loofwerk op de
halfzuilen die het comptoir dragen. Olijftakken reptielen en tortelduiven (aan Ripa ontleende
verwijzend naar de huwelijken die hier werden gesloten) zijn op en boven de halfzuilen te
vinden: “of men in een gouden hemel quam” schreef Melchior Fokkens in 1662.
Op de wand boven de galerij had volgens de beschrijving van Vennekool ‘het Oordeel’
uitgebeeld zullen worden. Voor zover bekend heeft een dergelijke voorstelling nooit op deze
plaats gehangen hoewel er een mogelijkheid is dat Van Campens Laatste Oordeel voor de
Vierschaar hier tijdelijk terecht is gekomen nadat in de Vierschaar de westelijke
wandvlakken om het donker te bestrijden zijn doorgebroken. Het Laatste Oordeel zou op de
plaats tegen het comptoir letterlijk en figuurlijk boven de verdachte hebben gehangen en
lijkt daarom op inhoudelijke gronden zowel in de Vierschaar als hier op zijn plaats. In 1662
werd een schilderij met het Laatste Oordeel door een neef van Jacob van Campen aan de
stad Amersfoort geschonken. Het werk dat nog altijd in het bezit van de gemeente
Amersfoort is, zou qua formaat ook behalve in de Vierschaar ook ongeveer passen tegen de
genoemde wand van de hangkamer in de Schepenzaal. Het schilderij zou voor die plaatsing
kunnen zijn ingelijst.488
484 Ripa 1644, p. 335. Ripa baseerde zich naar eigen zeggen op Vergilius.
485 Fokkens vergist zich wanneer hij deze spreuk in een door twee engelen vastgehouden wimpel ziet in de plaats. Hij
meende dit gezien te hebben onder het portaal onder de stedenmaagd aan de andere zijde van de zaal. Fokkens 1662, p.
114. Zie de ontwerpprenten van Vennekool.
486 Zie hiervoor de door Stalpaert in 1650 in prent gebrachte ontwerpen van Van Campen (hoofdstuk 2). Bovendien wordt
deze schouw in 1655 genoemd, in regel 1155 van het inwijdingsgedicht van Vondel. Zie voor de betekenis van schilderijen
in openbare gebouwen: A. Blankert 1975.
487 Dapper 1663, p.493.
488 Bij de voorbereiding van de tentoonstelling “Jacob van Campen, Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw” heeft de
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Het 1662 gedateerde schilderij ‘Justitia’ van de hand van Jurriaen Ovens dat de schouw “ten
Noorden” sinds dat jaar siert, heeft wellicht een schilderij met Alexander de Grote
vervangen. Vennekool geeft in 1661 namelijk een beschrijving van een onbekend schilderij in
de noordelijke schouw. De strekking ervan was waarschijnlijk bestemd voor de beklaagde,
die ten overstaan van de schepenen Alexander de Grote te midden van twee partijen zag
afgebeeld. Terwijl hij luisterde naar één partij hield Alexander zijn andere oor dicht om dat
voor de tegenpartij te bewaren. Vennekool schrijft: “Alexander Magnus, zijn een oor
toehoudende, terwijl’er twee pleyten; alsoo het eene ghevende aan d’ eene, en het toegehouwende bewarende voor d’ andere Party.”489
Het diende de beklaagde te overtuigen van de onpartijdigheid van diens rechters. Het thema
is een letterlijke uitwerking van het devies “Audi et alteram partem”. In een anonieme gids
die vanaf 1705 vele malen is herdrukt lijkt hetzelfde schilderij ook op te duiken. Het wordt
nu gesignaleerd “Ter zyden in deeze kamer, tegens de muur”. Het lijkt er dus op dat dit tot
nu toe onopgemerkte schilderij daadwerkelijk bestaan heeft. Vermoedelijk is het herplaatst
na aanpassingen van de schouw alvorens het verdwenen is.

105 Interieur van de Schepenzaal waarin de hangkamer steunend op gemarmerde houten pilasters.
Schoorsteenstuk Jurriaen Ovens, Gerechtigheid 1662

Een gedicht uit ca. 1750 hing lange tijd aan de zijmuur en is volgens de gids geschreven door
de koster van de Amstelkerk A. Persig. Er staat te lezen: “Daar nacht en dag een wakker Oor,
Aan twee partyen geeft gehoor, Niet past op klagen kermen smeeken, Maar déen en dánder
schrijver dezes de zeventiende-eeuwse lijst teruggevonden in het depot van het Rijksmuseum. Schilderij en lijst zijn
gerestaureerd en herenigd hangen ze nu in de Amersfoortse St. Joriskerk. De plaatsing van het schilderij boven de
hangkamer is overwogen voor de duur van de tentoonstelling. Het schilderij was gedurende de tentoonstelling en nog een
jaar in afwachting van de restauratie in de Vierschaar geplaatst.
489 Vennekool 1661, p. 8. Deze spreuk is enkele tientallen jaren eerder (vermoedelijk 1603) op de voorgevel van het
stadhuis te Gouda geplaatst.
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‘t zyn laat spreken.”490 Het onderwerp, of het gedicht al of niet een late beschrijving van het
schilderij met Alexander of de spreuk boven de toegang is duidt op een thematische
samenhang die naar alle waarschijnlijkheid al in een vroeg stadium is nagestreefd en die van
Van Campen zou kunnen stammen.
Jan van Dijk kreeg in 1764 betaald voor het schoonmaken van twee schoorsteenstukken in
de Schepenkamer. Korte tijd later is er iets veranderd. In 1765 beschreef stadshistoricus Jan
Wagenaar een schilderij in de naastgelegen kamer van de Schepenen extraordinaris dat
“voor dezen in Schepenkamer voor den kleinen schoorsteen heeft gestaen”. Het betreft het
in 1662 geplaatst schilderij van Jurriaen Ovens.491 Onder de hangkamer is nu een kleine
schouw gereconstrueerd die opnieuw ‘De gerechtigheid met in de achtergrond het stadhuis’
van Jurriaen Ovens uit 1662 omlijst. De schouw is een gemarmerde reconstructie uit 1993
waarin het schilderij, na omzwervingen door het gebouw (sinds ca. 1764), is teruggeplaatst.

106 Jurriaen Ovens, Gerechtigheid met in de achtergrond het Stadhuis en de Nieuwe Kerk.
Gesigneerd en gedateerd 1662.

In het verleden is de ‘Ovens’ aan Rubens toegeschreven. Het is ook onmiskenbaar
geïnspireerd op schilderijen die Rubens en diens leerling Van Thulden met het thema ‘Vrede
en voorspoed’ schilderden.492 Aan de linkerhand van de Gerechtigheid symboliseert een
vrouwenfiguur met een olijftak en oogstproducten de vrede en voorspoed. Rechts bevindt
zich Vrouwe Prudentia of de voorzichtigheid met de linkerhand op het zwaard en in de
rechter een slangenstaf. De contouren van het Stadhuis in de achtergrond lijken te verwijzen
naar de algemene toepassing van dit thema in het gebouw.
De monumentale schouw aan de andere kant van de zaal is voor het begrip van de decoratie
490 Anoniem, Beschryvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam, Amsterdam 1751, pp.77-79, onder de titel: “Fiat Justitia ne
pereat mundus”.
491 GAA, Res. Thes. fol. 200 Hij vervolgt met de opmerking dat de noordelijke schoorsteen aldaar “thans geen schilderstuck
heeft”. Daar werd een jaar later verandering in gebracht. In 1766 kreeg Louis Fabricius de Bourg fl150,- betaald voor het
vervaardigen van een schilderij. Het verbeeldt Gerechtigheid, vergezeld van Wakkerheid en Standvastig-heid, met Wijsheid,
Voorzichtigheid en Godsvrucht die Geweld en Bedrog doen wijken en Gelukzaligheid die Gerechtigheid kroont. In 1774 is er
in een wit marmeren alkoof een gietijzeren kachel in de kamer geplaatst en het schilderij van De Bourg kwam in het
kunstkabinet terecht. Zie:Van Nierop 1938, p. 80 Het hangt momenteel in de doorgang tussen de Schepenkamer en
Schepenen extraordinaris. Langdurig bruikleen van het AHM.
492 Zie Bussmann en Schilling (eds.) 1998, pp. 190, 260-263.
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en betekenis van deze zaal relevant omdat de schouw en het schilderij sinds de plaatsing
onveranderd zijn gebleven. Samen met het gebeeldhouwde reliëf eronder geeft het
schoorsteenstuk goed weer wat De Lairesse bedoelde met “Ieder Schildery, doch wel
voornamentlyk Beeldhouwery, is geschikt na de gebruiken die de zelve Kamers hebben ...”.
In het fries van de schouw is het door Quellinus in 1656 gebeeldhouwde reliëf de dans om
het Gouden Kalf en de priester Aáron uitgebeeld.493 Dit houdt de herinnering levend aan het
Bijbelse verhaal van Mozes en de wetstafelen met de tien geboden, dat ook in het schilderij
erboven is verbeeld.494
Het fries waarschuwde de hier werkzame schout en schepenen en hun klanten om toch
vooral Gods wetten te respecteren. Gedurende Mozes’ eerste verblijf op de berg Sinaï was
het volk Israëls namelijk in afgoderij vervallen en dat ging gepaard met overspel, diefstal,
doodslag en heidens gefeest, waarbij werd gedanst en gedronken, gedobbeld en gekaart. In
het midden van het fries is Aáron te zien als voorganger bij de afgodsdienst voor het kalf. De
kolommen die dit fries schragen zijn van de Korinthische orde een verwijzing naar de
hoogste rangorde in het traktaat van Scamozzi en daarmee de hoogste rangorde voor dit
college binnen de Stadhuismuren.

107 Mozes daalt met de tafelen der wet van de berg Sinaï, Ferdinand Bol, gesigneerd en gedateerd 1662.

In het aan dit fries en de rol van de schout en de schepenen refererende schilderij, van de
hand van Ferdinand Bol uit 1662, komt Mozes voor de tweede keer van de berg Sinaï, met

493 In de rekeningen van dat jaar staat genoteerd dat is betaald aan Artus Quellinus: “1 fries met de historie der kinderen
Israels á fl 42,- per voet...” GAA, Res. Thes. 1656, zie Appendix 7, zonder nummer, na nr 18.
494 Exodus 34:29-34.
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de stenen tabletten waarop hij de door God gedicteerde tien geboden had gebeiteld.495 Een
trouw en godsvruchtig volk knielt aan de voet van de berg. De eerste keer echter dat Mozes
afdaalde was hij door het zien van de misleiding van zijn volk (zie het fries) zo vertoornd dat
hij de wetstafelen stuk gooide. Toen hij de tweede maal terugkwam, wachtte hem een
godsvruchtige menigte. Een voor de hand liggende vraag dringt zich hierbij op: waarom kiest
Bol precies dit moment om in het schoorsteenstuk weer te geven en waarom niet de eerste
afdaling. Die sluit immers beter aan bij het fries.
Het thema van het schilderij blijkt hoogst ongebruikelijk voor rechtszalen in die tijd. De
keuze is in het verleden verklaard vanuit de gespannen verhouding tussen staat en kerk.496
Gedacht wordt wel aan een vermaning vanuit wereldlijk gezag aan het adres van
predikanten. De uitgebeelde bandeloosheid onder Aáron hield de kerk voor dat zij
ondergeschikt was aan het staatsgezag en zich niet met staatszaken moesten bemoeien.
Aáron zou om die reden ondergeschikt moeten zijn aan wetgever en politiek leider Mozes.
Uitbeelding van dit thema in deze kamer moet tot de oudste decoratieplannen hebben
behoord, aangezien Joost van den Vondel in zijn inwijdingsgedicht uit 1655 een schilderij
beschrijft waarop is afgebeeld ‘Hoe Moses met de wet ten berge afdaelt’ (vs. 1155) en in
1659 maakte hij een kort gedicht dat waarschijnlijk onder het schilderij hoorde te worden
geplaatst:
“Op het ontfangen van Moses wet, in de kamer der heeren Schepenen”: “Hebreeusche Moses heeft
de Wet van God ontfangen, Waarmede hij naar ‘s volk van boven wederkeert Dat hem eerbiedigh
groet, en welkomt met verlangen, De Vrye Staet luickt op, als ‘t volck de Wetten eert.”

Jan Vos schreef vervolgens in 1662:
“De Wet word Moses, voor heel Israël gegeven, Wie’t Volk beheerschen zal, vereischt een starke
hand. De Wetten zyn tot schrik van all’die heiloos leeven Waar wyze Wetten zyn behoud de Deugt
haar stand.”

Het zou echter nog tot 1666 duren voor het schilderij van Ferdinand Bol werd geplaatst en
een gedicht is er voor zover bekend nooit onder geplaatst. De vertraging bij de plaatsing van
dit schoorsteenstuk zou veroorzaakt kunnen zijn door problemen met de keuze voor het
exacte moment uit het Bijbelse verhaal.497
Rembrandt
In 1659, het jaar waarin Vondel zijn gedichtje schreef, schilderde ook Rembrandt een
afdaling van Mozes. Deze Mozes, waarnaar helaas geen archivalia meer verwijzen, is nu
weliswaar kleiner dan die van Bol, maar de compositie doet veronderstellen dat het
schilderij aanzienlijk groter is geweest en dus versneden. Verondersteld wordt wel dat
Rembrandt als eerste de opdracht voor het schoorsteenstuk kreeg maar dat zijn versie niet is
geplaatst. Rembrandts Mozes, nu in de collectie van de Staatliche Museen te Berlijn, houdt
de tafelen boven zijn hoofd, klaar om ze stuk te gooien zoals bij zijn eerste afdaling.
Het moment lijkt hierdoor beter aan te sluiten bij het (al in 1656 vervaardigde) fries van
495 Vos, dl. II, “Moses vertoont de Wet aan ‘t volk, door Ferdinandus Bol geschildert”, p. 180. Bol liet zich inspireren door
de compositie van Rubens’ “Maria’s ten hemelopneming” nu in het museum te Düsseldorf maar geschilderd voor de Notre
Dame de la Chapelle te Brussel. Schneider 1926, pp. 73-86. Een voortekening in zwart krijt bevindt zich in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
496 Blankert 1975, pp. 31-35.
497 Zowel Fokkens 1662 als Dapper 1663 en Von Zesen 1664 noemen het schilderij.
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Quellinus er direct onder. Dit verklaart wellicht waarom in een beschrijving van Vennekool
uit 1661 is te lezen dat niet in het fries maar juist in het schilderij “boven de Zuyder
Schoorsteen het Gulde Kalf, daar de Kinderen Israëls rontom dansen” is te zien. Deze
omschrijving zou dan van toepassing zijn geweest op het ontbrekende deel van Rembrandts
schilderij. Opvallend is dan wel dat de nadruk in eerste instantie geheel op de negatieve
aspecten van het Bijbelse verhaal lijkt te hebben gelegen en in tegenstelling is met Bols
schilderij dat de positieve afloop illustreert.
Als er al een controverse is geweest over het uit te beelden moment, dan is de keus voor de
positieve afloop van het Bijbelse verhaal de vermoedelijke oorzaak die eraan ten grondslag
lag.498 Wanneer Bol zijn opdracht precies ontving, is niet bekend. Wel is bekend dat er voor
het schilderij op 26 mei 1666 fl. 1200,- is betaald. Aangezien eind november 1664 door de
Vroedschap was besloten dat de volgende vijf jaren geen schilderijen voor het Stadhuis
besteld zouden worden, zal deze opdracht in ieder geval van vóór 1664 stammen.499
De geplande schilderijen, van Rembrandt en Bol, en het fries van Quellinus hebben onderling
betrekking op elkaar. Samen kunnen ze één boodschap uitbeelden die samenhangt met de
functie en het gebruik van de zaal. De schepenen vaardigden immers de wetten over de stad
uit en leefden ze na met behulp van de rechtspraak. Leefregels die uitgaan van de tien
geboden.
In het gewelf van de zaal herinneren tien familiewapens aan het eerste college van schout
en schepenen dat hier zitting hield. Artus Quellinus werd er in 1656 voor betaald wat doet
vermoeden dat ze juist vóór de inwijding van het gebouw in 1655 zijn geplaatst.500 Drie
olieverfschilderingen waarmee de wapens afgewisseld werden, van de hand van Erasmus
Quellinus, zijn in het begin van de vorige eeuw na waterschade verloren gegaan. Enkele
bewaard gebleven zwart-wit foto’s geven een beeld. Volgens Wagenaar schilderde
Quellinus: Gerechtig-heid, Sterkte en Voorzichtigheid, drie deugden voor de rechterlijke
macht die nogmaals de band tussen de decoratie en de functie van de ruimte weergeven.
Drie taferelen met ‘putti’, hoewel sterk overschilderd maar oorspronkelijk ook van de hand
van Erasmus Quellinus, zijn nog op hun plaats. De schilderingen zijn in 1747 overschilderd
door Jan Engelbrechts waardoor de hand van Erasmus Quellinus inmiddels ver te zoeken
is.501
6.1.6 De Commissarissen van Kleyne Saken
In de schaduw van de Schepenkamer functioneerde een rechtbank met de veelzeggende
naam: “Kleyne Saken”. De “wrevelige Mensch” werd vanuit de naastgelegen Schepenkamer
doorverwezen. De commissarissen bemiddelden en berechtten bij ruzies en onenigheid.
“De wrevelige Mensch, wien d’Hemels goetheydt voedt,
Noch leydt hy staagh en wrokt onrustigh van gemoedt,
Van strijdt-lust steedts vermast, als d’Hanen gaeuw in’t waken,
Die Rechter is heel wijs, die’t duyster licht kan maken”.502

De eenvoudige kamer had naast patronen in vloer en plafond en een gemarmerde
zandstenen schouw in de ondergeschikte Dorische orde geen bijzondere kenmerken. In 1662

498 Buchbinder-Green 1974, p. 155, Tümpel 1969, pp. 169-175.
499 Res. van burgemeesters en oud-burgemeesters, 27 november 1664, p. 152.
500 GAA, Res. Thes. 1656.
501 Wagenaar II, pp. 16, 17.
502 Fokkens 1662, p. 132.
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merkt Fokkens in zijn beschrijving op dat er een recente wereldkaart aan de muur hangt: “in
de kamer hangt een heel groote kaart van de geheele Wereldt nu jongst heel net en kunstigh
verbetert en gemaakt.” Waarschijnlijk betreft het hier een kaart van Blaeu waarvan een
rekening uit 1660 bewaard is gebleven.503
6.1.7 De Pijnkamer
De Pijnkamer, die zich op de begane grond bevindt en grenst aan de boeien of
gevangenissen, werd vooral gebruikt voor verhoor. In aanwezigheid van de schout en
minstens twee schepenen en een secretaris werd de verdachte die van een ernstig misdrijf
werd beticht, aan de tand gevoeld. Zo werd hier menig bekentenis afgedwongen. Als de
schout en de schepenen geen succes boekten, kwam de onderscherprechter om te
martelen. De keuze hierbij bestond uit: geseling, scheen- en of duimschroeven,
schedelklemmen, knieverbrijzelaar, gewichten aan de tenen en alle denkbare combinaties
met geseling. In aanwezigheid van een burgemeester kon ook worden besloten om de
verdachte ter dood te veroordelen. De veroordeelde verbleef dan in deze ruimte tot dat het
zover was en kreeg het aanbod om voorafgaand aan de onthoofding of ophanging op de
Dam in deze kamer ook zijn galgenmaal te genieten.
De enige nog aanwezige interieurdecoratie op deze verdieping bestaat uit bogen waarin
gebeeldhouwde ‘martel stillevens’ in de cassetten van de martelkamer zijn opgenomen. Te
zien zijn de werktuigen die in deze kamer werden ingezet. Zo zijn gesels, roedes, duim- en
schedelschroeven en tangen in zandsteen uitgebeeld. Uit de rekeningen van Quellinus blijkt
dat hij al in 1654 aan deze kamer werkte. Hij leverde in dat jaar namelijk drie
gebeeldhouwde koppen voor deze ruimte.

108 De aan de Pijnkamer grenzende nog ongerestaureerde gevangenissen die Koning Lodewijk Napoleon als
wijnkelder in gebruik had.

Een aantal lege vlakken in de cassetten doet vermoeden waar deze koppen gezeten hebben.
Ruwe beitelsporen duiden erop dat de voorstelling van enkele cassettes is verwijderd.
Waarschijnlijk heeft deze beeldenstorm plaats gevonden bij een verandering van
bestemming van de kamer om een wat neutraler aanzien te krijgen. De hoofden hebben
naar alle waarschijnlijkheid verwrongen gelaatsuitdrukkingen van gegeselden getoond.

503 GAA, Res. thes. Ord., 1594-1657, fol 149v.
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Misschien vergelijkbare met twee getormenteerde Gorgonenkoppen in de Vierschaar.504
6.1.8 De Kamer van Huwlijx en Krakeel-zaken
“Na deze kamers gaat men onder hooge Marmere verwulfsels deur met 17 witte steene
trappen…”505 Fokkens doelt op het trappenhuis in de noordwesthoek van de galerijen.
Van de decoratie van deze kamer is helaas vrijwel niets bekend. Er is slechts een marmeren
schouw bewaard die later is herplaatst in het zuidoostelijk gelegen paviljoen op de derde
verdieping. Centraal in het fries zijn twee ineengevouwen handen gebeiteld. De ringvinger
van de van links komende hand toont een eenvoudige ring.
Dat ook hier de decoratie op de functie van de kamer was afgestemd, blijkt slechts uit dit
detail. Het schoorsteenstuk is verloren gegaan of misschien nooit geschilderd. In de bronnen
zijn geen aanwijzingen te vinden voor een over het hoofd geziene titel die hier van
toepassing kan zijn geweest. Van de Kamer van het Groot-Kramersgilde op deze verdieping is
bekend dat er, in ieder geval in de achttiende eeuw, een schouw met houten pilaren was
geplaatst. Het wellicht nog traceerbare schoorsteenstuk toonde vier overlieden met een
knecht.506
6.1.9 Rechtkamer van de Watergraafs- of Diemermeer
In 1629 was dit waterrijke gebied door inpoldering bij de stad getrokken. De Dijkgraaf en
Heemraden die het bestuurden, traden ook op als Schout en Schepenen. Elke eerste
maandag van de maand werd er een zittingsdag gehouden in het Amsterdamse Stadhuis.
Verschillende ruimten zijn in gebruik geweest voor deze rechtszaken maar er lijkt geen
decoratief ensemble voor ze te zijn ontwikkeld.

6.2 Bestuurlijke macht
6.2.1 Mercurius, Argus en Io
Komend vanuit de Burgerzaal in het zuidoostelijke deel van de galerijen, bevindt zich hoog
boven de toegang tot de bestuurlijke ruimten een marmeren reliëf waarop Mercurius, Argus
en Io zijn afgebeeld en direct eronder een beeldengroep met adelaars. Betekenislagen die
zich hier aan de beschouwer openbaren, dienen te voorkomen dat het hoogstaande
beeldhouwwerk, de luxe materialen en de paleisachtige ambiance konden worden
beschouwd als tekens van ijdelheid en hoogmoed.
De vele onderwerpen die in het decoratieprogramma worden aangesneden, dienen om
bezoekers en ambtenaren te wijzen op hun verantwoordelijkheden. In verhalen, waarin
parallellen kunnen worden getrokken tussen de eigen tijd en antieke en Bijbelse
voorbeelden, worden stedelijke wetten en toepassingsvormen tot voorbeeld gesteld.
Geschikte verhalen kwamen van antieke schrijvers en deugdzame voorgangers uit Athene,
Rome en Jeruzalem. Ter versterking werden toepasselijke symbolen en attributen geput uit
Cesare Ripa’s, ‘Iconologia’. De Italiaanse encyclopedie uit 1593 die vanaf 1644 ook in
Nederlandse vertaling beschikbaar was.
Als we de reliëfs boven het portaal naar de Burgemeesterskamer en de vergaderzaal van de
Oud-burgemeesters in dit licht bezien en er de contemporaine beschouwer bij betrekken,
blijkt welke deugden op de stadsbestuurders van toepassing dienden te zijn.
504 Zie rekening 14 in Appendix 7. Er zijn vier vlakken lege vlakken met ruwe beitelsporen terwijl er maar drie koppen in de
rekening worden genoemd. De aan Quellinus toegeschreven Razernij of Dolhuisvrouw uit het Rijksmuseum toont een
dergelijke tronie ook in de sokkel zijn vier verwrongen gezichten in relief te vinden.
505 Fokkens 1662.
506 Wagenaar 1765, dl. II, pp.24-25.
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109 Argus, Io en Mercurius boven de toegang voor de Burgemeestersvertrekken, Artus Quellinus, 1652.

“Op Argus en Merkurius.
Merkuris ‘t Swaardt verberght, maar ‘t pijpjes zoet gequeel
Maakt Argus zonder hooft, die luystert na’t gestreel:
Laat al die buyten-macht zijn listigh in’t bedriegen,
Ons Vaders [de vier burgemeesters, EJG], d’Hemel help, zijn niet in slaap te wiegen,

Op de onderste Sinne-beelden.
De Aardtsche Goden zijn op haren Troon gestelt,
Den Hemel geeft haar macht te dwingen ‘t boos gewelt:
Hier zijn de Adelaars met Jupijns blixem-stralen,
Daar d’opper-macht vervalt, de welvaart raakt aan’t dalen.”507

De voorstelling is door stadsbeeldhouwer Artus Quellinus in 1652, vier jaar na de
eerstesteenlegging, uit marmer gehouwen en boven de toegang tot de
Burgemeestersvertrekken geplaatst.508 De reliëfs inspireerden stadsbeschrijver Melchior
Fokkens tien jaar later. Uit zijn dichterlijke woorden valt op te maken dat de onderwerpen in
verband kunnen worden gebracht met “Ons Vaders”, vier burgemeesters van Amsterdam,
“Aardtsche goden” die waakzaam en oppermachtig dienden te zijn.
Het verhaal van Mercurius, Argus en Io is vermoedelijk door Jacob van Campen geselecteerd

507 Fokkens 1662, pp. 343-344.
508 Fremantle 1959. Fremantle merkt op dat de figuur van Argus gebaseerd is op de Hercules Farnese die Artus Quellinus
vermoedelijk tijdens zijn verblijf in Rome heeft bestudeerd.
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uit de destijds in vele drukken beschikbare verhalenbundel ‘Metamorphosen’ van Ovidius.509
Meest waarschijnlijk is dat hij zijn ontwerp baseerde op de sinds 1603 beschikbare vertaling
in het Nederlands van Carel van Mander of wat evengoed mogelijk is op voorbeelden van
schilderijen of prenten.510
Ovidius beschrijft hoe Mercurius, die in het reliëf te herkennen is aan een herdersstok en het
gezelschap van een hond, het honderd-ogige monster Argus met fluitmuziek in slaap
probeert te sussen om zo zijn koe te kunnen stelen. De koe is eigenlijk de betoverde
gedaante van Io, de minnares van Jupiter, die door hem in een koe is veranderd om zijn
vrouw Juno te misleiden. Juno, die wel iets vermoedde, had de koe van Jupiter opgeëist en
onder bewaking van Argus geplaatst om verder contact tussen de beide geliefden te
voorkomen. Maar Jupiter stuurde zijn zoon Mercurius die Argus in slaap speelde en daarna
vermoorde. Voordat Mercurius echter met de koe kon vluchten, kwam Juno langs. Io sprong
daarop in zee, de later naar haar vernoemde Ionische zee, en Jupiter verloor zo zijn
minnares. Juno verzamelde daarop de ogen van Argus en versierde er de veren van de pauw
mee.
Volgens een gedicht op de Vrede van Münster (1648) en een toneelstuk dat werd opgevoerd
tijdens de inhuldiging van het Stadhuis (1655), en het hierboven geciteerde gedicht van
Fokkens (1662) was het de bedoeling dat de burgemeesters zich vergelijken met Argus, de
bewaker. De koe Io stelde dan de stad Amsterdam voor, in de gaten gehouden door de
waakzame ‘argusogen’ van haar burgemeesters.511
6.2.2 De Burgemeesterskamer
“Op de Kamer van de Wel-Eed. Eed. Heeren Burgermeesteren, &c.
Wat yder kamer kan, kan dit vertrek alleen.
Het Raadthuis is een ring: maar deeze plaats de steen.”512

In de relatief kleine kamer die net als zijn pendant de Justitiekamer, in de hoogste,
Korintische orde is uitgevoerd, hebben de vier burgemeesters op dinsdag-, woensdag-,
donderdag-, en vrijdagmorgen vergaderd. Rond een tafel stonden voor hen vier stoelen
waarop fluwelen kussens lagen met daarop in goud en zilver gestikt het wapen van de stad.
De burgemeesters waren elk drie maanden voorzitter en zaten in die periode aan het hoofd
van de tafel.
De kamer
De Burgemeesterskamer leverde binnen de strikte opvattingen over symmetrie vermoedelijk
een probleem op. Analoog aan de Justitiekamer, aan de andere zijde van de spiegelas zou de
kamer een identiek oppervlak moeten hebben. Het bouwcomité of de burgemeesters
bedongen echter een venster met zicht op de Vierschaar. In de Justitiekamer werd een
dergelijk venster niet wenselijk geacht.
509 Ovidius, Metamorphosen, vertaald door M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam 1993, I, 622-721. Karel van Mander, Het
schilder-boeck (facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604), Utrecht 1969 Behalve biografieën van tijdgenoten
bevat Het Schilder-boeck ook levensverhalen van schilders uit de klassieke Oudheid en de Italiaanse Renaissance, een
handboek voor collega-schilders en een toelichting op de Metamorphosen van Ovidius (de klassieke mythen uit de
Metamorphosen waren voor veel schilders een geliefd onderwerp).
510 Zie hiervoor de door Erasmus Quellinus vervaardigde schilderijen voor Rubens laatste grote opdracht, het
decoratieprogramma van de Torre de la Parada. Jacob van Campen heeft ook een schilderij met dit onderwerp vervaardigd
dat zich in de collectie van het Mauritshuis bevindt. (inv.nr. 1062). Goossens 1995, pp. 201-226.
511 Zie in Olyfkrans der vrede, 1648, de tableaus van Samuel Coster. Ook Everard Meyster paste deze vergelijking in 1655
toe in zijn Der Goden Land-spel Van ‘t Nieuw Stad-Huys, zie noot G, p. 38. Meyster 1655.
512 Vos 1655, p.590.
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In de ontwerptekeningen uit 1648 zijn de Justitiekamer en de Burgemeesterskamer even
groot en is ook het venster in de Burgemeesterskamer aanwezig. In de plattegronden van
Vennekool (1662) is de symmetrie doorbroken. De Justitiekamer is dan groter dan de
Burgemeesterskamer. In de Burgemeesterskamer zijn het venster naar de Vierschaar en de
schouw aan de zuidelijke wand tegenover elkaar geplaatst. In de Justitiekamer was in 1662
een grotere schouw op een afwijkende plaats aan de zuidelijke wand ontworpen, recht
tegenover de deur naar de Vroedschapskamer.
Of Van Campen zich met een dergelijke ingrijpende wijziging in zijn plannen heeft kunnen
verenigen, is de vraag. Misschien is de onenigheid over deze kamers de druppel geweest die
voor Van Campen de emmer deed overlopen. Hij trok zich hoe het ook zij in 1654 terug van
de bouw en de kamers werden rond die tijd gebouwd en afgewerkt.
Een andere opvallende afwijking is dat de pilastergeleding van de Burgemeesterskamer (en
de Justitiekamer) niet volgens Scamozzi’s architectuurtraktaat is toegepast. Op het systeem
van Korinthische pilasters rust nauwelijks een hoofdgestel. Bovendien is het onregelmatig en
aan de oostzijde verdubbeld om de symmetrie enigszins te bewaren. Een oplossing als deze
zal voor Van Campen, uitgaande van de precieze detaillering elders, vermoedelijk
onbevredigend zijn geweest.

110 Romeinse triomfator Quintus Fabius Maximus, Artus Quellinus, 1656, Het half getoonde gedicht erboven wijst op
de waardigheid van het ambt.

Quintus Fabius Maximus
Rond 1656 schilderde Jan Lievens het schoorsteenstuk. De Romeinse consul, Quintus Fabius
Maximus, is de hoofdpersoon in deze Burgemeesterskamer, die zich zo graag met de
klassieke consuls vergeleken. De consul is een toonbeeld van waardigheid, zoals Vondels
onderschrift ons ter plaatse leert;
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“De Zoon van Fabius gebied zijn eigen Vader
Van ‘t paard te stijgen voor Stads eer en aghtbaarheid
Die kent geen bloed en eischt dat hij eerbiedig nader
Dus eert een man van staat het ampt hem opgeleid.”

Het verhaal was bekend uit Livius en Valerius Maximus. Quintus Fabius Maximus, consul van
Rome, ontvangt in zijn legerkamp te Suessa een gezantschap geleid door zijn vader,
eveneens Quintus Fabius Maximus genaamd. De consul eist van zijn vader dat hij van zijn
paard stijgt alvorens tot hem te spreken; eerbetoon dat men een generaal verschuldigd was.
De vader vernedert zich dus voor de zoon.
Rembrandt schilderde in 1655 dezelfde geschiedenis. Aangenomen wordt wel dat ook zijn
doek voor het Stadhuis bestemd zou kunnen zijn geweest. Van een opdracht aan Rembrandt
is echter niets bekend. Dat is niet zo vreemd omdat lang niet alle opdrachten aan schilders
zijn overgeleverd. Het formaat van Rembrandts werk komt niet overeen met dat van
Lievens. Misschien hebben wijzigingen in het ontwerp van de schouw hier mee te maken.
Rembrandt schilderde de vader als een eenvoudige grijsaard zonder uiterlijke tekenen van
een staatsambt terwijl Lievens hem kleedde in een slepende purperen koningsmantel met
hermelijnen kraag. De zoon, de jeugdige consul, zit in tegenstelling tot bij Lievens bij
Rembrandt op een paard en is omringd door zijn gevolg, deels ook te paard, als hij zijn vader
beveelt af te stijgen. Rembrandts compositie, zoals ook het geval was bij het werk bestemd
voor de galerij, (‘de nachtelijke samenzwering van Claudius Civilis’) sluit nauwer aan bij de
tekst dan Lievens’ uitbeelding. De vernedering komt hierdoor duidelijker tot uitdrukking in
Rembrandts schilderij.
Het fries in de schouw
Op het schoorsteenfries is de triomfale intocht van de derde telg uit hetzelfde roemrijke
geslacht Fabius Maximus te zien. De triomftocht was naar aanleiding van een overwinning
op het Iberisch schiereiland, sinds 1648 ook de overwonnen vijanden van de burgemeesters.
De Romeinse provincie Hispania was vaak onrustig. Regelmatig moesten hier opstanden
worden onderdrukt. De tocht op het fries moet zijn ontworpen door een kenner van
klassieke geschiedenis. De volgorde van de groepen die in optocht meelopen, klopt en ook
de kleding die wordt gedragen, is klassiek.
De tocht begint op het oostelijk zijvlak van de schoorsteen bij de stadspoorten waar
kinderen en vrouwen, de riviergod en de Romeinse wolf met Romulus en Remus de stoet
opwachten. Aan het hoofd van de optocht, links aan de voorzijde van de schoorsteen, lopen
muzikanten met blaasinstrumenten. Ze spelen marsmuziek en geven het tempo aan. Dan
volgen groepen die de overwonnen buit, krijgsgevangenen en offerdieren meevoeren. Ze
dragen ook afbeeldingen van de stad en symbolen van de stadsmuren die overwonnen zijn.
In een door vier paarden getrokken strijdwagen volgt de triomfator. Achter hem weer
muzikanten en ten slotte, aan de westzijde van de schoorsteen, volgt het leger.
De boodschap van dit fries aan de burgemeesters is ere wie ere toekomt. Eer is de opperste
beloning voor een beschermer van het vaderland. Schoorsteenstuk en -fries houden aldus
beiden verband met waardigheid van het ambt.
In het prentwerk van Hubertus Quellinus is het gehele fries op ware grootte afgebeeld.
Slechts enkele kleinere details wijken af. Maar op één plaats is de afwijking groter. Precies
aan de uiteinden van de beide korte zijvakken ziet men, na een naad, twee kleine scènes,
ongeveer 10 cm breed, die niet in de doorgaans accurate prenten van Hubertus Quellinus
voorkomen. Aan de oostzijde staat een klein groepje juichende vrouwen, aan de westzijde
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een ruiter. De kleine vakken lijken precies overeen te komen met de zijkant van de
marmeren balk waar het fries aan de voorzijde op is gebeeldhouwd. Wat de oorzaak is van
deze kleine ongeregeldheid is onbekend, misschien is er een verband met de wijziging in het
ontwerp van de kamer of van afwijkende maten van het geplaatste schoorsteenstuk.
Het plafond
De plafondschilderingen van Van Bronckhorst zijn over twee cassetten verdeeld. Het
westelijk deel is versierd met een allegorie op het burgemeestersambt opgetuigd met
symbolen ontleend aan Ripa’s “Aensien of Ontsagh”.513 Een vrouw met stadssleutels en een
scepter staat centraal en verwijst naar de hoogste macht: “Christus seer wel betoont
wanneer hy, daer door aen Petrus het opperste aensien gaf, seggende Math.16, Ick sal u de
sleutelen des hemelrijx geven etc.”. Rechts van haar een de Bijbel en links oorlogstuig, dat bij
aanvallen op vrijheid en godsdienst ter verdediging kan worden ingezet.
Christelijke waarheden waaronder verwijzingen naar Gods almacht en Sint Paulus die gezegd
heeft: “alle ziele der voornaamster macht sal onderdaeningh zijn”, worden gecombineerd
met antieke kennis van Cicero: “Laet de wapenen voor de geleertheyd wijcken”. Onder de
vrouwenfiguur vliegt een kind dat een krans van eikenbladeren (burgerkroon) en een
palmtak, beloningen voor deugd, aanbiedt aan de burgemeesters die aan een tafel onder
deze voorstelling hebben gezeten.

111 Het dagelijkse kantoor voor de vier burgemeesters.

Op het tweede deel van het plafond voeren kindertjes de Romeinse fascis en de keizerlijke
kroon van Amsterdam met zich mee. Rond de twee schilderingen waren gesneden symbolen
van verguld hout aangebracht en in de hoeken van de kamer de inmiddels verdwenen
wapens van de burgemeesters van het jaar van de inwijding: Cornelis de Graeff, Joan
Huydecoper, Hendrik Dircksz en Joan van de Pol.514
513 Ripa 1644, pp. 19-20.
514 Zie bijvoorbeeld Fokkens 1662, “Boven aan de Solder aan de vier-hoekken ziet men de vier Wapens der
Burgermeesteren, toenmaalsregerende/ als de Heer Graaf, de H. Huydekoper, de H. Spiegel, de H. Pol.”
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112 Plafondschildering in de Burgemeesterskamer, Van Bronckhorst.

Vos schrijft al in 1655 over de twee plafondstukken die tot de vroegst uitgevoerde plannen
kunnen worden gerekend:
“Hier ziet gy ‘t groot Gezag, zegt zy, der Burgerheeren.
Zy heeft de sleutels, tot een teeken van regeeren,
Daar alles standt door houdt, voor schepter, in haar handt.
Men brengt haar wapentuig, tot heil van Amstellandt,
En boeken, om ‘t vernuft der wyzen te ontleeden.
Wie volk gebieden zal eist kracht en schranderheeden.
Geen starker wapens dan Manhaftigheidt en Raadt.
Dit zyn de zuilen dar de Staat van ‘t Y op staat.”515

De imposten naast het venster
Links en rechts van het venster op de Vierschaar verwijzen marmeren reliëfs naar twee
kardinale deugden.
Links: een weegschaal, fascis, slagzwaard, twee slangen en een sluier gestrikt aan een ring en
vastgehouden door de muil van een leeuw. Op een banier het woord: “Fortiter” (kracht,
moed).
Rechts: twee sleutels, een roer, een krans van eikenbladeren (burgerkroon) en olijfbladeren
(vrede), druiven en korenaren (vruchtbaarheid, voorspoed) bijeengehouden door slingers
van eikenblad en lint. Bovenaan weer de muil van de leeuw. Op de banier het woord:
“Prudenter” (voorzichtig, verstandig).
Op 31 juli 1658 kochten de burgemeesters van Pieter Jansz. Saenredam een schilderij
515 Vos 1655, p. 15.
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waarop het oude Stadhuis stond afgebeeld om het naast het venster in deze kamer op te
hangen. Het is een van de bekendste afbeeldingen van het oude Stadhuis en nu een icoon
van het Rijksmuseum. 1658 is daarmee de ‘terminus ante quem’ waarin deze kamer en dit
deel van het gebouw zijn voltooid.

113 Voor de Inwijding van het Stadhuis vervaardigd gedicht van Constantijn Huygens. Lieven van Coppenol
kalligrafeerde het voorbeeld in pen en inkt in 1657. Elias Noske bewerkte de steen in 1660. Bruikleen Amsterdam
Museum aan Paleis op de Dam.

Pas in 1667 bestelden de Burgemeesters als tegenhanger voor dit werk bij Jacob van der
Ulft, een schilderij van het nieuwe Stadhuis. Ook dit schilderij is bewaard gebleven en het is
na de Tweede Wereldoorlog door Amsterdam geschonken aan de Amerikaanse bevrijders.516
Aan de inwijding van het nieuwe Stadhuis in 1655 herinnert in deze kamer een sonnet van
Constantijn Huygens. Het gedicht ‘Geluck aen de E.E. Heeren Regeerders van Amstelredam
in haer Nieuwe Stadt Huys’ dat in het hoofdstuk 2 in zijn geheel is opgenomen, is door
Lieven van Coppenol in 1657 gekalligrafeerd en gevat in een zwarte ebbenhouten lijst. Dit
gedicht werd door Elias Noske in 1660 met vergulde letters in toetssteen gegrift en kreeg
vervolgens zijn plaats links naast de schouw in het Burgemeestersvertrek. Huygens roemt

516 Houbraken 1917, deel II, p. 197: “Een konststukje alleen ‘t geen op ‘t Amsterdamse Raathuis hangt ende het zelve
verbeeld, nevens de Dam en daar op toont het dagelyks gewoel van allerhande soort van Menschen in hunne eygen en
kennelyke dragt, is alleen genoeg om eeuwen aan hem en zyn eedle penceelkonst te gedenken.” Dit schilderij 65x84 cm,
olieverf op doek, is in 1946 aan de stad New York geschonken. Het schilderij van J. van der Ulft bevindt zich in het Peter
Stuyvesant College in New york.
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het gebouw in dit gedicht als “Werelts Achtste Wonder”.
De toetssteen hangt tegenwoordig in overeenstemming met een beschrijving uit de
achttiende eeuw door Jan Wagenaar, aan de zuidelijke wand van de Burgemeesterskamer,
tussen de schouw en het raam.
6.2.3 De Oud-Raadszaal
“Behangen met tapisseryen int midden een groote tafel met tapijt en dertigh stoelen
eromheen met kussens der stad” Fokkens 1662
Het gebeeldhouwde portaal zet ook voor deze tweede kamer die ten dienste van de
Burgemeesters stond de toon bij het betreden van de Oud-Raadszaal (ook
Burgemeestersvertrek genoemd). De burgemeesters gebruikten de zaal voornamelijk voor
ontvangsten en grote vergaderingen waarbij behalve de vier regerende ook de acht oudburgemeesters aanwezig waren. De overige tijd was de zaal openbaar toegankelijk en
bezochten burgers en toeristen dit belangrijkste interieur van de stad. Binnen de context van
de zaal draagt een groot aantal verwijzingen zorg voor een hechte samenhang van functie,
decoratie en mores. Meest opvallend zijn twee schouwen die als klassieke tempels zijn
ontworpen met behulp van het architectuurtraktaat ‘L’idea della architettura universale (…)’
van architect Vincenzo Scamozzi.517
De kunstwerken in deze zaal dienen op vergelijkbare wijze als de reliëfs boven de deur als
‘exempla virtutis’ of voorbeelden van deugdzaamheid. Ze zijn in 1655 en 1656 geplaatst. Uit
de onderwerpkeuze blijkt de nadruk te liggen op ‘waakzaamheid’. De grootste angst die
hieruit spreekt lijkt te bestaan uit oneigenlijk gewin, omkoping en machtsmisbruik. Dit kan
erop wijzen dat de waarschuwing is gepropageerd door en voor de elkaar in de handel
beconcurrerende hoogste gezaghebbers.518
Uit de figuratieve delen van de schouwen blijkt de specifieke samenhang van
beeldhouwwerk en schilderijen. De thema’s duiden vooral op nobele eigenschappen die
voorbeeldige bestuurders dienen uit te dragen. Het grote schilderij boven de noordoostelijke
schouw waarvan het omlijstende beeldhouwwerk in 1655 door Artus Quellinus is gehouwen,
is van de hand van Ferdinand Bol en gedateerd 1656.
Centraal geplaatst in de compositie is de Romeinse consul of burgemeester, Caius Fabricius
Luscinus in harnas. Een man met een gekroonde tulband naast hem is koning Pyrrhus.519
Afgebeeld is het moment waarop Pyrrhus probeert Fabricius, na vergeefse
omkooppogingen, te overrompelen door een ongekend monster, een olifant.520 Uit de
houdingen en gezichten van de toehoorders spreekt angst. Consul Fabricius is echter
onverschrokken onder deze bedreiging. In tegenstelling tot de soldaten en kinderen op de
trap heeft hij zijn mouwen opgestroopt en staat hij rechtop.
In de voorgrond rechts staat enigszins afzijdig een in een rode mantel gehulde persoon, die
geen deelheeft aan de handeling. Met deze toeschouwer, die Bol vaker heeft gebruikt en die
hij overnam uit de ‘Honderdguldenprent’ van Rembrandt, zouden de beschouwers in de zaal
zich dienen te kunnen identificeren.
517 ‘De architectura Libri decem’ het enige architectuurtraktaat dat uit de Romeinse oudheid is overgeleverd.
518 Voor meer informatie over het gebruik van dit vertrek zie: Faber et al. 1987, p. 34, Scheller 2000, pp. 114-115.
519 Bol vervaardigde maar liefst vijf verschillende, bewaard gebleven voorstudies, voordat hij tot deze definitieve
compositie kwam. Buchbinder-Green 1974, pp. 113-120.
520 Plutarchus,’Parallelle Levens, Pyrrhus XX, 26, Florence 1517 en Valerius Maximus, Facorum Et Dictoum Momorabilium
Libri Novem’, 1ste eeuw na Chr., 2.7.15.
201

114 Fabritius en Pyrrhus, Ferdinand Bol, gesigneerd en gedateerd 1656. Onder het schilderij een gedicht en een fries
van Artus Quellinus.

Het contrast tussen zijn zeventiende-eeuwse mantel en de Romeinse kleding ontgaat de
moderne beschouwer inmiddels. Onder het schilderij bevindt zich een op rijm gezette uitleg
van Vondel:
“Fabritius houdt stant in Pyrrhus legertenten
het gout verzet hem niet, door schandelijcke zucht
Noch elefants gebriesch en felle dreigementen
Zoo zwicht geen man van Staet voor gaven noch gerucht.”522

Het middeleeuwse stadswapen, het koggeschip, is centraal onder het schilderij in het
marmeren fries te zien.524 Ter weerszijden wijzen dartelende ‘putti’ met vissenbeentjes,
zwanen, vissen en andere waterdieren tussen ranken van waterplanten op het feit dat dit
fries gewijd is aan het water en het voorvaderlijke scheepstype dat aan de basis stond van
de welvaart.

522 Behalve Vondel wiens gedichten onder de schilderijen zijn te vinden, heft ook de zeventiende-eeuwse dichter Vos zich
laten inspireren door dezelfde schilderijen. Zie bijvoorbeeld: Vos 1662, p. 321.
524 Kroon 1867, p. 111.
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Govert Flinck schilderde de pendant van het werk van Bol in de tegenoverliggende
schouw.525 Wat betreft de compositie, stofuitdrukking, houdingen en gelaatsuitdrukkingen
overtreft het schilderij de meeste historiestukken in het gebouw. Ook Flinck leverde een
schilderij met een verwijzing naar gewetensvol handelen ten tijde van de Romeinse
republiek. Het verhaal draait ook hier om een poging tot omkoping, dit keer van de
Romeinse consul Marcus Curius Dentatus, net als de Bol gebaseerd op een tekst van
Plutarchus.526 Te zien is het moment waarop de Samnieten hem met kostbaarheden
proberen te verleiden om zijn verantwoordelijkheden voor de stad Rome te schenden.

115 De onomkoopbaarheid van consul Marcus Curius Dentatus, Govaert Flinck, gesigneerd en gedateerd 1656

Ter verklaring beschrijft Vondel de essentie in het gedicht dat geplaatst is tussen het fries en
het schilderij:
“Op ‘Burgemeesters wacht magh Rome veilig slaepen
Als Marcus Curius het aangeboden gout
Versmaende, zich genoegt met een gerecht van raepen
Zo wordt door Maetigheit en Trouw de Stadt gebouwt.”527

Consul Marcus Curius is geheel links in de compositie geplaatst, in uiterst eenvoudige
525 Kok 2011, pp. 300-336.
526 Plutarchus, 18.2.
527 Zie voor een uitgebreide bespreking van het thema: Blankert 1975.
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kleding. Rechts van hem tonen slaven die behoren tot de in rijke gewaden gehulde
Samnitische delegatie, het meegebrachte goud. Marcus Curius weigert het goud met een
resoluut handgebaar en toont een raap die hij van een schaal heeft gepakt. Iemand die
voldoende heeft aan zo’n eenvoudig maal heeft geen behoefte aan goud en is daarbij
onomkoopbaar. De trouwe hond in het schilderij, aan de voeten van de consul, benadrukt de
verhoudingen nogmaals: hij staat afgebeeld tegenover de roofzuchtige wolf die het obscure
gezantschap vergezelt.528 De gangbare calvinistische levensvisie die getuigt van soberheid en
eenvoud, komt hierin duidelijk naar voren en blijkt van alle tijden te zijn. Een inspiratiebron
voor de keuze van dit verhaal maar ook voor de compositie was destijds te vinden in de
‘Grossratsaal’ van het Stadhuis van Basel in een wandschildering uit een decoratief ensemble
uit ca. 1530 van de hand van de schilder Hans Holbein.529
Centraal in het marmeren fries onder het schilderij bevindt zich het zeventiende-eeuwse
stadswapen. Dit wapen met de drie Andreaskruisen staat voor de moderne tijd, in
tegenstelling tot het koggeschip in het middeleeuwse stadswapen. Tussen de krullende
ranken (aardse thematiek) spelen ‘putti’ met symbolen die ook wijzen op goed bestuur en
een samenhang met de functie van de zaal: een weegschaal voor de gerechtigheid, en een
hond voor de trouw. Andere ‘putti’ die in de leeuwenhuid van Hercules gehuld zijn (kracht),
jagen op mythische dieren van het kwaad, zoals harpijen en griffioenen.

116 Jan Gerritsz. Van Bronckhorst , Plafondschilderingen en zandstenen vredessymboliek in het gewelfde plafond
van de Oud-Raadszaal. De vergulde spreuken in Latijn zijn van Horatius, 1656.

528 Cicero roemt Marcus Curius meermaals in zijn geschriften, in bijvoorbeeld De Re Publica. Plutarchus vertelt dit verhaal
in zijn biografie van Marcus Cato Censorius, I, 6. II en ook Valerius Maximus schrijft over deze voorbeeldige consul.
529 Interessant is dat behalve het verhaal van Marcus Curius Dentatus in de Grossratssaal van het stadhuis te Basel ook het
Salomons oordeel en het verhaal van Zaleukos die zijn zoon veroordeeld waren afgebeeld. Ook de kardinale deugden waren
in dit geschilderde programma opgenomen. Heeft het decoratieprogramma van het stadhuis van Basel de toon gezet voor
Van Campens ensembles voor de stadhuiskantoren te Amsterdam? Wellicht bezocht hij dit beroemde stadhuis op zijn reis
naar Italië? Müller 1991, pp. 21-26. Van Ferdinand Bol is een tekening met dit onderwerp bewaard in het Albertina in
Wenen (Inv. no. 9554).
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In de cassetten van het plafond waardoor zich een wolkenhemel openbaart vliegen ‘putti’
die in overeenstemming met gebeeldhouwde decoraties, symbolen dragen van goed bestuur
en vrede: palmtakken, veren, eikentakken (burgertrots) en een roedebundel die erop duidt
dat eendracht tot macht leidt. Ze zijn geschilderd door Jan Gerritsz. Van Bronckhorst die tot
zijn dood in 1661 een aantal plafondschilderingen voor het Stadhuis en de orgelluiken in de
naastgelegen Nieuwe Kerk vervaardigde.530 Ook de plafonds van de aan de vertrekken
grenzende portalen werden door hem met wolkenlucht en gevogelte gesierd.
De vergulde spreuken op de ribben van het gewelf van de Oud-Raadszaal zijn Latijnse citaten
uit het werk van de Romeinse dichter Horatius: “Lene consilium datis” en “Stet capitolium
fulgens”.531 Vrij vertaald is hierin de wens uitgedrukt dat de teugels van het bewind af en toe
gevierd worden, en dat de stad tot in eeuwigheid zal blijven bestaan.
Er zullen maar weinig bezoekers en bestuurders zijn geweest die alle verwijzingen naar goed
bestuur hebben begrepen. De algemene teneur van de nastrevenswaardige idealen zal
echter wel begrepen zijn, ook voor de ongeletterde, de immigrant en de reizigers uit de vier
windstreken.
Pieter de Hooch

117 Pieter de Hooch, Bezoekers in de Oud-Raadszaal, circa 1660, Thyssen Bornemisza-collectie Madrid.
530 Voor de Nieuwe Kerk levert Van Bronckhorst na een grote brand in 1654 gebrandschilderde ramen en beschilderde
orgelluiken.
531 Deze citaten komen uit Q. Horatius Flaccus, ‘Carmina’, III.IV-41 en III.III-42.
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In de Thyssen Bornemisza-collectie in Madrid hangt een schilderij van Pieter de Hooch uit
omstreeks 1660 dat voor zover bekend voor het eerst een beeld geeft van de voltooide OudRaadszaal. De op het schilderij weergegeven bezoekers bewonderen een gebeeldhouwde en
beschilderde schouw die op de klassieke bouwkunst geïnspireerd is, anderen bekijken de
ruimte zelf. Een rijke jongeman met hond, vermoedelijk een koopmanszoon, kijkt onze
richting uit; zijn blik en houding verraden trots. Hij kijkt naar de tweede schouw in deze zaal,
achter ons en dus op het schilderij niet te zien.
De Hooch moet zijn voorstudies gezien de perspectieflijnen in het schilderij met zijn rug naar
de schouw hebben gemaakt. Dit schilderij geeft waarschijnlijk een waarheidsgetrouw beeld
van het interieur destijds omdat er in de loop der eeuwen slechts weinig veranderd is (met
uitzondering van het fictieve doorkijkje door een raam geheel links). Veranderd zijn verder
alleen de plaatsing van de doorgang naar de galerij, die niet op het schilderij van De Hooch
te zien zijn, en de wandbespanning.
6.2.4 De Vroedschapskamer
Het college van bestuur dat door de burgemeesters geraadpleegd kon worden, zetelde in de
toepasselijk gedecoreerde Vroedschapskamer. De kamer heeft een proportie en plaats die
gelijkwaardig is aan de Oud-Raadszaal. Ook hier werkte Govert Flink aan een schilderij ter
versterking van het decoratieprogramma. De entree bevindt zich ten opzichte van de OudRaadszaal precies aan de andere kant van de centrale as van het gebouw. De ‘vroede
vaderen’ die hier vergaderden, waren zesendertig bestuurders (gemeenteraadsleden) die
feitelijk toch maar weinig invloed uitoefenden op de koers van de stad. Wel gold het
lidmaatschap van dit college als een eerste stap op de politieke ladder. De meeste schouten,
schepenen en burgemeesters begonnen hun carrière als lid van de vroedschap. De 36 heren
kwamen op onregelmatige tijden in hun vertrek bijeen op bijeenkomsten die door de
burgemeesters werden geleid. De bestuurlijke harmonie die het decoratieprogramma
uitdrukt is vergelijkbaar met die in de Oud-Raadszaal. Alvorens de zaal zich laat lezen, zijn
het wederom reliëfs boven de deur in de galerij die om aandacht vragen (fig. 25).
“De groote Adelaars uytbeelden wijsheydts macht
met dees geslanghde Staf, en Recht-bijl hoogh in kracht,
De naakte kinderen bedien de naakte waarheyt,
Noch Goudt, noch Silver kreukt de Rechters in hun klaarheyt.
Hier boven is uytgebeelt Amfion…
Amfion kon het volk door’t zoet geluydt der snaren,
Ter Bouw-kunst aangevoerdt, heel lieffelijk vergaren
Door ‘t speelen op zijn Harp, niemandt wierdt moe noch mat,
Door kloek en wijs beleydt regeerd’ hy zijne Stadt,
Door wijze dapperheydt volboudt men Thebus muuren,
‘t Voorsichtige beleydt kan alle onheyl verduuren.”532
Het Griekse mythologische verhaal van de bouw van de stad Thebe door de ‘burgemeesters’
Amphion en Zethos, tweelingbroers en zonen van de god Zeus is hoog boven de deur in een
marmeren reliëf te zien. Amphion bracht met zijn lierspel de stenen op elkaar die Zethos had
532 Fokkens 1662.
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aangesleept. Dit symboliseert hoe harmonie de groei van de stad bevordert. Harmonische
verhoudingen ontleend aan de muziek lagen immers, zo dacht men in navolging van
Vitruvius, behalve aan de verhoudingen van de muziekintervallen, ook ten grondslag aan het
universum, het menselijk lichaam en de ideale verhoudingen van een gebouw.533
In het in de werkplaats van Artus Quellinus gebeitelde reliëf bouwt Amphion echter
welbeschouwd het Amsterdamse Stadhuis en niet de stad Thebe. Het gebouw zoals het op
de achtergrond te zien is, staat in de steigers. Uit eigentijdse afbeeldingen onder meer van
de schilder Lingelbach en een allegorische tekening met de vier burgemeesters in 1655 is
bekend dat hier een getrouw beeld van de zeventiende-eeuwse bouwpraktijk is
weergegeven.534 Lingelbach schilderde de bouw van het Stadhuis in 1656 het jaar waarin de
kamer werd voltooid. Op het schilderij dat zich in het Amsterdam Museum bevindt, is te zien
dat het gebouw als geheel buiten de hier genoemde zalen nog in aanbouw was en ook de
schoorsteenstukken waren volgens de datering ‘1658’ nog niet in de schouwen opgenomen.
De decoratie van de Vroedschapskamer duidt net als de werken in de Oud-Raadszaal op de
functie van de zaal en de werkzaamheden die erin plaats vonden. De begrippen wijsheid,
goed bestuur, vrede en ‘raad’ staan centraal; raad als in de betekenis van het instituut
gemeenteraad, maar ook in de betekenis van advies.

118 Het schoorsteenstuk van Jan Gerritsz. Van Bronckhorst toont Jethro, Mozes’ schoonvader (de man in het
centrum van de compositie), 1658.

533 Ripa 1644, pp. 454. Behalve uit Ripa’s Iconologia was Van Campen op de hoogte vann deze theorie door de vele
vertalingen van het boek van Vitruvius die hij met een aantal studiegenoten waaronder Constantijn Huygens bestudeerde.
534 Goossens 1997, pp. 38-39. De tekening bevindt zich in de Kunsthalle te Hamburg.
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Net als in de Oud-Raadszaal maken in deze zaal twee in marmer uitgevoerde en
gedecoreerde schouwen deel uit van het midden-zeventiende-eeuwse interieur. De lagere
rang van dit college ten opzichte van de Burgemeesters resulteerde in een composiete in
plaats van de volgens Scamozzi hogere en dus voor de burgemeesters geschikte Korintische
orde.
Zuidelijke schouw
De schouw aan de zuidzijde van de Vroedschapskamer, waar zich in de westhoek ook de
toegang vanuit en naar de Burgerzaal bevindt, is geheel gewijd aan het thema ‘wetten’. Een
verhaal uit het Bijbelboek Exodus ligt ten grondslag aan dit schoorsteenstuk dat geschilderd
is door Jan van Bronckhorst.535 Het schilderij is gesigneerd en gedateerd in 1659 en zou
handelen over de raad die Jethro aan zijn schoonzoon Mozes gaf. Volgens de traditionele
lezing van het schilderij zou Jethro, Mozes’ schoonvader (de rechtopstaande man in het
centrum van de compositie), van advies dienen. Het gezag over het volk van Israël zou
dienen te worden gedeeld met zeventig oude, wijze en godsvruchtige mannen, voordat het
volk door de woestijn zouden trekken.536
Opvallend is dat Fokkens in zijn beschrijving van het Stadhuis het schilderij van Van
Bronckhorst in 1662 verkeerd lijkt te interpreteren als hij schrijft dat het gaat om het verhaal
van ‘Moses die het volk de wetten geeft’.537 Toch blijkt mede uit het ‘Aantekening-boek van
Secretarissen’ dat Fokkens gelijk had. De dienstdoende secretaris beschreef het namelijk als
‘stuk in de raadkamer, waarop Jethro en Mozes de wet aan de oversten geven’.538 Met de
kennis van de juiste titel wordt de bedoeling van de handelingen en figuren een stuk
duidelijker. Jethro en Mozes houden een soort duopresentatie waarbij de tien geboden aan
de oversten om hen heen worden voorgelegd.
De tot nu toe ongeïdentificeerde groep oversten en de houdingen van Mozes en Jethro ten
overstaan van deze mannen maakt duidelijk dat deze oude titel de lading beter dekt. De
vrouwen met het kind in de voorgrond duiden op de huisvrede waarvoor de mannen
verantwoordelijkheid dragen. Links op de voorgrond leidt een herder zijn kudde.539 Het tot
nu toe ongeïdentificeerd schilderij dat Vondel in 1655 in zijn inwijdingsgedicht noemt:
“Amrams huis, tot weering van gewelt. Den volcke een wyze wet en vrome rechters stelt” is
hiermee waarschijnlijk terecht.540
In de verkiezingsvergadering van de 36 vroedschapsleden, elk jaar op 25 januari, werd
leiderschap en handhaving der wetten van toekomstige leden gevraagd en bezegeld met een
gebed. Voorafgaand aan de verkiezing werd de hoop uitgesproken dat men “...
Godtvreesende, waerachtighe verstandighe Mannen, en de gierigheijt vijandt zijnde, mogen

535 Exodus 18:25.
536 Ook is gesuggereerd dat het om een loting zou gaan waarbij de oude man naast Mozes aangeeft zijn lot niet te kunnen
dragen. Dyk 1758, p. 122.
537 Fokkens 1662, p. 143, Fokkens gedicht op het schilderij luidt: “De groote Moses geeft aan ‘t volk des Hemels wetten
Ten eynd het zijne ziel niet reukloos zouw besmetten, Dit was een Baaken voor het dwalende gheslacht. De Wetten zijn een
zuil, en schragen ‘t landt met macht.”
538 GAA, Aanteekening-boek van Secretarissen, van 15 Februari 1658 tot 9 Junij 1676, 14 Januarij 1660: “Met Jan
Bronkhorst geaccordeerd, dat hij het stuk in de raadkamer, waarop Jethro en Mozes de wet aan de oversten geven, door
hem voor f 1000 geschilderd, nog wat zal verbeteren, doch dat hij niet meer dan f 1000 zal trekken.”
539 Van de hand van Ferdinant Bol is een schetsje bewaard in de Staatlichen Graphischen Sammlung te München met dit
onderwerp op de achterzijde van een voorstudie voor zijn Fabritius en Pyrrhus schilderij uit het Burgemeestersvertrek. Bol
maakte ook olieverfschetsen voor dit schilderij. Zie Buchbinder-Green 1974, p. 134. Buchbinder-Green geeft er blijk van dat
zij nauwelijks naar het schilderij heeft gekeken.
540 Vondel 1655, reg. 1151.
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verkiesen.”541
Van Bronckhorst is in Rome geweest en heeft daar tekeningen naar destijds al beroemde
kunstwerken geschetst.542 Zo kopieerde hij in zijn schoorsteenstuk de figuur van de
knielende Mozes van het bekende Vaticaanse fresco ‘De school van Athene’ van Rafaël.543
Ferdinand Bol heeft ook met het thema van Van Bronckhorsts schilderij geworsteld, zo blijkt
uit een tekening in München en wel op de achterzijde van een voortekening van Bols ‘tien
geboden’ voor de Schepenzaal.544 Dat Van Bronckhorst, ondanks deze aanwijzingen voor een
vorm van competitie voor de opdracht, niet het aanzien genoot van Govert Flinck blijkt uit
de honorering. Van Bronckhorst kreeg in 1660 slechts duizend gulden betaald, terwijl Flincks
schilderij van dezelfde grootte in 1658 duizend rijksdaalders waard bleek te zijn.545
Het fries onder het schilderij van Van Bronckhorst is in de werkplaats van Artus Quellinus
gehouwen en vrijwel geheel gevuld met attributen die door Cesare Ripa in zijn encyclopedie
aan de Wijze Raad of Consiglio toegekend worden.546 Uit acanthusbladeren steken centraal
in het fries een wolven-, leeuwen- en hondenkop. Het drieledig symbool is ook toegepast
tussen de acanthusbladeren van de kapitelen van de andere schouw, de plafonddecoraties
van de zaal en buiten de zaal aan de voorgevel. De drie-eenheid wordt ook wel een
‘tricipitium’ genoemd. Het stamt van de god Serapis uit de Egyptische oudheid die door een
driekoppig dier werd vergezeld. Voor de Romeinen symboliseerde dit dier de tijd. De
wolvenkop stond volgens hen voor het verleden, de kop van de leeuw voor het heden en die
van de hond voor de toekomst. Ripa bracht dit symbool in verband met een aan de
Romeinse geleerde Seneca toegeschreven gezegde. Wijze raad zou volgens hem alleen met
inachtneming van verleden, heden en toekomst tot stand kunnen komen.
Zo werd dit aloude symbool dus verwerkt in het decoratieprogramma. De sfinxen ter
weerszijden in het fries van de schouw bevestigen de symboliek ook deze Egyptische
symbolen staan voor wijsheid. Er zijn echter nog meer symbolen met een vergelijkbare
connotatie in het fries te vinden. Olielampen duiden op de stilte en duisternis van de nacht,
die zich beter nog dan de dag leent ter overdenking. Daarnaast bevinden zich ‘putti’ met een
hart aan een ketting. “Waerachige en volmaeckte Raedslagh” komt volgens Ripa uit een
zuiver en oprecht hart voort.547 De aan Minerva gewijde uil en slang staan ook voor wijsheid,
evenals het boek, dat aangeeft dat studie ten grondslag ligt aan wijsheid. Uiterst rechts dient
een geketende beer als symbool voor blinde razernij die beteugeld dient te worden ten
behoeve van het oordelend vermogen.548 De dolfijn ernaast is eveneens van een teugel
voorzien maar dan om behoedzaamheid te benadrukken.549
Gezamenlijk verduidelijken de symbolen uit het fries en het schilderij de verschillende
hoedanigheden van wijsheid die de zesendertig mannen in deze zaal dienden uit te dragen.
Zo bezien vormen het schilderij, het fries en de functie van de ruimte een thematische ook
541 Dapper 1663, p. 375.
542 Opmerkelijk is dat Pieter de Hooch Rafaëls “School van Athene” in een van de bogen van de galerijen schilderde in
plaats van een scène uit de Batavenserie. De Hooch was klaarblijkelijk ook erg onder de indruk en achtte het toepasselijk in
het stadhuis. Het betreffende schilderij van De Hooch bevindt zich nu in het Museum der bildenden Künste te Leipzig. Zie
Goossens 1997.
543 Buchbinder-Green 1974, p. 134.
544 cat.nr. 1741, Buchbinder-Green 1974, p. 134.
545 Dat men ten opzichte van Van Bronckhorsts schilderkunst een kritische houding had, blijkt uit de eerder ter sprake
gekomen aantekening van de secretarissen. Zie noot 538. Van Bronckhorst kreeg op 27 april 1658 opdracht voor het
vervaardigen van het schilderij. De overeengekomen betaling bedroeg toen nog f 1800.
546 Ripa 1644, pp. 425-429.
547 Ripa 1644, p. 178.
548 Ripa 1644, pp. 429-430.
549 Ripa 1644, p.34.
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hier een eenheid en gedragscode voor de leden van de Vroedschap.
Noordelijke schouw
Govert Flinck schilderde in 1658 het uit Bijbelboek Koningen opgediepte ‘Salomo’s gebed om
wijsheid’ in de noordelijke schouw.550 Vondel die op de hoogte was van alle initiële plannen,
bespreekt dit schilderij al in zijn gedicht uit 1655, drie jaar dus voor de daadwerkelijke
vervaardiging. Hieruit valt af te leiden dat het ontwerp voor dit schilderij en de plaatsing
ervan tegelijkertijd met de ‘Mozes’, en al geruime tijd voor de voltooiing, bepaald zijn.
Kunstenaarsbiograaf Houbraken schrijft over een groot stuk van Flinck: “verbeeldende
Salomon, God om wysheid biddende. Zedert ook een ander van gelyken inhoud, maar
kleinder en met minder bywerk, waar mede hy zyne Geboortestad Kleef vereerde, waar voor
Borgersmeesteren, Schepen en Raden van gemelde Stad hem by schriften op den 29 van
Oogstmaand 1659 bedankten.”551

119 Govaert Flinck, Salomo’s gebed om wijsheid. Gesigneerd en gedateerd 1658.

De kleine versie van het schilderij (113,9 bij 101,8 cm) bevindt zich tegenwoordig in de
Verenigde Staten in de Bob Jones University Gallery, Greenville, South Carolina. Een
550 Koningen 3:1-15.
551 Houbraken 1718-1721, 3 dln, dl., II, p. 24), Gorissen 1965, p. 20.
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fragment van een tekening in krijt, vermoedelijk een voorstudie bevindt zich in het
Kunstmuseum in Düsseldorf.554 In de Graphische Sammlung in München bevindt zich een
tekening met hetzelfde onderwerp, maar dan van de hand van Ferdinand Bol.555 Dat zowel
Flinck als Bol schetsen vervaardigden voor beide onderwerpen, bevestigt het vermoeden dat
er sprake was van een competitie voor beide opdrachten.
Het door Flinck voltooide schoorsteenstuk en de kleine repliek tonen een interpretatie van
de droom van koning Salomo waarin hij na het bouwen van de tempel te Jeruzalem aan god
een offer bracht in aanwezigheid van de priesters en stamhoofden van Israël. God verschijnt
daarbij aan de in goud gehulde Salomo in de gedaante van een engel op het moment dat de
ark van het verbond met daarin de tien geboden de tempel wordt binnengedragen. Dit is
uiterst rechts op het schilderij te ontwaren. Op de vraag wat zijn diepste wens is, antwoord
Salomo dat hij vooral wijsheid wenste om daarmee zijn volk goed te kunnen dienen. De
wens werd daarop vervuld door de engel met scepter en boek. Flinck schilderde ook een
musicerende engelenschaar die, volgens een beproefd Italiaans barokperspectief,
spiraalsgewijs afdaalt uit een schijnbaar oneindig hoge hemel.
De momentopname die Flinck uit dit Bijbelse verhaal koos, legt de nadruk op de vervulling
van de wens en de voltooiing van de tempel. Hierbij kan een parallel getrokken worden met
de bouw en voltooiing van het Stadhuis als tempel van wijsheid.556
In het gedicht onder het schilderij verklaart Vondel een en ander voor diegenen die wat
minder Bijbelvast waren:
“Daer Salomons gebedt en offer Godt behagen.
Wort hem de Wysheit ‘s nachts belooft uit ‘s Hemels troon.
Met eenen Ryckdom. Eer en veel gewenschte dagen.
Waer wysheit raeden mag, daer spant de Staet de Kroon.”557

Jan Vos die zich als stadsdichter naast Vondel manifesteerde, schreef:
“Op de schildery van Salomon in de Raadtzaal.
Hier offert Salomon tot heil van ‘t Joodtsch geslacht.
Godt schenkt hem, in zijn droom, de wijsheidt, groot van kracht;
Lang leeven, overvloedt, en déer der achtbaarheeden.
Een Raadt vol wijsheidt is de starkste zuil der steeden.” 558

Het schoorsteenstuk waarvoor Flinck maar liefst duizend rijksdaalders betaald kreeg, oogstte
zo veel bewondering dat hij later ook de opdracht voor twaalf schilderijen met helden en
Bataven in de galerijen kreeg.559 Zij zijn in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen.
De schilder Jan van Dijk die in de achttiende eeuw de schilderijen in het gebouw restaureerde en beschreef, bewonderde met name de Salomo van Flinck. Volgens hem is het “Een Stuk
Schildery dat niet alleen waardig is om gepreezen te worden, maar dat alle HistorieSchilders, zo wel weegens Ordonnantie, Groepering, Houding en Couleuren tot een
voorbeeld dienen kan.”560
Direct onder het verklarende gedicht van Vondel is ook een gebeeldhouwd fries te zien. In
554 Moltke 1965, p. 172.
555 Graphische Sammlung Munchen, cat.nr. 1744.
556 Zie hoofdstuk 3, Salomo.
557 Vondel, VIII, r. 694.
558 Vos 1726, p. 322. Van Dijk 2005.
559 Buchbinder-Green 1974, p. 132.
560 Dyk 1753, p. 124.
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dit tussen twee roodmarmeren lijsten van de Korintische orde gevatte beeldhouwwerk
spelen ‘putti’ tussen wijnranken met attributen en instrumenten die duiden op de resultaten
van goed bestuur: eenheid en vrede. De roedenbundel (fasces) staat voor eenheid en macht,
de slangenstaf van Mercurius en de duiven voor vrede als basis voor voorspoed. Ook
spreken eenheid en vrede uit de ‘putti’ die net als in het schilderij erboven
muziekinstrumenten op elkaar afstemmen, zingen en bloemenkransen vlechten. Aan de
beide uiteinden van het reliëf ten slotte worden bedreigingen voor eenheid en vrede
verjaagd, gesymboliseerd door een wolf, een haan en een leeuw. In de composiete kapitelen
van de vier kolommen die de schouw onderschragen zijn kleine koppen van honden, wolven
en leeuwen tussen de acanthusbladeren van het kapiteel te vinden.
Ze verwijzen net als in het centrum van de tweede composiete schouw naar een voorwaarde
voor wijsheid namelijk het in acht nemen van heden, verleden en toekomst om tot een wijs
besluit te komen. Het schilderij en het reliëf samen bevestigen in samenspraak met de
besproken decoratie van de rest van de zaal dat wijs en harmonieus bestuur leidt tot vrede
en vrede tot voorspoed.
Plafond

120 Plafond Vroedschapskamer met beeldhouwwerk dat onder meer verwijst naar Mozes en Salomo van de hand
van Artus Quellinus uit 1650. In het midden een schildering van Erasmus Quellinus, Pallas Athene, gesigneerd en
gedateerd 1656. In vier boogvormige nissen uit ca. 1700 is stucwerk aangebracht door Joannes Sima.

Ook het plafond van de zaal stamt uit de bouwtijd en biedt een optelsom van symbolen.
Doordat voor de plafondschildering in olieverf in de middelste cassette van het tongewelf in
1656 zeshonderd gulden is betaald, is impliciet duidelijk dat de zaal rond die tijd grotendeels
af moet zijn geweest. Vermoedelijk zelfs al voor de officiële opening in 1655.561 Artus
Quellinus sluisde de betaling door naar zijn schilderende broer, de Rubensleerling Erasmus
561 Kroon 1867, p. 111.
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Quellinus. De gesigneerde en 1656 gedateerde schildering (secco) had volgens een
zeventiende-eeuwse beschouwer als onderwerp “... de Voorsichtigheydt sittent op een
Adelaer boven als in de Wolken / zy heeft hare Gesusteren / als Wijsheydt, Wetenschap en
Rechtvaardigheydt by haar ... “.562 De “Voorsichtigheyd” presenteert zich in de gedaante van
de geharnaste Griekse godin van de wijsheid. Pallas Athene stond bekend om haar
behoedzame oorlogsvoering.
De geschilderde Pallas vertoont een opvallende gelijkenis met de door Artus Quellinus
vervaardigde marmeren Pallas fontein die de stad Amsterdam in 1660 aan de keurvorst van
Brandenburg voor Flincks geboorteplaats Kleve heeft geschonken.563 In haar linkerhand
houdt Pallas in het plafondstuk een schild en in haar andere een ‘caduceus’ of slangenstaf,
het vredessymbool van Mercurius. Het alziend oog Gods is als religieus symbool op de
antieke staf geplaatst.
De combinatie is typerend voor de manier waarop Romeinse en christelijke symbolen
vrijelijk tot een geheel gesmeed werden. Erasmus Quellinus schilderde verder Justitia,
Charitas, Poëzie en Temperantia rondom Pallas Athene, verwijzingen naar burgerlijke
deugden, wijsheid en vrede.564 Om het schilderij heen is verguld stenen beeldhouwwerk uit
het atelier van Artus Quellinus te zien met ‘putti’, opnieuw ook honden-, wolven- en
leeuwenkoppen als symbolen van de tijd, kracht en gezag.
6.2.5 De Krijgsraadzaal
Het gezag over de Amsterdamse schutterij en de verdediging van de stad lag bij de
krijgsraad. Vier burgemeesters hadden de rang van “Oppercolonel”. Verder bestond de raad
uit kolonels en kapiteins die luitenants en vaandrigs aanstuurden. Elk van de ca. 50 wijken
had een compagnie die op zijn beurt uit drie korporaalschappen bestond. Meerdere
compagnieën vormden samen een van de ca. vijf regimenten die allen een eigen kleur
droegen. Samen werden zij geleid door twee kolonels. De Krijgsraadzaal is in het rampjaar
1672 pas als zodanig in gebruik genomen.
In 1658 heeft architect Pieter Post die lange tijd als tekenaar voor Van Campen heeft
gewerkt en ook al eerder bij het ontwerpproces van het Stadhuis was betrokken, een
ontwerp geleverd voor de Grote Krijgsraadzaal.565 Het niet uitgevoerde ontwerp is
weergegeven naast de vele ontwerpen van Van Campen in Vennekools prentreeks uit 1661.
Hoewel alleen het plan van Post bekend is en niet dat wat Van Campen wellicht ontworpen
had, is er in Vennekools plattegrond van de verdieping toch een kleine aanwijzing te vinden
over het bestaan van zijn plannen. De vorm die de zaal volgens Van Campen had moeten
hebben en welke aanpassing heeft plaatsgevonden, blijkt uit een aantekening in de prent:
“Deze muer heeft men in’t Gebouw niet gemaeckt. Maer om de Krijgraets Sael meerder
ruymte te geven wegh genomen gelyck men in de figuer Y sien kan. Doch volgens Van
Campens concept dus geordineert.”.566
Van Campens tekeningen liggen, op deze plattegrond van de Krijgsraadzaal na, ten grondslag
aan de prenten van Vennekool. Dat Pieter Post het decoratieprogramma na het vertrek van
Van Campen in de geest van zijn leermeester voortzette, wordt duidelijk uit het door hem
getekende interieur. Zo heeft hij een ouder ontwerp van Van Campen voor de beschilderde
toegangsdeur van de Oranjezaal als uitgangspunt genomen. Minerva en Hercules openen
562 Fokkens 1662, p. 142.
563 Goossens 1994.
564 Buchbinder-Green 1974, p. 130. Een voortekening bevindt zich in het Cabinet des dessins van het Louvre (nr. 22.302).
565 G.A.A, Thesaurie 5 april 1647.
566 Zie figuur Y in Vennekool 1661.
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een monumentale deur voor de overwinning. Elders zijn levensgrote Kariatiden met Ionische
voluten op het hoofd en op de rug gebonden handen ontleend aan de ‘gevangen vrouwen’
uit de Vierschaar. Samen met de vele trofeeën met harnassen, vlaggen en wapens en de
victorie die nederdaalt vanaf het plafond ademt Posts ontwerp de geest van zijn
leermeester.
Wellicht heeft Post voor de figuratieve details geput uit door Van Campen nagelaten
ontwerpen. Ondanks dat het onderwerp voor een schoorsteenstuk ongewis is, wordt toch
duidelijk waaruit de nagestreefde decoratieve eenheid diende te bestaan. Met behulp van
wijsheid en kracht wordt plaats gemaakt voor de victorie.567
6.3 Financiële macht
6.3.1 De Wisselbank
De kamer onder de Thesaurie (zuidoosthoek), herbergde de kern van het financiële
bestuurscentrum van de stad. Vanaf de eerste papieren plannen werden de boven elkaar
gelegen kamers in het hoekpaviljoen bestemd voor de commissarissen van de Thesaurie en
eronder de Wisselbank. Een trap met rails waarover de geldkisten werden getransporteerd,
verbond beide instellingen. Het noodzakelijk aantal kamers, balies, smeltovens en kluizen lag
in de vroegste plattegronden nog niet precies vast maar er werd sinds de brand van het
oude Stadhuis in 1652 voortvarend gebouwd om het functioneren van de instelling en de
deels gesmolten muntvoorraad uit de kluis veilig te kunnen stellen. Gebruikelijk was dat
vooral de representatieve kamer voor commissarissen veel decoratieve aandacht kreeg.
Deze kamers blijken door de jaren heen ook redelijk goed intact te zijn gebleven.
Veel van de zeventiende- en achttiende-eeuwse functionele inrichting van de Wisselbank is
echter in de loop van 350 jaar verdwenen. In de kamer van de Wisselmeesters bevinden zich
wel nog altijd enkele ijzeren scheepskisten (brandvrije kluizen met zware sloten) en houten
geldkisten en trollies waarmee de voorraad edelmetaal langs de verschillende kantoren over
rails naar de lagergelegen kluizen kon worden gereden. Uit de zeventiende eeuw zijn slechts
nog zandstenen en geschilderde festoenen met symbolen van overvloed, te vinden op de
schouw en op enkele oude kastdeuren.
Personeel
Olfert Dapper (1663) noemt de kantoren waar de meeste klanten werden ontvangen en ook
de meeste medewerkers kwamen: “Naest de trap van de Wisselbank, zijn in’t middelste
Paveljoen van de Zuid-zy-gevel, drie kameren; in de voorste en middelste zittend’ ontfangers
van de Wisselbank, d’achterste is d’assay-kamer.”568
Hoe de personeelsbezetting in de loop van de tijd evolueerde, komt tot uiting in een
beschrijving van Johan Wagenaar.569 Er waren naast de commissarissen steeds meer
ambtenaren bij de organisatie van de Wisselbank betrokken.570 De welvaart groeide en dus
ook het geldverkeer. Geld en deposito’s werden gewisseld, het giroverkeer werd geregeld en
men kon edelmetaal laten toetsen en in- en verkopen. In de kelders onder de kantoren
bevonden zich smeltovens naast de voorraad metaal.

567 Terwen 1993, pp. 182-184.
568 Dapper 1663, p. 343.
569 Wagenaar 1765-1767, dl. II, p. 401.
570 Wagenaar 1765-1767, dl III, p.402.
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Het interieur van de bank
Een optelsom van gegevens van de kamer van de commissarissen van de Wisselbank levert
een veelzijdig beeld. Functie en decoratie lijken, vergelijkbaar met andere Stadhuiskantoren
in het nieuwe Stadhuis, op elkaar te zijn afgestemd. In de lijn der verwachtingen is getracht
ijdelheid te vermijden en valt ook te constateren dat de decoratie net als elders in het
gebouw in dienst stond van een aan de klassieken of de Bijbel ontleende levensles over
arbeidsethos.571 Een tot nu toe veronachtzaamd aanknopingspunt hiervoor biedt een
gedicht van Jan Vos. De gelegenheidsdichter, glazenier en bewaarder van de rechtszaal
schreef:
“Yzere deuren aan de wisselbank
Veracht geen yzer’eeuw; hier zijn twee yzre draaken,
Die’t gulde vlies aan’t Y voor roovery bewaaken:
Het vreest geen Jazon, die door wapens, onheil baart.
De goudteeyw wordt hier zelf van dýzer’eeuw bewaart.”572

121 Vennekool 1661, Door Gesnede Gevel met de positie van de Wisselbank (A).

571 Goossens 1996.
572 Vos 1662, nr. 690, In 1667 bewerkt Jan Vos het verhaal van Iason en Medea voor toneel.
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Ook in het gedicht van Vondel uit 1655 komt Iason ter sprake. In beide gevallen gaat het
waarschijnlijk om een tot dusver niet geïdentificeerd of opgemerkt schilderij, vermoedelijk
een schoorsteenstuk, zoals in de meeste belangrijke Stadhuiskantoren. Vondel schreef:
“Plutarch en Livius verleenen geest en gunst, In hun historien, de rijcke tekenkunst” en hij
somt daarna een hele reeks van onderwerpen op voor schilderijen die na de officiële
opening in het Stadhuis een plaats moesten krijgen. Daarbij tekende hij aan dat ze
kenmerkend zijn door hun “Poëzy, die stom is” en die “alle spraecken” spreekt. Hij wijst
hiermee op de universele aspecten van het gebruik van beeldtaal. Vervolgens wordt een
schilderij genoemd met als onderwerp “Medea wapent zelf den vlieshelt [Iason, EJG] tegens
draecken, En doodelijck venyn.”575.
Volgens de mythe zou koningsdochter en tovenares Medea door liefde gedreven haar
toverkunst ten behoeve van Iason hebben aangewend. Koning Pelias had namelijk zijn rivaal
Iason de opdracht gegeven om aan de Zwarte Zee bij koning Aietes het Gulden Vlies (een
kostbare gouden ramsvacht) te bemachtigen in de wetenschap dat deze expeditie diens
leven zou gaan kosten. Medea, de dochter van Aietes, verraadt het vertrouwen van haar
vader en kiest de zijde van Iason. Zij tovert hem door een aantal proeven van bekwaamheid
heen zodat Jason haar vaders gulden vlies bemachtigt. Een draak die het vlies bewaakt
slaapt dankzij Medea. Op hun vlucht lokt de verderfelijke Medea ook nog haar broer zodat
Iason hem kan doden.576
De vrees van de Wisselmeesters
De ambtenaren van de Wisselbank lijken met het schilderij eerder te worden gewaarschuwd
voor de duistere krachten van Medea dan voor de plunderaar Iason. In zijn ‘Inwijding‘ uit
1655 beschrijft Vos wanneer hij tot “de wisselbank gekoomen” is: “Wie ‘t gulde vlies wil zien
moet zich hier binnen wenden. Een wufte Jazon zou zyn plonderzieke benden, By duister
stieren, om dit vlies vol waardigheen.”577
Hij bevestigt hiermee juist dat dit thema in de wisselbank toch vooral als waarschuwing geldt
tegen de Iasons van deze wereld.578 Medea’s rol zal de ambtenaren wellicht op het meer
verborgen gevaar van verblinding voor intriges hebben gewezen. Dit lijken althans de meest
plausibele rollen die Iason en Medea in deze omgeving en binnen de context van het
decoratieprogramma van het Stadhuis zullen hebben gespeeld. De bewakers van
Amsterdams Gulden Vlies werden op het belang van voortdurende waakzaamheid gewezen.
Vos schreef in 1662 in zijn aan burgemeester Kornelis Witsen opgedragen treurspel Medea:
“Gy roemt vergeefs op Jazons zeege, Medea heeft hem aangeleit: Haar kunst was scherper
dan zijn deegen. Vernuft is meer dan strijdtbaarheidt.”579

575 Vondel 1655, reg. 1131-1143.
576 Moorman en Uitterhoeve 1987, pp. 415-416.
577 Vos 1655. p. 8.
578 Op de Antwerpse schets van Rubens en de uitwerking ervan door Erasmus Quellinus in Brussel is echter te zien hoe
Iason, in Kochis, in het paleis van Aeëtes het Gulden Vlies bemachtigd heeft en vlucht langs een altaar waarop voor een
beeld van oorlogsgod Mars wordt geofferd. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel, cat.813 zie ook:
Bruyn 1988, cat.nr. 20.
579 In 1655 werd ter gelegenheid van de ingebruikname van het stadhuis een gouden penning geslagen waarop Iasons
schip Argo symbool staat voor de rijkdom van de stad. De vijftig argonauten onder aanvoering van Iason varen de stad
Amsterdam binnen met aan boord het Gulden Vlies. Rondom de voorstelling staat een citaat uit de Argonautica van
Valerius Flaccus: “Pelagus Quantos Aperimus in UsusI”: Welk een rijkdom brengt ons de zee! Er heerste op dat moment een
algemeen besef dat de bomen tot in de hemel groeiden en er met recht gesproken werd van een Gouden Eeuw. Iason
vormt hier geen bedreiging maar figureert als brenger van het Gulden Vlies.
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Peter Paul Rubens?
Hoe het schilderij op de Wisselbank er nu precies uitgezien heeft en of Medea er werkelijk
op voorkwam is niet zeker. Ook is niet op te maken waar precies de ijzeren draken zich
bevonden. Er kan slechts vermoed worden dat ze ter afsluiting van de kluis dienden. Wel is
aannemelijk dat het verhaal van Iason en het Gulden Vlies het personeel van de Wisselbank
bij de les heeft moeten houden. Dit geheel in lijn met de vergelijkbare lessen die spreken uit
de schilderijen in de vele andere kantoren.
Interessant is in dit verband nog dat de schilder Erasmus Quellinus, broer van de
beeldhouwer van het decoratieprogramma van het Stadhuis, in ca. 1636 een Iason met het
Gulden Vlies schilderde. Hij deed dit voor de ‘Torre de la Parada’. Het interieur van deze
Spaanse toren bevatte het laatste grote decoratieprogramma dat de beroemde schilder
Rubens ontworpen heeft. De toren maakte deel uit van een jachtslot van de Spaanse koning
Philips IV. In eerder verband is gebleken dat dit geschilderde decoratieprogramma van grote
invloed is geweest op de opdracht aan kunstenaars die werkzaam waren in het
Amsterdamse Stadhuis.580
De Jason van Erasmus Quellinus bevindt zich in de collectie van het Museo del Prado in
Madrid. Een voor dit schilderij gemaakte ontwerpschets van Rubens maakt deel uit van de
collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Wellicht is de compositie
van deze werken geheel of ten dele van invloed geweest op het schilderij voor de
Wisselbank. Het is zelfs mogelijk dat het ervoor gekopieerd is. Erasmus Quellinus heeft in
1656 ook een aantal schilderijen voor andere kantoren in het Amsterdamse Stadhuis
geleverd. In de kamer van de Vroedschap en in de Schepenzaal zijn plafondstukken van zijn
hand te bewonderen.
Jasons draak en Wapenborden
In het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum bevinden zich respectievelijk een houten en
een bronzen traliedeel van de balie van de Wisselbank die, net zomin als twee houten
hoornen van overvloed met geldstroom, in Quellinus’ rekeningen voorkomen. De hoornen
van overvloed kunnen als modellen voor bronzen hekdelen hebben gediend. Voor klein
bronswerk was dat de gebruikelijke manier van werken. Eén van de tralies is in de achttiende
eeuw te dateren maar het bronzen hekwerk uit het Rijksmuseum verraadt de hand van
Quellinus en is afgebeeld in de prentbundel (LXIII) die Hubertus Quellinus graveerde naar het
werk van zijn broer.
Centraal in het hekwerk en in de ernaar vervaardigde prent bevindt zich de eerder ter sprake
gekomen draak van Medea tussen ranken. Het is de bewaker van de goudvoorraad. In een
rekening die beeldhouwer Artus Quellinus aan de thesaurier stuurde, is ook sprake van vier
uit hout gesneden wapenborden voor de Wisselbank. De heraldische wapens geven
uitdrukking aan de trots van de in het inwijdingsjaar 1655 werkzame commissarissen
Hendrick Roeters (1617-1699), Gerrit Reynst (1599-1658), Jacob Bas (1609-1656) en Pieter
Trip (1597-1655). De wapens zijn met de stedelijke verzameling kunst en
gebruiksvoorwerpen uit het Stadhuis via de Waag op de Nieuwmarkt terecht gekomen in het
Amsterdam Museum.581 Een 1656 gedateerde tekening die als studie voor de wapenborden
heeft gediend, bevindt zich in het stadsarchief van Antwerpen. Alleen het familiewapen en
een banderol waarop de namen werden gebeiteld zijn tijdens het productieproces
aangepast.
580 Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, p. 202-203.
581 Jonker en Vreeken 1995, cat. nr. 98 t/m 101 en 150-151 en 267. GAA, 5039, Thes. Ord. inv.nr. 175, nr. 14 en 20.
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122 Ontwerp voor een wapenbord, Artus Quellinus, 1656, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen.

6.3.2 De Thesaurie Ordinaris
De belangrijke kamer van de “tresoriers”, boven de wisselbank, vraagt vanwege de rijkdom
aan originele decoratieve en inhoudelijke details om speciale aandacht. Deze kamer behoort
tot de rijkst gedecoreerde Stadhuiskantoren omdat de thesauriers of beheerders van de
stadsfinanciën, en tevens bestuurders van de afdeling openbare werken, een belangrijke
functie hadden. Behalve vier tot zes thesauriers waren er een secretaris, een
penningmeester, enkele klerken en een boekhouder aan dit kantoor verbonden.584
De thesauriers oefenden financiële taken uit en alle ambtenaren werden door hen betaald.
Inkomende gelden werden geïnd en ten slotte hadden ze ook een charitatieve taak. In tijden
van overvloed kochten ze graan in om het bij schaarste voor een redelijke prijs aan de armen
te verkopen. In het verleden was gebleken dat vooral een hoge broodprijs een reden tot
opstand tegen het stadsbestuur gaf. Zo zorgden ze dus ook voor rust.
In de decoratie van de kamer is voor de charitatieve taak een hoofdrol weggelegd: het
schilderij in het schoorsteenstuk, geschilderd in 1656 door Nicolaes van Helt Stockade585 Het
toont Jozef die in Egypte grote voorraden koren liet aanleggen voor tijden van schaarste.586
Na zeven vette jaren kon hij zo het volk in de erop volgende zeven magere jaren behoeden
voor de hongerdood. Bovendien wist hij op deze manier het volk aan zich te binden. Deze
‘bijkomstigheid’ zal ook de stadsbestuurders voor ogen hebben gestaan. Onder het schilderij
is in een gedicht van Vondel het volgende te lezen:
“Geheel Egypte brengt den Rijxvooght schat, en have,
En leeft nu zeven jaer by ‘t uitgereickte graen.
Het vrye volck door noot wort ‘s konings eigen slave.
Een mans voorzichtigheit kan duizenden verzaën.”
584 Zie voor een nadere uitleg over de dagelijkse gang van zaken bij de Thesaurie de tentoonstellingscatalogus Van Heeren,
die hunn’ stoel en kussen niet beschaemen. Faber et al. 1987, pp. 36-38.
585 Van Helt Stockade, die voordat hij naar Amsterdam verhuisde in Venetië, Rome, Parijs en Lyon werkte, ontving destijds
zeshonderd gulden voor zijn schilderij. Bontemantel, 1643-1672, II, p. 520; Buchbinder-Green 1974, p. 109.
586 Genesis 41:56.
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Omdat het schilderij al voorkomt in gedichten die in 1655 geschreven zijn door Vondel en
Vos, dus één jaar voordat Van Helt Stockade het had geschilderd, is het ontwerp naar alle
waarschijnlijkheid door of in samenspraak met Van Campen bepaald. Uit deze vermeldingen
blijkt dat het onderwerp van het schilderij tot de oudste inrichtingsplannen behoort.

123 Thesaurie met toepasselijke Christelijke symboliek over de verdeling van graan over vette en magere jaren. 1656.

Vermoedelijk is het schilderij geïnspireerd op een schilderij met hetzelfde onderwerp uit
1612 van de schilder Lastman dat zich nu in Belfast bevindt.588 Van een uiteenlopend aantal
schilders zijn echter ontwerpen bekend die in verband zouden kunnen staan met deze
opdracht.589 Met riet beklede boomstammen verwerkt in Ionische zuilen hebben
vermoedelijk een betekenis die toepasselijk is bij het hoofdthema van de decoratie. Wellicht
duiden ze op het aloude gezegde dat zij die maatregelen treffen voor de toekomst zijn als
het riet: ze buigen onder druk, maar breken niet.
Op de wand tegenover de schouw hangt sinds enige jaren opnieuw een schilderij van
Cornelis Brize dat de stilleven- en portretschilder in 1656 voor deze kamer vervaardigde.590
588 Belfast Ulster Museum.
589 Buchbinder-Green 1975, p. 111.
590 Renckens 1948, pp. 5-8, Fremantle 1954, pp. 222-228.
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In het schilderij zijn de geordende paperassen van de thesauriers te herkennen: “Eenighe
Brieven, rekeningen, en percamenten, met wasse en andere Zegels en tekeningen als op een
bruin noteboome schot zeer konstig geschilderd.”591
De acht aaneengeregen bundels op het schilderij, die naar alle waarschijnlijkheid ook
werkelijk, dat wil zeggen in drie dimensies, aan de wanden gehangen hebben, werden ook
liassen genoemd. De liassen in het schilderij zijn geordend in verschillende rubrieken: Reijsen
ghelt, Processen, Fabrijck ampt, Extraördinaris Quitantiën (specifieke rekeningen), Ordinaris
Wedden (salarissen), Quitantiën van de grooten Excijs (hoge rekeningen), Copinge van erven
ende huysen en Barning (brandstof).

124 Trompe l’oeil schildering dat de stilleven- en portretschilder Cornelis Brize in 1656 voor deze kamer
vervaardigde. In het schilderij zijn de geordende paperassen van de thesauriers te herkennen en te verwarren met de
echte papieren.

Het bedrieglijke of ‘trompe l’oeil’ effect van de voorstelling werd in de zeventiende en
achttiende eeuw zeer bewonderd en vrijwel altijd genoemd in reisbeschrijvingen van
Stadhuistoeristen. Onderzoek naar de bundels “Fabrijck ampt” en “Copinge van erven ende
huysen” heeft aangetoond dat de schilder werkelijk bestaande archiefstukken in het
schilderij heeft opgenomen.594
Het schilderij met de documenten hing hier niet zonder reden. Het is ook een gedenkteken
voor de boycot op Frans papier in het midden van de jaren zestig van de zeventiende eeuw.
Hierdoor was er enkele jaren grote papierschaarste en werden de activiteiten van de
Thesaurie Ordinaris ernstig gehinderd. Het schilderij van Brize stelde dit met de nodige
humor aan de kaak. Zowel Vondel als Vos lieten zich door dit schilderij inspireren tot een

591 Van Dijk 1753, p. 95.
594 Dudok van Heel 1982, pp. 7-15 en Essen 2002, pp. 11-17.
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toepasselijk gedicht.598
Door vijf openingen in het plafond wordt ons door Cornelis Holsteyn een blik gegund op de
geschilderde buitenwereld. In de lucht is een groot aantal ‘putti’ met korenschoven,
korenmaten, klaprozen en een geldhoorn in de weer, “zinspeelende op het
Schoorsteenstuk”.599 De hemel verwijst, geheel in lijn met de thematiek, naar de voorspoed.
Behalve de ‘putti’ zijn er ook vogels, vlinders en sterrenbeelden in een cirkelvormige
wolkenband te zien. De sterrenbeelden stier en tweeling, die staan voor de vruchtbaarste
maanden van het jaar, komen om nog onopgehelderde reden elk twee keer voor.
Opmerkelijk is dat in deze kleine, maar overdadig gedecoreerde kamer vooral de charitatieve
functie van de thesauriers benadrukt wordt. Klaarblijkelijk dienden de verwijzingen naar
christelijke deugden de thesauriers een imago van menslievendheid en gemeenschapszin
toe te kennen.

125 Beschilderd cassettenplafond en houtsnijwerk van Quellinus, Cornelis Holsteyn, 1656. Het vormt een
thematische eenheid met de schouw en het schoorsteenstuk in de Thesaurie Ordinaris. In de lucht is een groot aantal
putti met korenschoven, korenmaten, klaprozen en een geldhoorn in de weer. De sterrenbeelden in de cirkelvormige
band zijn de stier en de tweeling, die staan voor de vruchtbaarste maanden van het jaar.

6.3.3 De Thesaurie Extraordinaris
De hoofdtaak van de Thesauriers Extraordinaris bestond uit het ontvangen van de onroerend
goed belastingen alle uitgaven ten behoeve van de stadsfabriek. Rond 1650 diende elke
achtste penning van de huur van huizen aan de stad worden afgedragen. Ook werd er
‘emmer en straatgeld’ en ‘lantaarngeld’ geïnd. Voor het gewest Holland werd hier ook
belasting ontvangen. In twee aangrenzende kleinere kamers zaten de commiezen en klerken
die de Thesauriers Extraordinaris administratief ondersteunden.
In de hoofdkamer, in het zuidwestpaviljoen, bevindt zich, conform het nederige karakter van
de onderafdeling van de Thesaurie, nog altijd een simpele zandstenen schouw met Ionische
598 Deze geschiedenis is te lezen in Dapper 1663, p. 372, maar ook in een gedicht van Vondel (in het gedicht onder het
schilderij). en van Vos (1662-1671, I, r. 526-527).
599 Ripa 1644, p. 565; Van Dijk 1753, p. 97.
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kapitelen. Van andere decoraties zijn vooralsnog geen aanwijzingen of sporen overgeleverd.
Een gedicht op de toegangsdeur tot de Thresaurie Extraordinaris is van de hand van
stadschroniqueur Fokkens.601
“Boven dezen ingank is afgebeeldt in’t midden een Rondas…
Volop schaft d’Hemel ons des Aardtrijks groote schat,
En maakt vermast van goedt dees overgroote Stadt,
Der Hanen wakkerheyt bediet de goede zorge,
Wie d’Hemels gunst geniet die heeft een vaste borge.”

Het beeldhouwwerk komt voor in de rekening van Quellinus van 11 april 1652. In een
rekening van 11 mey 1655 wordt een “schou int achterpavilioen” genoemd. Als het gedicht
echter iets aantoont dan is het wel dat diens dichter in 1662 de scheidslijn tussen het
programma met het universum en de functionele en decoratieve eenheid per kamer al niet
meer overzag en dat anderen later niet bij machte waren om dit misverstand te corrigeren.
Schilderijen en wereldkaarten hebben in de zeventiende eeuw de wanden bekleed. Op een
enkel schilderij na zijn ze verloren. Het schilderij dat zich tegenwoordig in het Rijksmuseum
bevindt, draagt het opschrift: “hier ontfangme. t’schoorstien.gelt”.602
6.3.4 De Rekenkamer
Drie commissarissen waren vanaf 1654 belast met het controleren van stadsrekeningen. Een
boekhouder, een klerk, een knecht en bode stonden hen bij. Vanaf 1650 bewaarden zij
gelden in hun kantoor bijvoorbeeld in consignatie van zeevaarders in consignatie. Het
kantoor laat zich in plaatsing, betekenis en statuur spiegelen met de kamer van de schepen
extraordinaris. De kolommen van de schouw zijn zoals die in Thesaurie Extraordinaris
eveneens Ionisch maar hier van zwarte steen en kapitelen van witmarmer in plaats van
zandsteen. Geschilderde en vergulde versieringen met zinnebeelden kenmerkten volgens
Dapper in 1663 beide kamers. Mogelijk waren er net als elders in kantoren wapenborden
van rekenmeesters aan de wand geplaatst.603
6.3.5 De Weeskamer
In deze kamer in de noordoosthoek zetelden drie tot vijf weesmeesters, die toezicht hielden
op alle minderjarige weeskinderen en de vermogens van de rijken onder hen.
“Boven de(ze) ingank ziet men afgebeelt twee grimmende Leeuwen met fruyt-hoorens of hoorens van
over-vloet int’t portaal is de solder kunstigh geschildert de grondt hemels Blaeuw daar allerley
gevogelte vlieght.”604

In de cassette van het gewelf boven de toegang is een krans met appeltjes gebeeldhouwd bij
wijze van verwijzing naar de oogst.
Fokkens schrijft over het beeldhouwwerk boven de deur:

601 Fokkens 1662, p. 131.
602 RM, inv. Nr. A4464.
603 Wagenaar 1765-1767, II, p. 21. Het Amsterdam Museum bewaart twee wapenschilden die hiervoor in aanmerking
zouden kunnen komen.
604 Fokkens 1662, p, 143.
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“Verwoede Leeuwn zijn verschikkelijk van aardt,
De Kinderen, ouderloos, hun recht wordt hier bewaardt,
Dat anders in het wildt de woestheydt zou verslinden,
d’Onnoos’len Vaderloos hun Vaders hier noch vinden.”605

126 Interieur van de Weeskamer met het schoorsteenstuk van Cornelis Holsteyn, ‘Lykurgus, zonder vrees, Beschermt
het wettigh Recht der Koningklijcke wees’, 1655.

Uit de beschrijving en dichtregels blijkt dat Fokkens net als bij de vorige kamer een verband
legt tussen de beelden boven de deur en de functie van de Weeskamer. Hier is de kiem
gelegd voor al eerder ter sprake gekomen misverstanden. Het beeldhouwwerk dat hij
beschrijft heeft betrekking op de naastgelegen godin Cybele of aarde wier wagen door
leeuwen in banen door het luchtruim wordt getrokken.608 Fokkens herhaalt deze vergissing
bij al zijn beschrijvingen en gedichten op de reliëfs naast de goden in de galerijen, en onder
de reliëfs onder de bogen die toegang bieden tot de trappenhuizen.609
De eenheid tussen functie en decoratie wordt daarom pas concreet bij de iconografische
beschrijving van beeldhouwwerken en schilderijen in de kantoren zelf.
Op het plafond van de kamer schilderde Cornelis Holsteyn een vrouw die de Voogdijschap
voorstelt zoals Ripa deze personificatie heeft geduid en beschreven.610 Haar attributen zijn
een weegschaal, een haan en een “Rekenboeck”. De weesmeesters dienden de vermogende
wezen en hun bezittingen rechtvaardig te behandelen en beheren. Haar rode “mantel der
605 Fokkens 1662, p. 143. Fokkens heeft, zoals in de historiografie al beargumenteerd, niet begrepen dat het
beeldhouwwerk boven de portalen tot de goden-planeten behoort en niet vervaardigd kan zijn om bijvoorbeeld boven de
Secretarie of de Desolate Boedelkamer de functie aan te duiden.
608 De leeuwen zijn geïnspireerd op Ripa’s beschrijving van de “Koetse van de Aerde”, Ripa 1644, p. 268.
609 Fokkens 1662, p. 143.
610 Ripa 1644, p. 560, Buchbinder-Green heeft dit gedeelte van het decoratieprogramma niet begrepen en zocht vergeefs
naar het “Voogdijschap”. Buchbinder-Green 1974, p.144.
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liefde” biedt bescherming voor deze kwetsbare groep. Het zwaar vergulde snijwerk om dit
plafondstuk toont met weesmutsen gesierde kinderkopjes en vogels die voor hun jongen
zorgen. Quellinus vervaardigde het vermoedelijk in 1654 toen hij volgens een rekening ook
het schoorsteenfries leverde.611 In vier cassetten zijn ‘putti’ of (wezen) te zien die olijf en
lauriertakken en kransen met bloemen dragen. Sommige ‘putti’ (weesjes?) dragen elkaar op
de rug. Vos liet zich in 1655 door dit plafond inspireren:
“Hier ziet gy de Vooogdy, die de ónvolwasse wees
Voor overval bewaart. zy voedtze met het vlees
Ent allerzuiverste van haare vloeined’ aaders.
Der vooghden zorgen zyn niet minder dan de vaaders
En moeders zyn geweest, in ‘t queeken van hun kroost.
Dit is de voesterwieg der weezen, en de troost
Der droeve weduwen. men waakt hier voor ‘t bestryen
Van wolven, havikken, griffoenen en harpyen;
Die zicht met goedt en bloedt van weerelooze voên.
Wie dat te Roome slechts een burger kon behoên,
Wierdt met een kroon vereert van palm en eikeblaaren.
Wat kroon verdient hy dan te hebben op zyn hairen
Die weez’ en weeuw beschermt? niet anders dan van ‘t goudt
Dat dit vervloekt gedrocht d’onmondigen onthoudt.
Geen minder kroon verdient het hooft der Voesterheeren.
Zoo wordt de deugdt geloont. zoo kan men valsheidt keeren.”612

127 Weeskamer. Het beschilderde cassettenplafond en houtsnijwerk van Quellinus vormen een thematische eenheid
met de schouw en het schoorsteenstuk, Cornelis Holsteyn, 1656.

611 Zie bijlage 19 december 1654.
612 Vos 1655, p. 16.
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Ten tijde van Vos’ beschrijving was het schoorsteenstuk, van de hand van Cornelis Holsteyn,
nog niet geleverd, zo is ook op te maken uit dit gedicht. Vondel was in 1655, zoals telkens
weer blijkt, beter op de hoogte van de toen al vastgestelde toekomstplannen voor de
schouw: “Lykurgus, zonder vrees, Beschermt het wettigh Recht der Koningklijcke wees.”,
schrijft hij.619 Een en ander doelt op de geschiedenis van de Spartaanse koning Lykurgus die,
zoals Plutarchus had beschreven, na de dood van zijn broer koning werd.620 Hij adopteerde
het zoontje van zijn broer hoewel hij daarvoor afstand van de troon moest doen. Later, toen
Vos inmiddels wist waarover het schoorsteenstuk handelde, heeft hij er opnieuw een
gedicht op gemaakt:
“Lykurgus houdt zijn neef voor wettigh erf van ‘t landt.
De hulp der voogden sterkt de weez’een mondt en handt.
Hier leert men dé Eigenbaat de wees zijn erfrecht geeven
Zoo blijft de vaaders zorg, als ‘t lichaam sterft, in ‘t leeven.”621

Een interessant detail is de omgeving waarin de als een Romeins keizer geklede Lykurgus en
zijn neefje zich in het schilderij bevinden. Een omlijsting die het midden houdt tussen de
architectuur en beeldhouwkunst van de Vierschaar (drie in reliëf gebeeldhouwde scènes) en
de galerijen (boog met festoen en figuur in een zwik). Het koninklijk banket vindt plaats in
een soort ‘loggia’ met in de achtergrond het Forum Trajanum te Rome.
De marmeren schouw onder het schilderij is vrij eenvoudig. In 1654 schrijft Quellinus dat hij
er op 19 december samen met de decoratie van een aantal kasten voor is betaald.622 Dit is
gezien het vroege tijdstip een indicatie voor de toeschrijving van de keuze van onderwerpen
aan Van Campen. Het fries is bezaaid met hagedissen die volgens Ripa symbool staan voor
goed voogdijschap waardoor er ook wat dit aspect betreft, sprake is van een iconografische
eenheid met het schoorsteenstuk en het plafond.623
Dit kantoor dat het spiegelbeeld is van de Thesaurie Ordinaris aan de andere kant van de
spiegelas van het gebouw had net als dat kantoor een voorportaal met een plafond
beschilderd met wolken en vogeltjes (zie bovenstaand citaat). Alle plafondstukken op de
hoofdverdieping wekken de illusie dat men onder de blote hemel loopt, iets wat bij de
opening van het gebouw in 1655 ook werkelijk nog het geval moet zijn geweest. Een 1656
gedateerd schilderij van Lingelbach uit het Amsterdam Museum met het Stadhuis in
aanbouw getuigt van dit gegeven.
6.4 Andere colleges en ondersteunende diensten
6.4.1 Stadskantoren aan de galerijen
Vier stadskantoren bevinden zich aan de noord- en zuidzijden van de galerijen: de Secretarie
of Geheimschryverskamer met twee publieke kantoren, de Assurantiekamer en de Desolate
Boedelkamer (het bureau voor faillissementen). Deze kantoren worden net als de
Schepenzaal buiten de kamer al met beeldhouwwerk aangeduid, zij het op een minder
uitbundige wijze. Zoals in een modern Stadhuis naar de bordjes gekeken kan worden om de
verschillende kantoren te vinden, zo kon destijds de sculptuur als wegwijzer dienen, ook
619 Vondel 1655, reg. 1139-1140.
620 Plutarchus vs. 1139-1141.
621 Vos 1726, p. 322. Het is onduidelijk wanneer Vos het gedicht precies schreef. Volgens Brugmans en Weissman zou dit
gedicht onder het schilderij hebben gestaan tot 1808. Brugmans en Weissman, p. 141.
622 Thes. ord. m. 175, 19 december 1654, Quellinus heeft in datzelfde jaar ook allerlei houtsnijwerk voor kasten in deze
kamer en voor de schouw geleverd.
623 Ripa 1644, p. 560.
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voor anderstaligen en mensen die niet konden lezen. Bij deze vier kamers is dus net als bij de
Schepenzaal goed het verband te zien tussen het beeldhouwwerk boven de toegang en de
functies van de kamers.
6.4.2 Decoratie overige stadskantoren
“When the Stadthouse at Amsterdam was finishing, such was the Curiosity of the Lords that
were the Overseers of the Building, that they offered C. van Dijck aforsaitd 80 Pounds
Sterling (as himself told me) onely for drawing in Paper the names of the several Offices that
were to be painted over the Doors, for the painter to paint by.”624 Aldus schreef Joseph
Moxon over zijn gesprek met Christoffel van Dijck in 1682. In de stadsrekeningen van
vierentwintig jaar eerder (1658) is onder het kopje buitengewone uitgaven te lezen dat de
schilder Michiel Comans het aanzienlijke bedrag van fl. 473,62 betaald kreeg “tot het
schrijven van de letteren aen de respectieve collegien ende onder de schilderijen.”. Het
laatste verwijst naar de gedichten van Vondel die onder verschillende schoorsteenstukken
ter verklaring van de schilderijen erboven zijn geplaatst.
Een proeve van zijn schrijfkunst en verwijzingen naar Comans’ trots op zijn verbintenis met
het Stadhuis zijn te vinden in het door Michiel van Musscher in 1669 geschilderde
dubbelportret van Michiel Comans en zijn vrouw (Rijksmuseum Amsterdam). De door elkaar
lopende opschriften van Comans en Van Dijck zijn beiden nog boven enkele toegangen te
herkennen. Een goed leesbaar voorbeeld is te vinden boven de boog naast Venus in de
noordwestgalerij.
6.4.3 De Geheimschryverskamer of Secretarie
“Dit zijn twee deuren daar men veel tot lof van zeidt.
Hier gaat men by de Trouw: daar by Stilzwygentheidt.
Op deeze zusters mach het Raadthuis zich verlaaten.
Door trouw en zwijgen dient met Stadt en onderzaaten.”625

De twee reliëfs boven de toegangsdeuren van de Secretarie of Geheimschryvers kamer
stellen Stilzwijgendheid en Trouw voor, uitgebeeld door achtereenvolgens een vrouw met
een vinger op haar lippen, en een hond die bij zijn overleden eigenaar waakt.626 Beiden zijn
gesigneerd door Rombout Verhulst. Het reliëf met de Stilzwijgendheid is sterk verwant aan
dat aan de voorzijde van de katheder van de secretaris in de Vierschaar: opnieuw een vrouw
met een vinger aan de lippen en een gans met een steen in zijn bek. Toegevoegd is de dolfijn
waar de vrouw tegen leunt. Een dolfijn werd gezien als geluidloos dier, en daardoor als een
toepasselijk symbool van zwijgzaamheid. De gans heeft een steen in de bek zodat hij tijdens
zijn vlucht niet het reflexmatige gegak laat horen en roofvogels zo niet opmerkzaam maakt
van zijn aanwezigheid.
Op het andere reliëf symboliseert een hond die bij zijn dode meester waakt Trouw tot in de
dood. Op de achtergrond van het reliëf is een tot vuist gebalde hand boven een offeraltaar
zichtbaar. Uit de gravure van dit reliëf door Hubertus Quellinus blijkt dat in de vuist een
zwaard geklemd is en er vuur op het altaar brandt. Ripa’s Constanza of standvastigheid is
624 Dit citaat komt van Joseph Moxon die in zijn boek ‘Mechanick Exercises on the Whole Art of Printing’ uit 1683-84
schreef dat hij in 1682 in Amsterdam met stempelsnijder Christoffel van Dijck sprak. Met dank aan Frank E. Blok en Esther
Krop voor deze verwijzing. Over de uitvoering en dus niet het ontwerp van de aanduidingen zie Goossens catalogus nr. 13
in: Peeters 1997, p. 60-61.
625 Vos 1662, nr. 511.
626 Ripa 1644, pp. 484-487.
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een vrouw die haar hand met zwaard in het vuur houdt.

128 en 129 Trouw naast zwijgzaamheid gelden als de belangrijkste deugden voor de secretaris. Versierselen rondom
het tafereel geven een inzicht in de dagelijks gebruikte bureaubenodigdheden. Beiden van Rombout Verhulst,
gesigneerd, ca. 1653.
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In het al eerder geciteerde anonieme gidsje uit de achttiende eeuw staat te lezen dat het
verwijst naar de geschiedenis van Mutius Scaevola die met dit gebaar liet zien dat geen
foltering hem zijn geheimen zou doen prijsgeven.627 De festoenen boven en naast de deuren
zijn opgebouwd uit bureaubenodigdheden: ganzepennen, sloten, sleutels, documenten,
zegelringen, inktpotjes etc. Ze verlieten in 1653 Quellinus’ atelier.628
Fokkens dichtte in 1662 de volgende eigenschappen toe:
“Op de Hondt
De trouwe Hondt houdt wacht, hy is hier helm en wapen,
Daar trouwe Dienaars zijn daar mach de Meester slapen.“

“Op het ander Sinne-beeldt.
Dit Wijf, en deze Gans, bedinght de mondt tot swijgen,
Hoe nut is dit ‘t geheym om geen verdriet te krijgen.”

Ook schreef hij:
“Hier boven de deur hanght allerley Schrijf-tuygh als verzegelde Brieven ...” dit duidt op de
festoenen boven de deuren die opgebouwd zijn uit de bureaubenodigdheden van de
secretaris.631
De deugden stilzwijgendheid en standvastigheid werden indertijd van een secretaris
verwacht. De reliëfs zijn gehouwen door Rombout Verhulst vermoedelijk in 1653. Verhulst
was de enige beeldhouwer die het toegestaan is zijn werk te signeren. Helaas zijn de
oorspronkelijke interieurs achter dit beeldhouwwerk verloren gegaan en zijn er ook geen
afbeeldingen of beschrijving waaruit bijvoorbeeld de genoemde “overkunstigh geschilderde
verwulfzels” en hun samenhang met de secretariaatsfunctie zou kunnen blijken.632 Uit de
rekeningen van Quellinus is wel bekend dat hij in 1654 voor de schouw twee “kolommen
met loof en bloemen van marmer” leverde. Vermoedelijk waren ze vergelijkbaar met de
zuilen die in de Thesaurierskamer te vinden zijn.633
Dapper schrijft in 1663 over een van beide kamers dat “Het verwelfsel van deze kamer, dat
“die hooghte van de gansche verdieping van deze tweede gront heeft, is met allerlei
loofwerk en zinnebeelden, geschildert en ten dele vergult.”634 Het onderwerp van de
“zinnebeelden” blijft wederom onbesproken. In de Stadhuisgids die vanaf 1705 werd
uitgegeven, staat dat langs de breedte van de kamer een “gaandery” met boekenkasten is te
vinden. Deze “gaandery” is echter vermoedelijk pas tot stand is gekomen bij een verbouwing
in 1672 toen de kamers die blijkbaar op een eerder moment een verlaagd plafond hadden
gekregen opnieuw van een gewelf werden voorzien.635
Meerdere auteurs vermelden dat naast een portret van Karel V aan de muur een portret van
627 Anoniem,”Beschryvinge van’t stadhuis van Amsterdam”, Amsterdam 1751, p. 82.
628 GAA, Thes. Ord. 1653, “4 festons met sloten en zegels tot 50 gulden stuck”, en vermoedelijk in 1654, “Noch gemackt
van merbel vier festons boven de desolate boel ende assuratiekamer die van de secretarye gelyck ende syn my betaalt
stuck 50 gulden”.
631 Fokkens 1662, p. 130.
632 Zie voor het ontwerp van de Sekretary H. in Vennekool 1661, “Door Gesnede Gevel van ‘t Amsterdams Stadt-Huys Haer
voor gevel ten Oosten wegh genomen.”.
633 GAA, Thes. Ord. 1654 In de rekeningen van het jaar daarna komen nog 8 consoles en gesneden ornamenten op lijsten
en kertoesen van avender steen voor. Kroon 1867, p. 112 en GAA, Thes. Ord. M.175, 14 july 1655.
634 Dapper 1663, pp. 372-373, Von Zesen schrijft hetzelfde in 1664, pp. 265-266, “De verwulfzels zijn hier overkunstigh
geschildert alles uytbeeldende de gelegentheydt van die plaats,…” Fokkens 1662, p. 130.
635 Beschryvinge van ‘t stadhuis van Amsterdam 1751, p. 73, Res. Thes. 7 april 1672, ord. 5, fol. 25.
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Maria de Medici van de hand van Van Honthorst bij wijze van schoorsteenstuk was
geplaatst. Beide schilderijen kwamen nog uit het oude Stadhuis en lijken niets te maken te
hebben met, en niets toe te voegen aan, de geringe informatie over de vroegste
decoratieplannen van deze kantoren.636 De kamers zijn op 12 oktober 1762 totaal
uitgebrand.637
6.4.4 Desolate Boedelkamer en de Assurantiekamer
Precies op dezelfde plaats maar dan in de tegenoverliggende galerij geven reliëfs van Icarus
en Arion respectievelijk de Desolate Boedelkamer en de Assurantiekamer aan. Icarus is
afgebeeld omdat hij ondanks waarschuwingen van zijn vader Daedalus (in de achtergrond
van het reliëf) te dicht bij de zon vloog en hoogmoedig ten val kwam. De voorstelling is naar
een schilderij of olieverfschets van Rubens uit 1636 tot stand gekomen.638
Rondom het reliëf slingeren zich giftige planten, met name vingerhoedskruid. De festoen
erboven wordt bijeengehouden door hulstblad. Centraal in deze festoen staat een
omgekeerde lege geldkist, waar ratten doorheen kruipen. De ratten knagen ook aan de
stapels onbetaalde rekeningen of waardeloze pandbrieven. Arion is hier gekozen omdat hij
zich door prachtig te zingen en te spelen verzekerde van de hulp van dolfijnen. Toen
muitende zeelui hem voor zijn terechtstelling een laatste kans gaven zijn kunsten te tonen,
ontsnapte hij op de rug van een dolfijn.639 Zijn veilige terugkeer is zeker gesteld een
geruststellende gedachte voor de verzekerden.

130 De val van Icarus boven de Desolate Boedelkamer, Artus Quellinus, zoals beschreven door Ovidius,
Metamorphosen VIII, 183-235. De festoen boven Icarus is samengesteld uit een omgekeerde geldkist, waardeloze
papieren, kapotte beurzen en ratten.

636 Wagenaar II, pp. 16-17, Het schilderij met Karel V bevindt zich in de collectie van het Amsterdam Museum evenals het
portret van Maria de Medici.
637 Een pentekening van deze brand van de hand van S. Fokke bevindt zich in het Gemeentearchief Alkmaar. Voor de
bestrijders van de brand is destijds een zilveren medaille geslagen waarop de brand ook duidelijk is waar te nemen. Zie
hiervoor het penningkabinet in het Teylers Museum te Haarlem.
638 Olieverfschets Musées royaux des Beaux-Arts, Brussel, Goossens 1995, De rol van de beeldhouwkunst, pp. 201-226.
639 Zie voor een verdere bespreking van de beelden van Icarus en Arion: Fremantle 1959, p. 73.
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Fokkens dichtte als bij de reliëfs boven de ‘Secretary’ onder verwijzing naar boek acht van
Ovidius’ Metamorphosen:
“Dedalus vlieght in maat, Ykarus houdt geen standt,
Hy komt de Zon te na dies hy zijn wieken brandt,
Hy valt dus ysselijk daar hy in Zee moet sterven,
Wie zich te hoogh verheft moet goet en schatten derven.”

En op de festoen met de ratten er direct boven:
“Die achteloos zijn goet versuymt niet op wil passen, De Rotten komen licht in Koffers en in Kassen.
Anders: De Rotten vreeten Boek, zijn Winklen en Papier, Die al te veel bevocht zijn Keel met Wijn en
Bier,”

Het reliëf boven de Assurantiekamer leidde tot de volgende versregels:
“Arion in de Zee, dus op zijn Dolfijn speeldt,
Zijn Harp door’t zoet geluyt, de Windt en baren streeldt,
De Koopman waaght zijn Goedt, de Zee slaat yerder open,
Die noyt niet avontuurt heeft noyt geen winst te hoopen.”640

131 De val van Icarus, Peter Paul Rubens, olieverfschets voor de Torre de la Parada Madrid, Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, Brussel.

640 Fokkens 1662, p. 137.
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De schilderijen die zich in deze kamers bevinden, bevestigen nogmaals de Stadhuisfuncties.
De afwikkeling van faillissementen (financiële drenkelingen) werd van af 1643 geregeld door
de Commissarissen van Desolate Boedels. Onder toezicht van hen kon de failliet verklaarde
persoon proberen in dit kantoor overeenstemming te vinden met zijn schuldeisers. Als dat
niet lukte, werd de boedel bij openbare verkoping aan de meestbiedende verkocht. Uit de
opbrengst werden de schuldeisers zoveel mogelijk schadeloosgesteld. Het correct
afwikkelen van faillissementen behoorde tot de ‘stedelijke’ service aan de handel.

132 Arion verzekerd en gered door een dolfijn dankzij zang en lierspel, Artus Quellinus, en te vinden boven de
Assurantiekamer. In de festoen duiden papavers op zorgeloosheid.

In de schouw is het schilderij ‘Odysseus en Nausikäa’ van Thomas de Keyzer (Keyser Fecit
anno 1657) verwerkt. Aanvankelijk heeft Jacob van Campen hier vermoedelijk een schilderij
met de nimf Calypso die Odysseus redt, willen plaatsen althans als de beschrijving in het
gedicht van Vondel uit 1655 wordt gevolgd.642 Het verhaal dat hier verbeeld is, heeft een
met het verhaal van Calypso en Odysseus vergelijkbare strekking en komt uit de Odyssee van
Homerus.643 De Keyser liet zich wat de compositie betreft leiden door een schilderij met
hetzelfde onderwerp dat de schilder Lastman in 1619 had geschilderd en dat zich nu in
München bevindt.
Ook Govaert Flinck heeft zich laten inspireren door dit onderwerp wellicht in competitie met
De Keyser.644 Odysseus had als schipbreukeling al zijn bezittingen verloren, en belandde op
het eiland Scheria waar Nausikäa de drenkeling vond. Voor zover bekend maakten Vondel en
Vos geen gedichten op dit schilderij.645 Tegelijkertijd met de plaatsing van het schilderij
642 Vondel 1655, vs. 1142-1144.
643 Homerus, Odyssee, boek VI.
644 Buchbinder-Green 1974, p. 149.
645 De spreuk in Latijn die nu onder het schilderij staat is van I. Six uit 1924 en vermoedelijk bij wijze van tribuut aan zijn
vele in het stadhuis werkzame voorvaderen geplaatst ter ere van een restauratie. “Nvdo nverfragio deiecto in litvs VlIXI
Vestes Hic Miserans Nausicaa ecce Dabit MCMXXIV. I. Six”.
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leverde Quellinus in 1657 de omlijsting: “In den desolaten boel 2 festons met afhangende
trossen ende 2 achter syn lanck 81/2, ende 5 wapens boven de schou. Idem de wapens in de
assurantiekamer”646 De vijf familiewapens boven het schilderij zijn van de eerste
commissarissen die hier zetelden.647

133 Odysseus en Nausicaä, Thomas de Keyser.
Toegepast als schoorsteenstuk (schouw Van
Artus Quellinus uit 1657) in de Desolate
Boedelkamer, gesigneerd en gedateerd 1657.

In de Assurantiekamer is in de schouw ‘Theseus en Ariadne’ gesigneerd “Willem Braesemari
alias strycker” te zien, eveneens uit 1657. In de uitleg van Vondels ‘Inwydinge van ‘t
stadthuis t’Amsterdam’ van Albrecht (e.a.) uit 1982 wordt ten onrechte vermoed dat ook
een schilderij met het onderwerp ‘Medea die Jason helpt bij de bemachtiging van het
Gulden Vlies’ tot de eerste inrichtingsplannen behoorde.648 Dat dit onderwerp voor de
Wisselbank was gereserveerd zal verderop ter sprake komen. Zoals bekend uit de
‘Metamorphosen’ van Ovidius, ontsnapte Theseus, de Atheense koningszoon, uit het
labyrint door de draad van Ariadne.649 De vermoorde Minotaurus ligt op de grond.
Strijker behoorde tot de kennissenkring van Jacob van Campen. Ook onder dit schilderij is in
1924 een gedicht van I. Six geschilderd.650 Het verband tussen het schilderij en de kamer is
dat Odysseus ‘failliet’ is, omdat hij die koning was, nu niet eens meer kleding heeft en
Nausikäa om hulp moet vragen. In de Desolate Boedelkamer vroegen de mensen die failliet
waren gegaan, eveneens hulp aan onbekenden.

646 Kroon 1867, p. 113 geeft een onvolledig beeld, Zie: GAA, Thes. Ord., M. 175, 28 maart 1657 “Rekeninge van eenen
houtwerckdat gesneden is door ordere van de heere tesouriers ende M. Stalpaert”.
647 Op schilder Thomas de Keyser werd op 25 april 1662 op een heel ander vlak een beroep gedaan. Hij werd op die datum
namelijk benoemd tot meester steenhouwer van de stads steenhouwerij in opvolging van Symon Bosboom, GAA, Res. Thes.
1658-1664, fol. 97 v.
648 Albrecht 1982, p. 168.
649 Metamorphosen van Ovidius 8.169-82.
650 “The ea mox Labyrinthi aditurum magna pericla Filo iam servat en Ariadna suo. MCMXXIV. I. Six”.
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134 Theseus en Ariadne, Willem Braessemary, gesigneerd en gedateerd 1657.

6.4.5 Getuigen van een verloren samenhang
Ervan uitgaande dat de belangrijkste details binnen de meest gedecoreerde ruimtes aan bod
zijn gekomen is er toch ook sprake van een restcategorie. Van een aantal details is te weinig
contextuele samenhang bewaard gebleven om nog tot een samenhangend decor te kunnen
komen. De kamers met slechts enkele decoratieve details zullen vermoedelijk ook meer op
functionaliteit dan op representativiteit zijn ingericht. Dat maar een klein deel van de
bestuurs- en rechtscolleges van de uitvoeriger gedecoreerde kamers en zalen gebruik
maakten blijkt bij het vaststellen van het totale aantal ambtenaren binnen de
Stadhuismuren. Een beschrijving van de totale organisatie voert buiten het kader van de
gesteld hypothese. Voor meer details over de personele organisatie is er een
tentoonstellingscatalogus uit 1987 beschikbaar.654
Vermeldenswaardig is een in de kamer van commissarissen van kleine zaken aangetroffen:
“heel groote kaart van de geheele Wereldt nu jongst heel net en kunstigh verbetert en
gemaakt.”655 Deze kaart is te verbinden aan een rekening uit 1652 van de firma Blaeu.656 De
summiere gegevens bieden echter te weinig informatie om tot uitspraken over een
geregisseerde plaatsing in samenhang met de functie van de ruimte en eventueel aanwezige
andere kunstzinnige uitingen te kunnen komen. Een voorbeeld van een soortgelijke
samenhang wordt overigens wel gesuggereerd in een vroege beschrijving van de kamer van
Schepen Extraordinaris: “In deze kamer zijn de verwulfzels van fraeye Meesters uytnement
kunstigh geschildert alle met Sinne-beelden die de hoedanigheydt der plaats uytbeelden”.657
Waaruit de samenhang precies bestond, komt niet ter sprake en bleek ook niet te traceren
654 Voor een uitgebreide reconstructie zie: Faber et al. 1987.
655 Fokkens 1662, p. 132.
656 GAA, Res. Thes. Ord., 1594-1657. fol. 149 v.
657 Fokkens 1662.
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via andere bronnen. Het is echter niet uit te sluiten dat er in de toekomst meer vergeten
“Sinne-beelden” kunnen worden geduid.

6.5 Samenvatting functie van de vertrekken
De kantoren met een specifieke functie zijn afzonderlijk van beeldprogramma’s voorzien. De
basis bestaat voornamelijk uit gespiegelde vloerpatronen en plafondbalken, wandgeledingen
en in schouwen en plafonds verwerkte beelden en schilderijen. De eenheid van functie en
decoratie bestaat uit een belerende leidraad. De verwijzingen naar antieke en Bijbelse
exempla is kenmerkend voor Van Campen ontwerpen. Er spreekt ook een zeker plezier uit
de manier van etaleren van een veelheid aan kennis. Ontraadselen lijkt dan op puzzelen. De
stukjes vormen een eenheid die al dan niet met behulp van de beeldtaal van Van Campen,
en met aanwijzingen bijvoorbeeld uit de gedichten van Meyster, Vondel en Vos, kan worden
achterhaald. Buiten de leesbare tekens aan de gevels en in de Burgerzaal en galerijen die het
universele deel van het programma behelzen, vormen de functionele kantoorinterieurs
eigen eenheden of deelpuzzels die verwijzen naar stedelijke idealen. Het geheel is een
gigantische opgave en som der delen die Van Campen tot genie verheffen maar ook door
weinigen tot in extenso zal zijn begrepen. Vooral in de openbare ruimten lijkt er voor
iedereen wat te vinden. Van bestemmingen op wereldkaarten tot geschiedenissen van de
Bataven en uit de Bijbel, en van sterrenstelsel tot elementen waaruit zij zijn opgebouwd.
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7 MAURITSHUIS, ORANJEZAAL EN SPAANSE PALEIZEN
Programmatische ensembles die ter vergelijking naast het Amsterdamse Stadhuis kunnen
worden gelegd, zijn het Mauritshuis en de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Ook enkele buitenlandse voorbeelden komen in aanmerking als inspiratiebron.

7.1 Mauritshuis, Domus Kosmografica in Den Haag
Het Mauritshuis van bouwheer Johan Maurits van Nassau-Siegen aan het Plein in Den Haag
getuigt van diens interesse in het ontdekken van de wereld. Dit wordt ook weerspiegeld in
het persoonlijke devies van de bouwheer: “Qua patet orbis” of “Zo wijd de wereld strekt”.
Jacob van Campen bouwde het bijpassende classicistische huis en Constantijn Huygens zag
vanuit zijn buurhuis (dat hij samen met Van Campen had ontworpen) toe op de voortgang.
Johan Maurits stuurde intussen als gouverneur vanuit Brazilië materialen en kunstwerken
om het huis exotisch mee aan te kleden. De wonderbaarlijke, voornamelijk in de West
vergaarde collectie van Johan Maurits ontleende hij aan “wilde Natien, almede Godts
Schepselen”. 658

135 Mauritshuis tussen 1633-1637 gebouwd door Jacob van Campen voor de bewoning en de universele verzameling
van Joan Maurits van Nassau Siegen.

Johan Maurits stond behalve als militair bevelhebber bekend om zijn brede interesse in
wetenschap en kunst. In een brief van Constantijn Huygens wordt het Mauritshuis religieus
geduid en geroemd als herrijzende tempel van Salomon, een materialisering van Gods
symbolische (want vergane) aardse woning in Jeruzalem een ‘topos’ dat in die jaren vaker

658 Een beschrijving van een bezoek op 20 december 1644 aan het Mauritshuis is te lezen in een brief van Adolph Vorstius
aan Constantijn Huygens. Zie Boogaart 1979, p. 239, Voor een beschrijving van de “wilde Natien, almede Godts Schepselen”
in het Mauritshuis zie ook: De Hennin 1681.
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werd aangewend.659
Huygens putte voor deze kwinkslag vermoedelijk inspiratie uit wat Francis Bacon schreef in
zijn utopisch geschrift ‘The New Atlantis’ over Salomons huis. Huygens vereerde deze
geleerde met heilig ontzag. Bacon schaarde hij onder de geleerden die “koel van hoofd het
voor en tegen afwegen” en hij schrijft er tussen haken bij “zelf doe ik dit, zoo verklaar ik,
overal behalve bij de godsdienst”. Huygens’ voorkeuren stonden zijn intellectuele
bewondering niet in de weg. Hij schreef namelijk ook dat Bacon: "in aanmatigende ijdelheid
en gemaaktheid alles overtrof.” 660 Hiermee bevestigde hij impliciet zijn onafhankelijke
oordeel.
Salomon’s House
In zijn zojuist genoemde postuum uitgegeven werk beschrijft Francis Bacon het genootschap
‘Salomon’s House’ dat zich bezighield met de studie van Gods schepping. In 1656 verscheen
in Dordrecht de Nederlandse vertaling: ‘Nieuwen Atlas ofte Beschrijvinge van het noyt meer
gevonden Eylandt van Bensalem’. De “OpperWoninge” van Salomo die Bacon in dit werk
beschrijft, bestond onder meer uit kamers ter onderzoek van de natuur, waarin de kennis
van alle volken werd verzameld en twee galerijen met uitvindingen en gebeeldhouwde
portretten van uitvinders. Het zijn deze kamers en galerijen die een vergelijking met de
verzameling in het Mauritshuis in gedachten brengt.661 Huygens schrijft aan Johan Maurits in
Brazilië: “De heer van Campen en ik [...] verwachten met spanning de schoone materialen,
die gij belooft te zenden en die zouden kunnen dienen voor een kleinen tempel van
Salomo.”662
Hoever Huygens’ of Van Campens invloed zich bij het schikken van de materie en
verzamelingen voor het Mauritshuis uitstrekte wordt helaas niet duidelijk. Wel ligt het, in
vergelijking met andere decoratieprogramma’s, in de lijn der verwachtingen dat Van
Campen in samenspraak met Constantijn Huygens en Johan Maurits zijn geest aan de
beoogde programmatische eenheid heeft gescherpt. De tempel stond overigens ook sinds
jaar en dag model voor verzamelaars die de schepping op Bijbelse gronden hoopten te
kunnen doorgronden met behulp van onderzoek naar diversiteit in de natuur.
Architectuurliefhebber Henry Wotton, net als Bacon, Huygens en Johan Maurits ook enige
tijd aan het Plein in Den Haag woonachtig, was eveneens gefascineerd door vergelijkbare
ideeën over de schepping en een bouwwerk. In zijn boek: ‘The elements of Architecture’ uit
1626 beschouwde hij het ultieme huis als: “an Epitome of the whole World”.663
Dat dit alles voortkwam uit een Bijbelse connotatie, blijkt bij het openslaan van Ezechiël.
Salomon verkondigde volgens De Statenbijbel 1618, Ezech. Spreuken 24, vermaningen 3-4:
“Door wijsheid word een Huis gebouwd, door verstand bevestigd, en door wetenschappen
alle desselfs versierd.”.

7.2 De Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag
Jacob van Campen ontwierp en coördineerde vanaf 1648 in Den Haag samen met Amalia van
Solms en Constantijn Huygens ook een ander decoratief architectuur- en beeldende
659 Brief van Huygens aan Johan Maurits gedateerd 17-11-1637 Zie voor volledige tekst de website van e-Pistolarum,
waarin de meeste brieven van en naar Constantijn Huygens digitaal zijn ontsloten.
660 Kan 1971, pp. 114-117.
661 Bacon 1646 (eerste editie 1626). Bacons proefschrift werd in 1646 door Huygens gekocht.
662 Oeuvres complètes de Christiaan Huygens. Publiées par la Société Hollandaise des Sciences. dl. 4 Correspondance
1662-1663. La Haye 1891, pp. 505-510. Informatie uit Offenberg 1993, p. 39.
663 Henry Wotton 1624, tweede deel, p. 82.
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kunstprogramma. In opdracht van Amalia, weduwe van stadhouder prins Frederik Hendrik,
ontwierp hij de Oranjezaal in het Paleis Huis ten Bosch. In de daaropvolgende jaren werd
deze zaal van binnen geheel beschilderd en van beeldhouwwerken voorzien.
In een van de schilderingen heeft Van Campen hoog boven de toegang (toegeschreven aan
Pieter Soutman, programmatisch ontwerp Jacob van Campen) een bouwwerk geplaatst dat
te relateren is aan zijn ongeveer gelijktijdige ontwerp voor het Amsterdamse Stadhuis.664 In
het beschilderde gewelf boven de toegang tot de zaal zijn “const, wetenschap en welvaart
uyt den hemel” weergegeven.665 Deze titel vat ook Van Campens streven bij het ontwerpen
van het Stadhuis adequaat samen.

136 De Oranjezaal van Paleis Huis Ten Bosch. “Door ‘t bestier van Sijne Hoogt compt const wetenschap en
welvaart uyt den hemel”, ontwerp Jacob van Campen.

Uit de schildering komt naar voren dat Van Campen van de kunsten de architectuur de
meest vooraanstaande rol toebedeelde. Dit blijkt uit een combinatie van het Korinthisch
kapiteel in de voorgrond van de schildering en de door twee vrouwen gepresenteerde
664 Aan deze schildering liggen vermoedelijk ontwerpschetsen ten grondslag die in 1648 op de tekentafel van Van Campen
tot stand zijn gekomen. Hoewel het ontwerp of in elk geval de schildering betreffende iconologie van zijn hand is zullen
Amalia van Solms en Constantijn Huygens betrokken zijn geweest bij het vaststellen van het onderwerp. In de zaal zijn 14
kunstenaars actief geweest bij de verwezenlijking van het ontwerp in olieverf en beeldhouwwerk in hout. In deze
gewelfschildering ontbreekt een signatuur waardoor de uitvoering uit ca. 1651 ook wel aan Pieter Soutman wordt
toegeschreven. Zie Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 134-135. Ten onrechte wordt hier verondersteld dat de titel ‘Het
goede bestuur van Frederik Hendrik’ zou betreffen. De schildering is door B. Brenninkmeyer-de Rooij in 1982 voor het eerst,
en naar mijn idee terecht, met Van Campens stadhuisontwerp in verband gebracht. Brenninkmeyer-de Rooij 1982, pp. 133185. Zie ook Goossens 1995, pp. 213-215 en Vlaardingerbroek 2011, p. 84 die mijn bespiegelingen uit 1995 wel als
uitgangspunt neemt maar er niet naar verwijst en de schildering op voor mij onnavolgbare wijze koppelt aan ‘het kader’ van
Mozes in de Schepenzaal.
665 Deze titel komt uit J. Zoet. In een lijstje in Van Campens eigen handschrift dat bewaard wordt in het Koninklijk
Huisarchief in Den Haag is te lezen “Door ‘t bestier van Sijne Hoogt compt const wetenschap en welvaart uyt den hemel”.
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koepel. Deze ronde toren vertoont grote overeenkomsten met het eerste ontwerp van de
koepel van het Amsterdamse Stadhuis, zoals onder meer bekend uit Van Campens
bouwtekeningen die in 1650 in prent zijn uitgegeven. Een prent en een guache van Van der
Ulft met een impressie van het hele project en een herdenkingspenning uit 1655 tonen ook
deze vroegste versie. Vooral de in werkelijkheid niet uitgevoerde beelden van acht
windrichtingen op de koepelrand, en de identieke pilaster- en booggeledingen vallen op. Zij
vormen samen een uitzonderlijke combinatie. Zelfs een detail als de festoenen onder de
dakrand van de koepel komen overeen. De combinatie is zo specifiek dat het leidt tot de
aanname dat Van Campen bij de vervaardiging van de wandschildering ideeën en
voorontwerpen voor de Stadhuiskoepel uitprobeerde of vice versa.
7.2.1 In de wolken
De koepel van een gebouw op een wolk in de achtergrond heeft opvallende uitzwenkende
steunberen. Van Campen paste die in meerdere ontwerpen toe. Vermoedelijk pikte hij dit
element op uit de Spaanse architectuur van Toledo, Herrera en Villalpando. Toepassingen
door Van Campen zijn bijvoorbeeld ook te vinden in een tekening uit 1653 waarin Van
Campen alternatieven levert voor een Stadhuis dat wegens een kortstondige oorlogscrisis
met één verdieping werd verlaagd.666 Maar ook de door Van Campen ontworpen kerken in
Hoge Zwaluwe, Renswoude en Haarlem en zijn ontwerpen voor de orgelkassen in Alkmaar
en Amsterdam zijn door deze opvallende bouwstructuren geschraagd.667
7.2.2 Keuzemodel
De steunberen lijken ook te getuigen van Van Campens aandacht op het moment waarin hij
het ontwerp voor de schildering voltooide. De asymmetrie, en daarmee een
keuzemogelijkheid tussen het linker- en rechter hoekpaviljoen, wekt de indruk dat het
gebouw in de Oranjezaalschildering een voorontwerp weergeeft. Dat is vaker terug te
vinden de ontwerppraktijk. Dergelijke keuzemogelijkheden zijn bijvoorbeeld ook in Van
Campens maquettes voor de Nieuwe Kerktoren en zijn houten Stadhuismodel te vinden.668
In de linker risaliet is in de bovenste zone een herhaling van de vensters beneden te zien.
Uiterst rechts is op die plaats een Gotisch profiel in de vorm van een spitsboog te
onderscheiden. Een aantal van Van Campens ontwerpen voorzag ook in een
gotisch/classicistische mengvorm.669
Het decoratieve ensemble van de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch lijkt globaal gezien
vooral in het teken te staan van de wapenfeiten van Frederik Hendrik. Duidelijk komt naar
voren dat de persoonlijke verdiensten van de ‘stedendwinger’ ten grondslag liggen aan
vrede in de Republiek. In Amsterdam dacht men daar anders over waardoor het decoratieve
ensemble van het Stadhuis een heel ander voorbeeld stelt. Om botsingen tussen deze
vergelijkbare, maar wat ‘claim to fame’ betreft, strijdige ontwerpen te voorkomen is Jacob
666 GAA, tekening met vier gevelontwerpen van de hand van Van Campen uit 1653, GAA, G 20-12, Ottenheym in Huisken,
Ottenheym en Schwartz 1995, p. 196.
667 Ottenheym, Architectuur, in: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, pp. 180-187, 195. Over de verspreiding van dit
bouwelement: Ottenheym 1989, p. 32.
668 Beiden in de oude stadscollectie van het Amsterdam Museum. Zie hoofdstuk 2. Het ontwerp voor een nieuwe vleugel
van Huis te Warmond van Salomon de Bray uit 1629 is hiervan een bekend voorbeeld. Gemeentearchief Haarlem. Voor een
gedegen onderzoek naar de architectuurtekening in de zeventiende eeuw zie de dissertatie van E. Gerritsen (Gerritsen
2006).
669 Een interessante vergelijking biedt een van de in het Amsterdam Museum bewaarde torenmodellen van de hand van
Van Campen ter bekroning van de Nieuwe Kerk waarin ook Classicistische en Gotische motieven vermengd zijn. Ook de nog
zichtbare deel van de tore naan de Nieuwezijds Voorburgwal getuigt van een dergelijke samensmelting.
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van Campen behoedzaam te werk gegaan. Interessante verschillen naast mogelijke
vergelijkingen trekken daarbij de aandacht. Wat in eerste instantie opvalt, is het feit dat
beide kampen aanspraak maken op handelen vanuit goddelijk gezag.
De toegang van de Oranjezaal is deel van de geheel beschilderde noordwand die aan de
Vrede van Münster (1648) is gewijd. De schildering op de deur maakt duidelijk dat het om de
toegang gaat naar een vredestempel. Het in 1651 door Christiaen van Couwenbergh
uitgevoerde ontwerp van Van Campen laat in ‘trompe-l’oeil’ zien hoe Minerva en Hercules
met aanzienlijke krachtsinspanning de deur van deze tempel openen voor de triomferende
Vrede.670 De naakte Vrede draagt op haar hoofd een schepenkroon met eikenbladeren.
Symbolen van zeevaart en burgertrots. In haar rechterhand houdt zij de olijfkrans, symbool
van de vrede, en in haar linker een tweede Christelijk vredessymbool, de palmtak.671 De
gouden weerschijn in de achtergrond wijst op de ‘Aetas Aurea’ oftewel het Gouden Tijdperk
dat aanbreekt als de deur naar de vrede opengaat.
Het illusionistische karakter van een deur op de werkelijke toegang van de zaal maakt ruimte
vrij voor een allegorische perspectief waarin de schilderingen in de noordwand van de zaal
kunnen worden bezien. Een vergelijkbare illusionistische oplossing met tempeldeuren werd
door Rombout Verhulst, die net als Van Campen aan zowel in het Amsterdamse Stadhuis als
in de Oranjezaal werkzaam was toegepast in de gebeeldhouwde houten schouw. Enige jaren
later werd dezelfde scene (door Pieter Post) gekozen voor de onvoltooid gebleven decoratie
van de Krijgsraadzaal van het Amsterdamse Stadhuis.672
Dat ‘de Vrede’ (na tachtig jaar oorlog) gerelateerd werd aan Goddelijke of hemelse vrede is
te zien in de schildering in de kap boven de ingangspartij van de Oranjezaal. Volgens een
inventariserende lijst die Van Campens destijds samen met Huygens maakte, is hierin
uitgebeeld hoe “Doort bestier van Sijn Hoogt. (...) const, wetenschap en welvaert uijt den
hemel” komen.673 In “den hemel is een voorstelling te zien van een hemelse tempel die
neerdaalt op een wolk en die naar het schijnt naar Salomons vredestempel verwijst. De
vredesvorst, en daarmee eigentijdse Salomon, bracht in deze tempel de kunsten en
wetenschappen samen en die komen alleen in vredestijd tot bloei.674
Met de steeds weer verhelderende en intensief geraadpleegde encyclopedie van Cesare
Ripa is de optelsom van betekenissen op te maken. In het centrum van het beschilderde
gewelf is Mercurius afgebeeld met voor hem ‘Abundantia’ of Overvloed, een vrouw met een
‘cornucopia’ of hoorn des overvloeds, vol met producten uit de landbouw die in oorlogstijd
te gronde wordt gericht maar die bij Vrede floreert.675 Mercurius die de hoorn draagt is in
deze schildering gelijk aan Ripa’s beschrijving weergegeven als: “Een naekt Jonghman met
een enckel laecken voor een hals kraegh, met goude hoofdhayren, en tusschen de locken
oock gulde pennen, of hy sal een bonnet [hoed] hebben met twee vleugels, aen elcke sijde

670 Ook de schilderingen in de westwand wordt Frederik Hendrik als brenger van de Gouden Eeuw gepresenteerd.
Brenninkmeyer-de Rooij 1982, pp. 151-154. Voor Van Campens werkwijze en het ontstaan van de decoratieprogramma’s
zie: Peter-Raupp 1980 en Brenninkmeyer-de Rooij 1982, pp. 133-185.
671 De stedemaagd boven het toegangsportaal van de Burgerzaal te Amsterdam gaat vergezeld van de zelfde attributen en
wordt bijgestaan door dezelfde personificaties. Hiermee wordt een in de literatuur uit die tijd gebruikte omschrijving
“Amsterdam als moeder van de vrede” uitgedrukt.
672 Voor het ontwerp van Pieter Post voor de Krijgsraadzaal te Amsterdam zie Vennekool 1661. Vermoedelijk heeft Post
voor de invulling van de schilderijen geput uit Van Campens ontwerpen.
673 Eikema Hommes en Kolfin 2013, pp. 54-58.
674 De ongedateerde lijst met onderwerpen van de hand van Van Campen en Huygens bevindt zich in het Koninklijk
Huisarchief te Den Haag.
675 Ripa 1644, p. 258. De combinatie van Caduceus en Cornucopia Ripa 1644, p. 151. “Felicitas Publica of Algemeene
Gelucksaligheyt”.
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eene, houdende in de hand een overvloets horen (...).”.676 Als vliegende bode der goden had
hij vleugels aan zijn hielen en op zijn hoed. Ook is hij hier weergegeven als god van de handel
en in deze context bovenal belangrijk als vredebrenger. In zijn rechterhand heeft Mercurius
namelijk de slangenstaf (‘caduceus’) die duidt op het einde van twist. In de linkerhand draagt
hij een banderol met de vrijwel weggesleten initialen van Frederik Hendrik van Oranje:
FHO.677 Een verwijzing naar de prins als brenger van vrede. Links van Mercurius vliegen twee
‘putti’ in de wolken met een Korinthisch kapiteel dat verwijst naar bouwkunst. Veelzeggend
is hierbij dat het door Van Campen en Huygens bewonderde architectuurtraktaat van
Scamozzi het enige is dat de hier gekozen Korinthische orde boven alle andere stelt.678
De schilderkunst is weergegeven door een ontklede vrouw met bloemen in het haar en in
haar linkerhand een palet en penseel. Haar rechterhand gebaart naar de beeldhouwkunst,
die in de gedaante van een vrouw is weergegeven met in handen een destijds beroemd
antiek beeld van Hercules (nu in de collectie van het Vaticaans Museum). De verwijzing naar
het beeldje met ideale menselijke proporties wijst waarschijnlijk op de destijds gangbare
premisse dat ideale menselijke maatverhoudingen een sleutel zijn in de verhouding van
micro- en macrokosmos (het menselijk lichaam als afspiegeling van de hemelse wetten). De
boodschap die uit dit alles spreekt is dat de kunst tot bloei komt bij vrede en voorspoed
onder de bezieling van de god van de handel Mercurius. Van de kunsten is de architectuur
het meest prominent aanwezig, zoals uit het kapiteel blijkt en uit de door twee vrouwen
gedragen koepeltoren en een hemelse tempel op een wolk in de achtergrond van de
voorstelling.679
7.2.3 De hemelse architect
Het gebouw hoog op de wolk is wellicht een onderdeel van de al ter sprake gekomen studie
van Van Campen en Huygens naar Salomons tempel- en paleiscomplex. De koepel is als
geliefd symbool voor het hemelgewelf verwant aan Spaanse koepeltorens van het
hoofdaltaar en van de bekroning van de kerk van het Escorial.680 Ook is er een gelijkenis met
het Alcazar, dat in het tweede kwart van de zeventiende eeuw is gebouwd, een tweede
icoon van de Spaanse vijand.
Al eerder kwam aan de orde dat Van Campen en Huygens er in navolging van Villalpando van
overtuigd waren dat het gebouw moest voldoen aan de regels van Vitruvius. Vitruvius omdat
hij de schoonheid van de reken- en meetkundige verhoudingen van klassieke gebouwen als
uitgangspunt nam. Het in de Oranjezaal geschilderde gebouw zou het Goddelijke op aarde
kunnen representeren en als zetel van het “Goede” vredelievende gezag van Frederik
Hendrik kunnen gelden.
De noordwand van de Oranjezaal verwijst zo ook naar de ideeën die Van Campen hebben
beziggehouden tijdens het ontwerpproces van het Amsterdamse Stadhuis. Men kan zowel
de schilderingen in deze zaal als de decoratie van het Amsterdamse Stadhuis interpreteren
676 Ripa 1644, p. 271.
677 Alle details zijn door mij geconstateerd vanaf een steiger bij de jongste restauratie van de zaal in 2001.
678 Zoals Ottenheym aantoonde, paste van Campen de ordes toe naar Scamozzi (Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995,
pp. 155-201).
679 Ripa 1644, p. 463, Van Campen en zijn studievrienden beschouwden de architectuur als de belangrijkste kunstvorm.
Deze voorkeur wordt ook gedemonsteerd in de gewelfschildering in de Oranjezaal waar de architectuur de schilder en
beeldhouwkunst overvleugeld. De sculptuur van Hercules verwijst overigens behalve naar de beeldhouwkunst
waarschijnlijk ook naar het menselijk lichaam bron van schoonheid in reken- en meetkundige verhoudingen. Vitruvius
stelde immers dat klassieke tempels verwant zijn aan de goddelijke maatverhoudingen van het lichaam van de mens.
680 Een prent van het tabernakel in de kapel van het Escorial toont deze opvallende gelijkenissen. Vlaardingerbroek 2011,
p. 85, afb. 103.
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als product van zijn zoektocht naar het ideale, klassieke en goddelijke bouwwerk en de
ultieme programmatische eenheid.
7.2.4 Inhoud boven uitdrukkingsvorm
De programma’s van het Stadhuis en Van Campens ensembles in paleizen van de Oranjes
zijn nog onvoldoende onderzocht in hun in hun bezielende verbanden. Op geordende wijze
wordt door Van Campen telkens een specifieke beeldtaal toegepast. Zijn ensembles zijn als
vergelijkbare programmatische entiteiten te beschouwen. Bijvoorbeeld vanuit het
perspectief van de portretverzameling en oorlog en vrede (Paleis Noordeinde), vrede (Huis
Ter Nieuwburg), etnografica en strijd (Mauritshuis), verdiensten, familie en dynastieke
ambities en oorlog en vrede (Oranjezaal), De jacht (Honselaarsdijk, Slot Zeist en Dieren).
De boodschap lijkt daarbij telkens belangrijker te zijn dan het medium waarin die tot
uitdrukking is gebracht. Een notitie onder een tekening van Van Campen lijkt dit inzicht te
onderschrijven. De tekst op de ontwerptekening, die Van Campen waarschijnlijk voor een
galerij met belegeringen en wapenfeiten van Frederik Hendrik in het kasteel te Buren
maakte luidt: “soo men iemant cost crygen dat een goet beelthouwer was soude dese
kindertjes best van hout gehouwen wesen, anders beter geschildert sijn als voor een quaet
beelthouwer int groot geteyckent”.681

7.3 Spaanse paleizen, Hollands Stadhuis
Villalpando had in 1552 voor de Spaanse koning Philips II het op Vitruvius gebaseerde
architectuurtraktaat van de Italiaan Serlio: ‘Regole generali di architettura’ (uit 1537), in het
Spaans vertaald. Met behulp van de opgedane kennis over Vitruvius’ architectuurleer had hij
vervolgens onderzocht hoe Gods tempel te Jeruzalem, die al in de Romeinse tijd door keizer
Titus verwoest was, er ooit uit moest hebben gezien. Villalpando vatte zijn kennis samen in
het al ter sprake gekomen driedelige werk ‘In Ezechielem explanationes’.
Het boek diende de Spaanse koning Philips II als een rechtvaardiging achteraf. Philips had
namelijk ter meerdere eer en glorie van Salomon en van zichzelf, als beoogd in de lijn van
opvolging, vanaf 1563 het Escorial paleis door hofarchitecten Herrera en Toledo laten
bouwen.682 Het Escorial was bezield met idealen en theorieën over Jeruzalems verloren
tempel. Het bood Philips de mogelijkheid om zich te presenteren als een waardig opvolger
en aardse representant van de Bijbelse koning met een Bijbels paleis.683
Een jaar na Villalpando’s driedelige studie verscheen in 1605 een monastieke en
architectonische duiding van het Escorial, geschreven door José de Sigüenza. Hij was
historicus, bibliothecaris en ontwerper van decoratieve ensembles. In twee delen koppelde
De Sigüenza het gedachtegoed van Augustinus, van wie hij handschriften in zijn bibliotheek
beheerde, aan dat van Vitruvius. De ideeën en schoonheidsidealen van Augustinus dienden
681 Tekening in pen en potlood toegeschreven aan Jacob van Campen door Prof. J.J. Terwen, 32,4 x 42,2 cm,
Rijksprentenkabinet, Amsterdam, inv.nr. 00-305 Een toe te voegen argument voor deze toeschrijving is dat Van Campen
vergelijkbare friezen met ‘putti’, offerblokken en geiten heeft laten vervaardigen. Bijvoorbeeld het door Rombout Verhulst
in hout gesneden reliëf in de schouw van de Oranjezaal (zie Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, p. 210. Ook het
marmeren stadhuisfries met “de dans om het Gouden Kalf” in de Schepenzaal is en het “dansende putti tussen wijnranken”
in de zuidelijke schouw van de Oud-Raadzaal is vergelijkbaar met de reliëfs in deze tekening.
682 Kubler 1982, pp. 128-134.
683 In Frankrijk, Spanje en Italië werden in die tijd dergelijke ideeën over God en het universum toegepast in de
architectuur van paleizen van kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers. Zo trachtten deze gezagsdragers hun aspiraties om te
heersen met instemming van God kenbaar te maken, iets wat we in die tijd ook bij de Amsterdamse burgemeesters
terugzien (zie Inleiding). Al in 1525 had een belangrijke studie verschenen over proporties van Bijbelse gebouwen om via
die gebouwen de verhoudingsgetallen achter de schepping te achterhalen. F. Giorgio, “De harmonia mundis totius”,
Venetië 1525.
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hem als uitgangspunt en legitimatie voor een wederopstanding van de klassieke Vitruviaanse
architectuur onder Philips II.
De ideeën die de Sigüenza verwoordde en de sobere bouwstijl die hij propageert, doen niet
alleen sterk denken aan de gravures van Salomons tempelreconstructie door Villalpando,
maar ook aan de ingetogen classicistische vormentaal die Huygens en Van Campen op basis
van Villalpando’s boek in de Nederlanden introduceerden. Kenmerkend bij het classicistische
bouwen en dus ook bij het Spaanse en het Hollandse classicisme is dat de schoonheid zich
manifesteert in eenvoud en afgewogen en te spiegelen maatverhoudingen.684

137 Escorial paleis, 45 km ten noordwesten van Madrid.

7.3.1 Planeten, goden, elementen en de dierenriem
Zowel in Amsterdam als in Villalpando’s tempel is de kosmos gerelateerd aan de snijpunten
van de lijnen van de plattegrond. De basis van het tempelcomplex wordt bepaald door
snijpunten waarop de twaalf stammen van Israël (hiermee worden tevens de maanden en
tekens van de dierenriem aangeduid) de acht hemellichamen/goden, Mars, Venus, Saturnus,
de Aarde, Mercurius, Jupiter, de zon, de maan (dag en nacht), en de vier elementen en de
scheiding water/land een plaats hebben. Gezamenlijk beelden zij een schematische
weergave (microkosmos) van de goddelijke ordening van de hemel, de macrokosmos.

684 Kubler 1982, pp. 128-134. Het boek van de Spaanse schrijver Sequenza uit 1605 kan naast Villalpando’s geschriften ook
van groot belang voor de studie van Huygens en Van Campen zijn geweest. Interessant is in dit verband ook een
gebrandschilderd raam van Dirck Crabeth geschonken door Philips II voor de kerk te Gouda dat Philips in het jaar 1557 in
verband brengt met de bouw van de tempel van Salomon. Onder andere de gebrandschilderde opschriften ondersteunen
de gedachte van zijn goddelijke roeping. “Ecce plusquam Salomon hic.” en “Domine, ostende nobis Patrem, fufficit nobis.
Philippe, qui videt me, videt & Patrem.”. In de bibliotheek van de Radboud Universiteit te Nijmegen bevindt zich een deel
van het boek van Villalpando met signatuur en datering van Constantijn Huygens: Constanter 1637, met dank aan Jeroen
Goudeau.
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Een vergelijkbare wijze van denken in reeksen en daarmee het aanbrengen van een zekere
ordening en bestemming blijkt ook in andere Spaanse paleizen als het Escorial, Buen Re-Tiro,
Alcazar en de Torre de la Parada toegepast. Het Madrileense Alcazar toont als
decoratieprogramma bijvoorbeeld Jacht, Oorlog en Vrede, Vorstenhuizen en Klassieke
heersers, en net als in Van Campens decoratieprogramma voor het Stadhuis, goden/
planeten, hemeltekens en verwijzingen naar de bouwstenen, de vier elementen.685
Voor Van Campen zal de programmatische inhoud gecombineerd met het uiterlijk
voorkomen als voorbeeld hebben gediend. De overeenkomst zit hem in de planeten in de
hoeken van de Stadhuisgalerijen. De elementen op snijpunten van de plattegrond
vertegenwoordigen vervolgens de tekens van de dierenriem de seizoenen en de cyclus van
dag en nacht. In het Stadhuis bieden ze in navolging van Salomons tempel en de Spaanse
paleisidealen een interpretatie van de afgespiegelde kosmos. In de Amsterdamse Burgerzaal
is daarbij nog de nieuwste kosmo- en geografische kennis geïncorporeerd in marmeren
hemel- en wereldkaarten van de firma Blaeu.

Venus

Mars
terra/aarde

aqua/water

Jupiter

Mercurius
aer/lucht

Saturnus

ignis/vuur

Maan

Zon

138 Gravure uit Juan Bautista Villalpando en Hironymo Pradi, In Ezechielem explanationes et apparatus urbis ac
templi Hierosolymitani, Rome 1596-1604. De plattegrond van de tempelreconstructie wordt zoals in het Stadhuis
bepaald door snijpunten van lijnen waarop de maanden van het jaar, de tekens van de dierenriem, twaalf stammen
van Israel, de zeven planeten en goden, de zon en de maan (dag en nacht) en de vier elementen zijn geplaatst.

7.3.2 Salomon en classicisme
De Spaanse jezuïeten Herrera en Villalpando zijn voor zover bekend de eerste geleerden én

685 Volgens een inventaris uit 1636 zijn in de auid-galerij van het paleis twaalf schilderijen van de maanden en vier van de
Elementen te zien. Ook de vier jaargetijden zijn in deze reeks opgenomen. Voor het Paleis Buen-Re-tiro waren acht
marmeren beelden besteld bij de Vlaamse beeldhouwer Jonghelinck. De beelden zijn echter geplaatst in de achthoekige
spiegelzaal van het Alcazar. Cremades 1998, pp. 81-87.
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gelovigen die de classicistische bouwkunst, koppelden aan het christelijke gedachtegoed. Zij
maakten daarbij de weg vrij voor anderen, waaronder Van Campen en Huygens, om in een
christelijk georiënteerde samenleving Griekse en Romeinse vormen, motieven en
maatverhoudingen toe te passen.686 Vooral sinds Villalpando’s studie worden klassieke
bouwvormen en -principes als proto-christelijk beschouwd. In architectuurtraktaten wordt
vanaf die tijd de Salomonische Korintische orde, uitgedacht door Villalpando, boven de door
Vitruvius genoemde klassieke ordes geplaatst. Ook Scamozzi plaatste de Korintische orde
bovenaan in de rangorde en dus toepasbaar voor bouwwerken die van het hoogste belang
zijn.687
Villalpando had de tempel gereconstrueerd met behulp van het over Salomon handelende
Pythagoras en er de Romeinen Galenus en Vitruvius bij betrokken. De schoonheid die
Vitruvius in navolging van Pythagoras zag in de reken- en meetkundige verhoudingen van
klassieke tempels en die was afgeleid van de menselijke maatverhoudingen was – zo nam
ook Villalpando aan – identiek aan de Goddelijke maten waarmee hemel en aarde door de
Schepper waren gecreëerd.688 Bij de reconstructie van de tempel betrokken Villalpando en
De Sigüenza bovendien een geordend schema van Plato. Hierin zijn de plaats van de
planeten en goden, de elementen en de tekens van de dierenriem opgenomen.
De Republiek der Nederlanden werd ook door met name gereformeerde predikanten graag
vergeleken met het oudtestamentische Israël. Amsterdam stond dan gelijk aan de
Goddelijke stad Jeruzalem en het nieuwe Stadhuis aan de verloren tempel van Salomon.689
Het Stadhuis werd op 29 juli 1655, ondanks dat het niet eens half af was, naar voorbeeld van
Salomons tempel, ingewijd na zeven jaar en zeven maanden bouwen. Doordat Van Campen
in navolging van Vitruvius en Villalpando de menselijke verhoudingen centraal stelde en
tevens de kosmos, die in de mens besloten ligt, incorporeerde in zijn ontwerp, was hij,
gemeten naar Villalpando’s maatstaven een waardig schepper van een christelijk bouwwerk.
Op die manier bezien verheft het Stadhuis zich met zijn kosmologische gedachtegoed, als
representant van het Goddelijke op aarde, en tevens als zetel van het “Goede” door Gods
gezag en daarmee middelpunt van een harmonische door God beschermde gemeenschap.690
Het zal dan ook niet verwonderen dat koning Salomo behalve in theorie ook in persoon een
centrale positie inneemt in Van Campens decoratieprogramma.691 Zo zetelt de Bijbelse
koning sinds 1653 centraal op de hoofdas van het Stadhuis in de Vierschaar van het Stadhuis.
Zoals in Vennekools ontwerpprenten is te zien, diende zich direct boven deze voorstelling
figuurlijk en letterlijk een nog hoger ‘Laatste Oordeel’ te voltrekken. De door Hubertus
Quellinus gegraveerde compositie lijkt sterk op een schilderij op doek dat aan Jacob van
686 Hollandse voorbeelden in de christelijke beschouwing van het classicisme waren Marolios 1628, De Bray 1631,
Vingboons 1648 en indirect Scamozzi 1615.
687 Ottenheym 2010.
688 De ideeën van Villalpando werden in de Republiek vooral bekend door J.J. Leons Afbeeldinghe van den tempel
Salomonis... . Middelburg 1642. We weten echter dat Van Campen samen met Huygens het originele traktaat van
Villalpando bestudeerde, maar ook dat Huygens contact onderhield met Leon. Worp 1911-1917, dl. II, nr. 1046 (5 december
1634), nr. 1509 (11 december 1636) en nr. 1763 (17 november 1637). In 1637 heeft Huygens het boek gekocht en in zijn
bibliotheek opgenomen. Zie vorige noot.
689 Bontemantel 1643-72, dl 2, p. 59. Dat de Venetiaanse stadsbestuurders zichzelf ook als opvolgers van de republikeinse
Romeinse consuls zagen en hun dogenpaleis als hemelse tempel beschouwden, is te lezen in Naridi-Rainer 1994, p. 248.
690 Niet alleen voor Van Campen maar ook voor al diegenen die de cultuur van de Grieken en Romeinen destijds
bestudeerden, bood deze vorm van geïntegreerde studie van christelijke en klassieke theorieën (Vitruvius, Plato en
Villalpando) de mogelijkheid zich tegenover een streng gelovige samenleving te verdedigen. Deze klassieke of heidense
theorieën werden immers als tegengesteld aan de christelijke ideeën gezien, en dus verworpen.
691 De compositie van het tableau met Salomons oordeel is geïnspireerd op een ca. 1620 tot stand gekomen schilderij van
Rubens. Het geschenk aan de Deense koning Christian IV bevindt zich nu in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen.
Een verwijzing in de voorstelling luidt: Koningen I. 3, 16-28.
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Campen is toegeschreven en zich nu in Amersfoort bevindt.692
De plaats waarvoor dit centrale deel van een drieluik was bedoeld, is nog altijd herkenbaar
aan verdiepte vlakken in de wand van de Vierschaar. Van Campen had, zoals is op te maken
uit de gravure rechts van de goddelijke rechter de verdoemden geplaatst. Ze worden bij
bliksem en slagregens door de duivel de hel in geleid. Aan de andere zijde melden de
uitverkorenen zich voor tenhemelopneming. Het volk dat tijdens de zittingen door de
bronzen hekken rond dit kille oord, kon uit de vele in de decoratie opgenomen vlammendeen gewone beulszwaarden opmaken dat zowel de hemelse en aardse gerechtigheid van zich
doen spreken. De rechtszaal voorzag zo in een ceremoniële verantwoording ten overstaan
van Salomonische, aardse en hemelse wetten en werd afgesloten door een verwijzing naar
de eerste zonde, de slang met een appel in marmer en brons.
Of het nu in de Republiek is of in buitenlandse publieke gebouwen en paleizen, gelijkenissen
met het Amsterdamse Stadhuis gaan telkens toch maar ten dele op. Er zijn ondanks vele
voorbeelden vooral veel aspecten die Van Campens creatie van het Stadhuis uniek maken.
De betekenis van de Stadhuisbouw ligt net als in de Spaanse voorbeelden vooral besloten in
de toepassing van kennis van het heel en al en een eruit volgende morele leiderschap.

692 Geïllustreerd in Vennekool 1661, het schilderij “Het laatste oordeel” is in de Joriskerk te Amersfoort terecht gekomen.
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8 HEEL EN AL
“Wie sal het werck, en hem, naer eysch? (…) begrijpen met gedacht?”
Everard Meyster, 1655

Het gedicht van Everard Meyster, waarmee dit boek begon, verwoordt na zeven
hoofdstukken nog steeds de kern van de hypothese van deze studie. Meysters dichtregels
dagen uit tot het ontrafelen van Van Campens associatieve werkwijze. De toren, gevels,
beeldhouwwerken en schilderingen zijn dragers van een complex gelaagd plan in verf en
steen. Zowel de doorsnee burger als de elitaire voorhoede kon betekenislagen in meerdere
of mindere mate tot lering en vermaak herkennen en doorgronden.
Tijdens de zoektocht naar het tekentafelprogramma van Van Campen, dat deze studie in
wezen is, ontvouwt zich een zienswijze waarin plaatsing, verwijzing en betekenis cruciale
kenmerken zijn. Van Campen, met in ieder geval Constantijn Huygens als zijn naaste
studiegenoot, zette de toon voor een programma dat de schepping, de wereldgeschiedenis
en de antieke wetenschappen als ware het een ketting aaneenrijgt. De betekenis in lagen
manifesteert zich in ordening en spiegeling en getuigt van de zoektocht naar hét
wetenschappelijk vraagstuk van die dagen: hoe functioneert het heel en al, wie zal het:
“begrijpen met gedacht?”.693

8.1 De toonzetting
De koepel van het Stadhuis zoals deze aanvankelijk door Van Campen op de windroos was
uitgewerkt, lijkt een logisch startpunt voor de zoektocht naar bedoelingen en betekenis. Het
bouwproces loopt van beneden naar boven maar het ontwerpproces lijkt in tegengestelde
richting te zijn verlopen. De koepel wordt in de eerste ontwerpen bekroond door beelden
die de personificaties van acht windrichtingen voorstellen. Een Zeemeerman prijkt in die
fase als windvaan op het hoogste punt, de lantaarn. Aanvankelijk vormde dit gegeven een
prelude op het programma. Samen zijn de beelden herkenbaar als windroos sterk gelijkend
aan de cartografie in die tijd. De windrichtingen zijn echter op enig moment, vermoedelijk
rond 1652, uit de plannen geschrapt. De beelden van de windrichtingen, die al tot de eerste
ontwerpen (rond 1648-1650) behoorden, hadden rond 1665, zo wil het lot, juist als kersen
op de taart deel uit moeten maken van de voltooiing van de bouw. Ze blijken op vrijwel alle
vroege tekeningen, schilderijen, prenten en penningen voor te komen.
De boodschap van de toren ‘van de winden’ was: Amsterdam stelt zich ten dienste van de
hemelse wetmatigheden. Met de plaatsing van het gebouw en de toren op de exacte oostwest as en verbonden met de windroos is naar harmonie met het universum gestreefd. Het
carillon uit 1664 onder de koepel getuigt in letterlijke zin van harmonie. Ideale en universele
maatverhoudingen komen tot uitdrukking in de klassieke architectuur en maatverhoudingen
van de koepel. Vader Tijd, die ook in de eerste ontwerpen naast de wijzerplaat van het
uurwerk in de toren was geplaatst, verwijst met zijn zeis naar de ondergeschiktheid van al
het tijdige ten overstaan van het eeuwig. Het religieuze aspect, van oudsher het primaat van
de naastgelegen Nieuwe Kerk, resoneert mee in de hemelkoepel van het Stadhuis. Het
decoratieprogramma blijft ondanks verwijzingen naar dagelijkse gebruiksfuncties ook
getuigen van het bewustzijn dat God het eerste en het laatste woord heeft, ook in dit
ogenschijnlijk wereldlijke gebouw.
693 Meyster 1655, p. 311.
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Zes andere (bronzen) beelden die oorspronkelijk in samenhang met de onuitgevoerde
windrichtingen de windvaan en Vader Tijd zijn ontworpen, bevinden zich daadwerkelijk op
de timpanen. Aan beide zijden van de as die van oost naar west leidt (de lijn Pax-Atlas), zijn
de deugden (voorzichtigheid, gerechtigheid - tijdelijk ontwerp rijkdom -, gematigdheid en
kracht - later waakzaamheid) te herkennen. Deugdzaamheid omringt Pax en Atlas die samen
toespelen op de universele Vrede een voortbrengsel van deugdzaamheid.
Op de tekentafel blijken alle beelden te zijn aangesloten op de symboliek die uit de
timpanen spreekt. Dit alles is exemplarisch voor een streven naar eenheid waarvan ook
enkele auteurs uit die tijd in bewondering getuigen. Het hemelgewelf of armillarium, getorst
door de reus Atlas, wijst op het universum en de harmonie van de ‘dans der planeten en
sterren. De dichter Thomas Asselijn bijvoorbeeld schreef in 1660: “Men kan ‘n staat, ‘n rijk
door kunst onsterflijk maken, Wanneer men door zijn kunst zo tot de sterren gaat!”.694

8.2 Harmonie
De hemelse maar ook aardse harmonie, zoals die uit de iconografische eenheid en de
maatverhoudingen van de architectuur spreekt, getuigt van het destijds alomtegenwoordige
geloof in ordening als scheppingsprincipe. Binnen de ordening zou de schepping zich
openbaren. De toenmalige kennis, zo constateerden representanten van de geleerde
bovenlaag onder wie Constantijn Huygens, was de antieke wetenschap ontstegen. Het ideaal
geproportioneerde lichaam en de klassieke contraposthouding van de reus Atlas toont de
Vitruviaanse, menselijke maten. Het lichaam is een microkosmos volgens Ripa’s handboek.
Het weerspiegelt de kennis over de gehele schepping of macrokosmos. Kennis uit Ripa’s
encyclopedie ‘Iconologia’ blijkt telkens opnieuw van bepalende invloed te zijn geweest voor
de bouw van het Stadhuis:
“… alle schoonheyd bestaet in maete en proportie of evenreedentheyt, diewelcke mette tijd
en mette plaets over een komen. De plaetse, bepaelt de Schoonheyt in de stellinge of
schickinge van de Landschappen, van de Steden, van de Templen, Markten, van den Mensch,
en van alle dingen di’t gesicht van’t oogsijn onderworpen…”.695
Constantijn Huygens, met wie Van Campen meerdere ontwerpen voor classicistische
gebouwen en decoratieprogramma’s heeft samengesteld, schrijft in dit verband over zijn
eigen huis aan het Plein: “Het Schoon-Aensienelyck-Eenpaeringe G’lijckzydigh Is uiyt des
Menschen Beeld van lidt tot lidt gehaelt.”.696
Als we uitgaan van de premisse dat harmonie en overeenstemming met de schepping teken
zijn van en leiden tot welvaart, dan vloeit die welvaart zichtbaar voort uit de hoorn des
overvloeds aan de voeten van het bronzen beeld ‘de Vrede’. De vloed van vruchten,
bloemen en schelpen strekt zich uit over de festoenen aan de vier gevels en binnen in het
gebouw over de wanden van de galerijen en de Burgerzaal. Zij zijn een ‘teken aan de wand’
dat getuigt van Amsterdams harmonische verhouding tot de schepping en van de voorspoed
die daaruit voort is gekomen. ‘Vrede is rijkdom’, als voorwaarde voor voorspoed. Het
gebouw is volgens Vondel: “behangen in triomf”.697
Dat harmonie ook als een gevolg van goed burgerlijk bestuur kon worden opgevat, blijkt uit
de festoenen met burgerkronen en eikenkransen. Goede bestuurders beschouwen heden,

694 Asselijn 1660, pp. 17-33.
695 Ripa 1644, p. 454.
696 Zie hiervoor Blom 1999, p.98. De dubbele betekenis van het destijds veel gebruikte woord symmetrie komt ook in dit
artikel aan de orde.
697 Vondel 1655, p. 147.
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verleden en toekomst alvorens ze tot een wijs besluit komen.698 Dit is te lezen uit wolven-,
Leeuwen, en hondenkoppen aan de buitengevel van de Vroedschapszaal. De keuze voor de
vredige kant van de handel werd gezien als oorzaak van welvaart. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de festoenen waarin scheepskronen zijn opgenomen die wijzen op overzeese handel en uit
de vaak getoonde gevleugelde hoed en staf van handels- en vredesgod Mercurius. Deze
symbolen zijn verwerkt in de best zichtbare en daarmee belangrijkste serie kapitelen aan de
voorgevel.
Om de eeuwigheidswaarde van het gepresenteerde te benadrukken is in de serie
composiete kapitelen een slang geplaatst die zichzelf in de staart bijt. Ook de sfinxen en
zandlopers boven de vensters in de hoekpaviljoens getuigen van de eindigheid van de aardse
tijd ten opzichte van de eeuwigheid. De lijn van betekenis van de timpanen sluit aan bij het
voorgaande: Amsterdams handelspositie in de wereld staat centraal en men handelt er met
respect voor de schepping en in harmonie met de hemelse macht.

8.3 Schicken en vlijen
In de voorgevel huldigen de wereldzeeën in de vorm van mythologische zeewezens en
zeedieren de Amsterdamse Stedemaagd met haar stadswapen en de olijftak. Op haar hoofd
draagt zij de keizerskroon, teken van vrijhandelsteden. Twee leeuwen aan haar voeten
zorgen voor bescherming door kracht.
Niet alleen het water maar ook het onlosmakelijke andere deel van de schepping, het land,
heeft zich tot Amsterdam gewend. Het land toont zich in het timpaan aan de Nieuwezijds
Voorburgwal in de gedaante van de vier delen van de wereld. Het Amstel en het IJ
ontmoeten elkaar aan de voeten van de centraal geplaatste wereldhandelsgodin. In de
literatuur vaak verwart met de Stedenmaagd. Ze zit met een gevleugelde Mercuriushoed op
haar hoofd op een globe die met astronomische instrumenten is omringd, een thema dat we
vaker zullen tegenkomen.699
In de achtergrond bevindt zich een Amsterdams Koggeschip, een verwijzing naar de cruciale
rol die de scheepvaart van oudsher speelt in het contact met handelspartners. Ze gebaart
met uitgestrekte armen om een veilige haven te bieden en wellicht ook om de verkregen
rijkdom te etaleren. Vanuit de oost-west as of zonnebaan, die bepalend is geweest voor de
plaatsing van het Stadhuis op de windroos, wordt de welvaart in harmonie met de
schepping, getoond. Het gaat dus ook om het onderscheid van land versus water, De
gebeeldhouwde festoenen aan de gevels sluiten aan op deze tweedeling. Ze bestaan uit
vrijhandel steden vruchten van land en water.
In het al met enige regelmaat geciteerde toneelstuk van Van Campens bewonderaar Everard
Meyster, waarin vooral het exterieur wordt bezongen, is te lezen dat het ontwerp voor het
Stadhuis uit één brein is voortgekomen: “Wy geesten al te saem, en hebben noyt bedocht,
Het geen’, een geest alleen (ten spijt van die ‘t benijen) Tot elcks verwonderingh zoo
schicken kon en vlijen.”700 Van Campens scheppende rol is hiermee ten overvloede nogmaals
bevestigd.
De schikking van de kunstwerken met de onderliggende betekenislagen staat of valt echter
ook met een strikte bewaking tijdens de plaatsing en aaneenschakeling van de
programmatische eenheid. Een strikte regie die in 1654 na het vertrek van Van Campen

698 Zie Ripa 1644, pp. 299 en 425-429 Lemna “wijze raad” of Consiglio.
699 Ripa 1644, p. 454 “…schoonheyt bestaet in maete en proportie of evenreedentheyt…”. Vergelijk de betekenis met de
festoen centraal in de voorgevel van het gebouw. Zie paragraaf Vorm en betekenis.
700 Meyster 1655, p. 24.
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werd verlaten. Zowel de windrichtingen als de deugden zijn voorbeelden van
aaneenschakeling die niet langer volgens plan waren uitgevoerd. Fouten werden ook
gemaakt bij de samenstelling van kapitelen uit drie soms niet goed passende delen. Het
originele, uiterst gedetailleerde plan bestond uit een samenspel van op het classicisme van
Scamozzi en een beeldprogramma dat is gebaseerd op een architectuur met een
beeldprogramma dat is geordend: “naer plaets naer kunst, naer eygenschap”.701
De inzichten die Jacob van Campen voor zijn visie op de schepping verzamelde, vonden hun
oorsprong in antieke en Bijbelse ideeën over de schepper en schepping. Vooral stonden de
ideeën- en de architectuurleer van het classicisme van verschillende zestiende- en
zeventiende-eeuwse architecten centraal. Theoretici die allen hun specifieke inbreng hadden
in de uitleg van het microbeeld versus het macrobeeld. Met Huygens en zijn contacten met
de voorhoede van de wetenschap werden traktaten ontleed en vormde Van Campen zijn
beeld van het “Bouwwerk van de Wereld”, de nastrevenswaardige afspiegeling van Gods
schepping in aardse bouwwerken. Een zorgvuldig opgebouwd decoratieprogramma vormt
hiervan het resultaat.

8.4 Ethiek en esthetiek vloeien samen
De aan de hemel ontleende en aan de muziektheorie gerelateerde harmonische
maatverhoudingen werden door Van Campen in dienst gesteld van de vredes- en
welvaartsthematiek. Het programma dat het gebouw harmonieus in Gods universum doet
passen, is zowel aan de gevels als in het interieur uitgewerkt. Een optelsom van verwijzingen
geeft het totaalbeeld van een vredestempel als van de Bijbelse Koning Salomo. Jeruzalems
tempelcomplex waartoe ook diens paleis behoorde diende als een van de inspiratiebronnen.
Overeenkomsten met Salomons paleis komen niet alleen tot uiting in de strenge klassieke
contouren en de evenredige, symmetrische opzet van het gebouw met hoekpaviljoens en
binnenplaatsen. Ze komen vooral in het geestelijke ontwerp tot uitdrukking: Tempelbouwer
Salomon zei volgens Cesare Ripa: ”Door wijsheid wordt een Huis gebouwd, door verstand
bevestigd, en door wetenschappen alle desselfs Binnekameren versierd.“
Enkele Spaanse geleerden onderzochten al in de zestiende eeuw paralellen tussen klassieke
en Bijbelse bronnen en de architectuur van de tempel en het paleis van Salomo. Vitruvius’
traktaat en het Bijbelboek Ezechiël zijn door hen vervlochten en gepresenteerd als loten van
één stam. De hemelse harmonie werd door middel van een kosmografische inbedding met
de maatverhoudingen, de windrichtingen, de werelddelen, de planeten en goden, de
dierenriem, de elementen, de dag en de nacht en seizoenen geïncorporeerd en uitgedragen.
Een gegeven dat op Huygens en Van Campen een enorme aantrekkingskracht moet hebben
gehad.

8.5 Gods instemming
Ook de menselijke beschavingsgeschiedenis bood aanknopingspunten voor het inhoudelijke
programma. Dit komt tot uiting in de Griekse, Romeinse en christelijke culturele paralellen
die de eigentijdse cultuur konden onderschragen. De burgemeesters werden als Romeinse
consuls beschouwd en golden tegelijkertijd als de bestuurders van een nieuw, op handel
gebaseerd wereldrijk. Ook werden diezelfde bestuurders religieus geduid als rechters “Gods
stoel- en stedehouders”.702 De opdracht voor schilderijen met Jethro, Mozes en Salomo,
David, Goliat en Simson gaven gestalte aan de overtuiging dat het Amsterdamse
701 Meyster 1655, p. 23.
702 Vondel 1655, einde gedicht.
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stadsbestuur dankzij haar Bijbelse leidraad Gods instemming verworven had.
De vroedschapsleden konden zich enerzijds spiegelen met de oudsten die tot taak hebben
het volk door de woestijn te leiden. Anderzijds vertegenwoordigen zij ook de opvolging van
de Romeinse republikeinse senaat. Boven hun familiewapens in de Vroedschapskamer
getuigden de letters SPQA hiervan.
Religieus bewustzijn blijkt onder meer uit de decoratie van de toegang tot de Schepenzaal en
de meest ceremoniële rechtszaal van Schout en Schepenen, de Vierschaar. Ze staan in dienst
van het unieke ontwerp van het Stadhuis, een tempel opgedragen aan God, Gerechtigheid
en de schepping waarin bovendien de bestuurlijke, rechterlijke en financiële macht samen
onder een dak zijn gehuisvest.
Op eigenzinnige wijze zijn kennis en ideeën praktisch vertaald. Van Campens
decoratieprogramma staat op zichzelf en is alleen op onderdelen vergelijkbaar met
bestaande tradities. Van Campens ordening sluit niet zo zeer aan bij bestaande gebouwen
als wel bij theoretische kennis. Opvallend zijn de overeenkomsten met paleizen van
stadhouder Frederik Hendrik, en paleizen van de voormalige vijand Spanje. Wat
studiegenoten echter op papier of in de beslotenheid van hun verzamelingen ordenden
paste Van Campen toe in zijn programmatisch geladen samenstelling van architectuur,
schilder- en beeldhouwkunst. Zijn bevlogen ontwerpen voor Amsterdam zijn het voor
iedereen toegankelijke, maar slechts voor een enkeling te doorgronden Stadhuis en ‘zijn’
Dam, Nieuwe Kerks orgel en toren.
Lering en vermaak en moralistische vingerwijzingen geven Van Campens besef van
nietigheid weer. De complexiteit van de grote gedachte die in zijn bouwwerken is uitgedrukt
en de inspiratiebronnen die eraan ten grondslag hebben gelegen, zijn in de afgelopen
vierhonderd jaar menigeen ontgaan. Een enkele wetenschapper begreep een eeuw na de
oplevering het belang van Van Campens streven. Hij heeft het falen van zijn poging tot
schikken en ordenen niet meer te boven gekomen. Bernard Nieuwentijt, auteur van ‘Het
regt gebruik der Werelt Beschouwingen …’, schreef in 1759 dat de wereld als een horloge of
een kunstwerk in elkaar zit: “Indien men dan met soo veel sekerheit en overtuiginge uit het
samenstel der sienlijke werelt, en ‘t geen men daar in siet gebeuren, kan bewijzen, dat ‘er
een Godt en groot Formeerder is, die deselve met Wijsheit gemaakt heeft; als men uit het
maaksel van een Horologie, of van het Stadhuis van Amsterdam...”.703
Ethische en esthetische idealen gingen hand in hand. Als er één streven genoemd dient te
worden, dan is het wel het streven naar religieuze harmonie en wetenschappelijke synthese.
Ondanks dat het beeldprogramma in onze ogen vooral burgerlijk en republikeins van aard is,
speelt de Schepper in dit ‘Heel en Al’ impliciet de hoofdrol. Stadsdichter Vondel stelt
eenvoudigweg vast: “Goddelijck gesticht, door Kampens geest ontloocken.”

703 Nieuwentijt 1715, p. 26.
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SAMENVATTING
Dit proefschrift biedt een reconstructie en verklaring van het gedachtegoed dat besloten ligt
in het decoratieprogramma van het zeventiende-eeuwse Stadhuis van Amsterdam. Architect
Jacob van Campen (1596-1659) kreeg de opdracht een gebouw te ontwerpen dat zijn
weerga niet zou kennen. “Overvliegend verstant en schrandere herssenen” werden hem
toegedicht. In 1648 werd de eerste steen gelegd en in 1655 werd het Stadhuis als
bestuursgebouw en tempel van kunst en wetenschap ingewijd. Men koos voor een Stadhuis
dat als ultieme uiting van macht en beschaving de belangrijkste bouwwerken uit het
verleden naar de kroon zou kunnen steken. Het Stadhuis moest niet alleen in zijn uiterlijke
verschijningsvorm alle voorgaande bestuurlijke ‘tempels’ overtreffen, er moesten bovendien
filosofische en allegorische betekenissen in worden verwerkt. De overgeleverde GrieksRomeinse én christelijke kennis werd er als één geheel in gepresenteerd. Dit verklaart
waarom Jacob van Campen tegelijkertijd zowel Plato’s ordening van de kosmos als een
christelijk tempelgebouw voor ogen kon hebben. Het klassieke ideaal bestond uit het
herscheppen van de universele harmonie die in de Oudheid het wereldbeeld had beheerst.
Opvallend voor deze programmatische levensvisie is dat er telkens weer wordt
teruggegrepen naar de elementaire opbouw uit Aarde, Water, Lucht en Vuur.
Vrede
Na tachtig jaar oorlog brak voor de Republiek een periode aan met vrede in het vooruitzicht
en grote welvaart. In Den Haag liet Stadhouder Frederik Hendrik de Oranjezaal van Huis ten
Bosch in olieverf getuigen van zijn carrière als stedendwinger, pater familias en mecenas. De
invloedrijke burgemeesters van Amsterdam stuurden als ‘vredevaders’ al langer aan op
beëindiging van de strijd. Er moest een einde komen aan het stagneren van de economie. De
dood van Frederik Hendrik in 1647 viel samen met de behoefte om de oorlog te beëindigen.
Hij had Antwerpen nog willen veroveren, maar de tijd en de hang naar vrede hadden hem
ingehaald. Zijn triomfzaal werd op initiatief van de weduwe Amalia van Solms herbestemd
en door Constantijn Huygens – secretaris van de Stadhouder – en Jacob van Campen
ingericht als vredesmonument en mausoleum.
In de aanloop naar de Vrede van Münster, die in 1648 het daadwerkelijke einde van de
Tachtigjarige oorlog markeerde, gaf ook de stad Amsterdam aan Jacob van Campen de
opdracht voor de bouw van een vredesmonument: een nieuw Stadhuis op de Dam. In de
Vierschaar lieten de vier burgemeesters van dat moment een gedenkteken plaatsen. Daarin
moest de aandacht uiteraard worden gericht op de eigen stimulerende rol in de
totstandkoming van de vrede.
Het succes van de vredelievende metropool werd bevestigd door een sterke bevolkingsgroei
en een handel die bloeide als nooit tevoren. Financiële middelen stroomden binnen via de
internationale handelsbeurs. In het nieuwe Stadhuis, dat nog volop in aanbouw was, moest
met spoed een Wisselbank worden geïnstalleerd. Haast was geboden toen het oude
Stadhuis met de oude Wisselbank bij een brand in 1652 verloren ging.
Huygens, Blaeu, Pers, Vondel en Van Campen
Constantijn Huygens (1596-1687) was vanuit zijn functie als secretaris van de Stadhouder in
die tijd betrokken bij verschillende decoratieprogramma’s voor Oranjeresidenties, en
tuinarchitectuur. Ook blijkt uit gedichten dat hij een groot bewonderaar was van de
Amsterdamse stadhuisplannen van Jacob van Campen. Deze “architectus incomparabilis”
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leverde de samenhangende iconografie die werd geprezen omdat ze wars was van “ijdele
leedigheyt…”.
Zowel Van Campen en Huygens als Bleau, Pers en Vondel maakten deel uit van een kring van
geleerden die waren bezield door de zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe de
schepper te werk is gegaan. Hoe dient dit alles door de mens begrepen te worden om haar
te kunnen vervolmaken?
Huygens stond in contact met de meest vooraanstaande opdrachtgevers en wetenschappers
van zijn tijd. Hij deelde met Van Campen en zijn patroon Frederik Hendrik een interesse voor
classicistische bouwkunst op basis van de antieke maatverhoudingen van Vitruvius en de
daarop gebaseerde traktaten uit de Italiaanse renaissance. Een geleerde met directe invloed
was cartograaf Joan Blaeu. Kennis van de wereld en zijn bestuurlijke ervaring komen
duidelijk uit de eigentijdse bronnen naar voren. Zijn empirische waarnemingen gingen
voorbij aan de kennis van de wereld in de bewonderde Oudheid. Hij had toegang tot nieuwe
inzichten en ontdekkingen op het gebied van de sterrenkunde, wiskunde, geodesie
(landmeetkunde) en zeevaartkunde.
Daarmee bracht hij de wetenschap binnen handbereik en stelde hij zijn wandkaart van de
wereld en de sterrenhemel beschikbaar voor reproductie in de marmeren vloer van de
Burgerzaal. Belangrijk is de constatering dat het nieuwe gebouw en deze kaarten in de
Burgerzaal de exacte oost-west as van de windroos geplaatst is. Dit getuigt van een streven
naar harmonie met het universum.
Om twee redenen werd Van Campen voor de gecompliceerde opdracht verkozen. Ten eerste
als architect die bouwde volgens de principes van Vitruvius, het enige bouwkundige traktaat
dat uit de Oudheid was overgeleverd. Ten tweede vanwege zijn verdiensten in het
samenstellen van iconografische programma’s. Deze baseerde hij op de iconologische
encyclopedie van Cesare Ripa, die in 1644 uit het Italiaans was vertaald door uitgever,
dichter en geschiedschrijver D.P. Pers.
De uitvoering van de ontwerpen in verschillende steensoorten is van de beeldhouwer Artus
Quellinus en diens uit Antwerpen overgebrachte werkplaats. Kapitelen en festoenen
kwamen uit de stadsfabriek. Ook deze ogenschijnlijk minder belangrijke onderdelen van het
bouwproject zijn van grote betekenis. Ze bieden in zekere zin het raamwerk van de
spiegelassen van het decoratieprogramma. Ordening gold daarbij als scheppingsprincipe.
Binnen een strikte ordening, zo werd gedacht, zou de schepping zich openbaren “naar plaets
naer kunst, naar eygenschap” constateerde Van Campens buurman Everard Meyster in zijn
lofzang.
Geheimen van het universum
Het programma van het Stadhuis vertoont in de eerste plaats een afspiegeling van de
macrokosmos buiten het gebouw. De aan de hemel ontleende en aan de muziektheorie
gerelateerde harmonische maatverhoudingen werden door Van Campen in dienst gesteld
van de vredes- en welvaartsthematiek.
De door Joan Blaeu ontworpen hemelkaart die centraal in de vloer van de Burgerzaal is te
vinden, staat symbool voor de macrokosmos buiten en ligt in het centrum van Van Campens
schepping. Er zijn onder meer 792 sterren en 18 bronzen kenmerken van sterrenbeelden op
weergegeven. Astronomische ontdekkingen zijn tot 1644 bijgehouden. Blaeu’s marmeren
halfronden van de aarde, die nu niet meer te zien zijn omdat ze in de vorige eeuw zijn
vervangen, gaven de nieuwste kennis van de wereld weer, zoals de contouren van de
kustlijnen en rivierdelta.
Kenmerkende rangschikkingen die aan de gevels en binnen het micro-universum van de
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Burgerzaal en galerijen te vinden zijn, bestaan uit: de windrichtingen, de planeten of goden,
de twaalf tekens van de dierenriem, de vier werelddelen, de vier wereldzeeën, de seizoenen,
dag en nacht en de vier rudimentaire bouwstenen of elementen; Aarde, Water, Lucht en
Vuur. Uiteindelijk draait alles om deze vier elementen, het geheel en al is volgens de
wetenschap uit vermenging voortgekomen. De uitbeelding van deze reeksen is ontleend aan
de encyclopedie van Ripa en ook toegepast in randversieringen van gedrukte wereldkaarten.
De keuze voor symbolen en attributen en de plaatsing daarvan in festoenen en kapitelen
blijkt allerminst willekeurig of louter decoratief, zoals in het verleden werd gedacht. De
samenhang blijkt uit de schikking en stond onder strikte regie van Van Campen. Getuigen
van de eenheid zijn in en om het hele gebouw te vinden. Maar ook daar waar de eenheid nu
lijkt te zijn verstoord, blijkt ooit een samenhang te zijn bedoeld. In de tijd vóór het
plotselinge vertrek van Van Campen in 1654 is van zijn plan afgeweken. Voor een verklaring
van deze gebeurtenis moeten we terugkeren naar de bedoelingen zoals die aanvankelijk op
Van Campens tekentafel gestalte hadden gekregen. Dat is de plaats waarop hij als schepper
het overzicht heeft gehad. Bij het onderzoek naar het ‘heel en al’ ontvouwt zich zijn
zienswijze, zijn manier van plaatsen en verwijzen. De aanvankelijk strikt toegepaste
verdeling in ‘symmetrie’ en ‘eenparigheid’ wordt na zijn vertrek niet langer gehandhaafd.
Kantoordiscipline
Een tweede, meer pragmatisch dan wetenschappelijk onderdeel van het
decoratieprogramma is in de tientallen vertrekken van het gebouw verwerkt. In ieder
kantoor is wel een boodschap te vinden met voorbeelden van goed bestuur en beschaving in
het Romeinse en Bijbelse verleden. Hierbij is het verband met de bestuurders van de stad
evident. Zij stegen in achting met de komst van het nieuwe Stadhuis. Ze gedroegen zich als
bewindvoerders van een nieuwe beschaving, die op handel en vrede was gebaseerd. Zo
identificeerden ze zich met Romeinse consuls en senatoren uit de Romeinse Republiek maar
ook met Bijbelse zedenpredikers. Tot op de dag van vandaag bevolken deze figuren, met hun
destijds algemeen bekende boodschap, de schoorsteenstukken en plafondschilderingen van
deze kantoorvertrekken.
Iedere kamer met een ambtelijke functie bevat een zelfstandig beeldprogramma.
Schilderijen van de grote meesters, zoals Govaert Flinck en Ferdinand Bol, beiden leerlingen
van Rembrandt, en Jacob Jordaens en Erasmus Quellinus uit het atelier van Rubens, worden
door architectuur en sculptuur, van Van Campen en Artus Quellinus omsloten. Zij vormen
vensters op het verleden en bieden inzicht in de gewenste kantoordiscipline.
De historiestukken die in de schouwen zijn geplaatst, bieden ambtenaren en bezoekers
voorbeelden van goed bestuur en richtlijnen en houvast voor orde en redelijkheid in de
samenleving. In verband met elkaar staan achtenswaardige vormen van leiderschap uit het
verleden en voorbeeldig autoritair gezag voor in het hier en nu. Gerard de Lairesse
constateert hierover in zijn Groot schilderboek uit 1707: “Ieder schilderij [in het Stadhuis],
doch wel voornamentlyk Beeldhouwerij, is geschikt na de gebruiken die de zelve kamers
hebben.”
Heel en Al
In 1655 – zeven jaar na de eerste steenlegging – werd de ‘schepping’ van Van Campen al niet
meer volledig begrepen. De plaatsing van sculptuur en schilderingen liep in het honderd
waardoor een deel van de harmonie verloren is gegaan. Everard Meyster formuleert het
raadsel dat het gevolg daarvan was:
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“Wie sal het werck, en hem, naer eysch? Wie’t kon’lijck Amsterdamsch Palleys,
Begrijpen met gedacht? Ey segh, wie heeft de maght?”
Ondanks dat het beeldprogramma in onze ogen vooral burgerlijk en republikeins van aard is,
speelt de Schepper in dit ‘Heel en Al’ impliciet de hoofdrol. Stadsdichter Vondel stelt
eenvoudigweg vast: “Goddelijck gesticht, door Kampens geest ontloocken.”

139 Pieter de Hooch, Stadhuisbezoekers met kind en hond in de Burgerzaal, gemonogrammeerd, Straatsburg,
Musée des Beaux-Arts.
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SUMMARY
This thesis offers a reconstruction and explanation of the ideas contained in the decoration
program of the seventeenth-century Amsterdam Town Hall. Architect Jacob van Campen
(1596-1659) was commissioned to design an unparalleled building. “A flying wit and a
shrewd brain” were ascribed to him at that time. The foundation stone was laid in 1648, the
Town Hall was inaugurated in 1655 seven years and seven months later. Critics complained
that ‘fortunes were being squandered for the sake of appearances’. A wide range of
scientific theories about God’s Creation were incorporated into the building design. The
result shows ‘… no emptiness to offend the eye’.
Already in classical antiquity, earthly and heavenly matter was reduced to one foundation,
the mixture of the elements: Earth, Water, Air and Fire. This fact must have played a crucial
role in the design of the Town Hall. Remarkably often, the decoration of the Citizens' Hall
and Galleries of the Town hall refers to 'the first principles of creation'. The power of the
mingling of the elements, it was thought, had led to the creation of heaven with its
movements.
Peace
After eighty years of war, a period began for the Republic with the prospect of peace and
prosperity. In The Hague, Stadtholder Frederik Hendrik made the Oranjezaal of Huis ten
Bosch bear witness to his military career, pater familias and patron of the Arts. As 'fathers of
peace', the influential mayors of Amsterdam have been aiming for an end to the struggle for
some time. The stagnant economy had to end. Frederik Hendrik's death in 1647 coincided
with the need to end the war. He had wanted to conquer Antwerp, but time and the desire
for peace had caught up with him. His triumphal hall was redesignated and repurposed at
the initiative of the widow Amalia van Solms and furnished as a peace monument and
mausoleum by Constantijn Huygens – secretary of the Stadtholder – and Jacob van Campen.
In the run-up to the Peace of Münster, which marked the actual end of the Eighty Years' War
in 1648, the city of Amsterdam also commissioned Jacob van Campen to build a peace
monument: a new Town Hall on Dam Square. The four mayors of that time had a memorial
placed in the Vierschaar (court of Justice). Naturally, attention had to be focused on their
own stimulating role in the establishment of peace.
The peace-loving metropolis' success was confirmed by strong population growth and a
thriving trade like never before. Funds poured in through the international trade fair. A
Wisselbank (exchange) had to be installed urgently in the new Town Hall, which was still
under construction. It was necessary to hurry because the old Town Hall with the old
Wisselbank was lost in a fire in 1652.
Huygens, Blaeu, Pers, Vondel and Van Campen
Constantijn Huygens (1596-1687) was involved in various decoration programs for
residences of the family of Orange and garden architecture from his position as secretary to
the Stadtholder at that time. Poems also show that he was a great admirer of Jacob van
Campen's Amsterdam Town Hall plans. This "architectus incomparabilis" provided the
cohesive iconography that was praised for being averse to "vain emptiness..".
All were part of a circle of scholars who were inspired by the search for the answer to the
question of how the creator worked and how creation must be understood by man in order
to perfect it.
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Huygens was in contact with the most prominent clients and scientists of his time. He shared
with Van Campen an interest in classical architecture based on the ancient proportions of
Vitruvius and the tracts from the Italian Renaissance. Another scholar with direct influence
was cartographer Joan Blaeu. His knowledge of the world and his administrative influence at
the time of the construction of the Town Hall are clearly evident from the archives. His
empirical observations went beyond the knowledge of the world in the admired Antiquity.
He had access to new insights and discoveries in the fields of astronomy, mathematics,
geodesy (surveying) and nautical science. He thus brought science within reach and made his
wall map of the world and the starry sky available for reproduction in the marble floor of the
Citizens' Hall. It is important to note that the building is positioned on the exact east-west
axis of the compass rose. This shows a striving for harmony with the universe.
Van Campen was chosen for the complicated assignment for two reasons. First, as an
architect who built according to the principles of Vitruvius, the only architectural treatise
that has survived from Roman antiquity. Secondly, for his merits in composing iconographic
programs. He based this on Cesare Ripa's iconological encyclopedia, which had been
translated from the Italian in 1644. The designs are executed in different types of stone by
the Antwerp sculptor Artus Quellinus. Capitals and festoons came from the city factory.
These apparently less important parts are of great significance and besides that of
unparalleled quality. In a sense, they provide the foundation of the decoration range. Order
served as the principle of creation. Within a strict order, it was thought, creation would
reveal itself. The sculpted festoons on the outer facades, for example, perfectly match with
the dichotomy between land and water.
Secrets of the Universe
The Town Hall's program is primarily a reflection of the macrocosm outside the building. The
harmonic proportions derived from heaven and related to music theory were used by Van
Campen for the theme of peace and prosperity. The sky map designed by Joan Blaeu, which
can be found centrally in the floor of the Citizens' Hall, reflects the macrocosm outside and is
located in the center of Van Campen's creation. It includes 792 stars and 18 bronze features
of constellations displayed on it. Astronomical discoveries have been tracked until 1644.
Blaeu’s marble hemispheres of the Earth, are replaced by a more recent version from 18th
century.
Characteristic arrangements that can be found on the façades and within the micro-universe
of the Citizens' Hall and galleries consist of: the eight cardinal directions, the planets or gods,
the twelve signs of the zodiac, the four continents, the world seas, the four seasons, day and
night and the four rudimentary building blocks or elements, earth, water, air and fire. In the
end, everything revolves around these four elements, according to science, the whole has
emerged from them.
The choice of symbols and attributes and their placement in festoons and capitals does not
appear to be arbitrary or purely decorative, as was thought in the past. The coherence
appears to be extensively 'suitable' and was initially under the strict direction of Van
Campen. Witnesses to this unit are in and around the entire building to recognize. But even
where unity now seems to be lacking, it appears that there was once a cohesion. After Van
Campen's sudden departure in 1654, his plan was deviated from. For an explanation of this
event, we have to go back to the intentions as they had taken shape on Van Campen's
drawing board. That is the place where he, as creator, has had the overview when
researching the 'whole and all', his view, way of placing and referring unfolds. The initially
strictly applied division into 'symmetry' and 'unanimity' appears to have been abandoned
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after his departure.
Office discipline
A second, more pragmatic than scientific part of the decoration program has been
incorporated in the dozens of rooms of the building. In almost every office you will find a
message with examples of good government and civilization in the Roman and Biblical past.
Here the connection is clear with the city's administrators. They grew in esteem with the
arrival of the new Town Hall and the ever-increasing prosperity. They acted as
administrators of a new civilization based on trade and peace. They identified themselves
with Roman consuls and senators from the Roman Republic, but also with Biblical morality
preachers.
Every room with an official function contains an independent image program. Paintings by
the great masters, such as Govaert Flinck and Ferdinand Bol, both pupils of Rembrandt, and
Jacob Jordaens and Erasmus Quellinus from Rubens' studio, are surrounded by architecture
and sculpture. They form windows on the past and offer a view of the desired office
discipline. The history pieces that have been placed on top of the fireplaces offer officials
and visitors examples of good governance and guidelines and a foothold for order and
reasonableness in society. Linked together, honorable forms of past leadership and
exemplary authoritarian authority predominate in the here and now. Gerard de Lairesse
notes about this in his Groot schilderboeck from 1707: "Every painting [in the town hall], but
mainly Sculpture, is suitable after the customs of the rooms themselves.".
Whole and All
In 1655 – seven years after the foundation stone was laid – Van Campen's creation was no
longer fully understood. Everard Meyster formulates:
“Who shall truly understand the work and him? And who the royal Amsterdam Palace,
Say, who can?”
It is shown that both science and religion play a major role in the design. The combination of
biblical themes with motifs from Greek and Roman antiquity and the new knowledge of the
earth and the cosmos determine the decoration plan of the building. In this ‘Whole and All’,
the Creator implicitly plays the leading role.
Despite what we consider to be a primarily bourgeois and republican administrative
building, God ultimately plays the leading role. City poet Vondel simply states: "Heavenly
founded, denounced by Kampen's mind."
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Beschrijving en verdeling van festoenen in de Burgerzaal
Ter vergelijking zijn de festoenen aan de buitenzijde van het gebouw ook in het schema opgenomen

Vu

Aa

Lu

Wa

Wa

Lu

Aa

Vu

Alles van links naar rechts
eikenloof

Lange wanden
Zijwand (zuid) van de Burgerzaal, eerste geleding
vruchten
schelpen
bloemen
bloemen
schelpen
vruchten
Burgerzaal zijwand (zuid) tweede geleding
alleen bloemen

Zijwand (noord) van de Burgerzaal, eerste geleding
vruchten
schelpen, zeeschildpad
vruchten
vruchten
schelpen
vruchten
Burgerzaal zijwand (noord) tweede geleding
alleen bloemen
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Burgerzaal zijwand (zuid) derde geleding
bloem boven beeld in nis
bloem
schelp
vrucht
bloem
schelp
vrucht
vrucht, schelp boven beeld in nis

Burgerzaal zijwand (noord) derde geleding
bloem boven beeld in nis
vrucht
schelp
vrucht
vrucht
schelp
vrucht
vrucht boven beeld in nis

Burgerzaal zijwand (zuid) vierde geleding
bloemen en kransen tussen dubbele festoenen op
korte zijden

Burgerzaal zijwand (noord) vierde geleding
bloemen en kransen, dubbele festoenen boven de
Deugden

Entree, oostzijde
aan Damzijde, korte zijde van de Burgerzaal 2x2
festoenen met eikenloof onder de Stedemaagd

Entree Schepenzaal, westzijde
op korte zijde van de Burgerzaal 2x2 festoenen met
eikenloof, onder Justitia boven toegang
Schepenzaal festoen klokje "ter elfder ure", twee
gekruiste toortsen, bloemen, loof
zwikken L. haan R. papegaai
L. bijl, weegschaal, distels
R. staf met oog Gods, spiegel, slang, olijftak
L. bloemen
R. bloemen
---------------------------L. bloemen
R. bloemen
L. staf met oog Gods, spiegel, slang, olijftak
R. bijl, weegschaal, distels

Toegang Burgemeesterskamer/vertrek
L. twee putti met fasces, twee adelaars met L.
slang en R. spiegel, eikenblad, vruchten
in zwikken L. laurierkrans met palmtak R.
eikenkrans met palmtak
L. eikenkrans met palmtak R. laurierkrans met
palmtak

Toegang Justitiekamer/Vroedschapskamer
twee putti met fasces, twee adelaars met L.
Mercuriusstaf en R. pijlenbundel, eikenblad,
vruchten
in zwikken L. eikenkrans met palmtak R.
laurierkrans met palmtak
L. laurierkrans met palmtak
R. eikenkrans met palmtak

Toegang (2x) tot Secretarie
bureaubenodigdheden: ganzepennen, sloten,
sleutels, documenten, zegelringen, inktpotjes,
zegels

Toegang Desolate Boedelkamer
omgekeerde lege geldkist, beurzen, waar ratten
doorheen kruipen en knagen aan papier; hulstblad
houdt het geheel bijeen
Toegang Assurantiekamer
papavers en twee sloten aan de uiteinden
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Imposten in bogen vanuit de Burgerzaal naar de
zuidoostgalerij
L. hangende, verticale festoen aan ring met
eekhoorn op rug die hazelnoten eet, met druiven,
maiskolven, fruit, artisjok, rozen, eikenblaadjes.
HQ XCV in Vennekool 1661 (precies dezelfde
festoen als in NO-galerij)
R. hangende verticale festoen aan ring met
papegaai op rug gezien, vruchten, bloemen.
HQ/AQ XCIII in Vennekool 1661
Imposten in bogen vanuit de Burgerzaal naar de
zuidwestgalerij
L. hangende verticale festoen aan ring met
eekhoorn die op een dennenappel zit en een rond
vruchtje eet, met druiven, maiskolven, fruit,
artisjok, rozen, eikenblaadjes, zonnebloem, peren,
AQ XCVI in Vennekool 1661 (precies dezelfde
festoen als in NW-galerij)
R. hangende verticale festoen aan ring met aap
die op granaatappel staat en vruchtje eet,
druiven, kersen, en ander fruit AQ/HQ XCIV in
Vennekool 1661

Imposten in bogen vanuit de Burgerzaal naar de
noordoostgalerij
L. hangende, verticale festoen aan ring met
eekhoorn op rug die hazelnoten eet, met druiven,
maiskolven, fruit, artisjok, rozen, eikenblaadjes. HQ
XCV in Vennekool 1661 (precies dezelfde festoen
als in ZO-galerij)
R. hangende verticale festoen aan ring met
duikende papegaai die vruchtje eet, met
granaatappels, druiven, bloemen, artisjok, komt
niet in Vennekool 1661 voor
Imposten in bogen vanuit de Burgerzaal naar de
noordwestgalerij
L. hangende verticale festoen aan ring met aap die
vruchten eet, met druiven. AQ/HQ in Vennekool
1661
R. hangende verticale festoen aan ring met
eekhoorn die op een dennenappel zit en een rond
vruchtje eet, met druiven, maiskolven, fruit,
artisjok, rozen, eikenblaadjes, zonnebloem, peren,
AQ XCVI in Vennekool 1661 (precies dezelfde
festoen als in ZW-galerij)

L. is links
R. is rechts

Beschrijving van festoenen boven de vier Elementen en aan weerszijden van de
(later geplaatste) Deugden boven de ingangen van de galerijen:
Boven ingang NW-galerij
Links van Temperantia
Boven Aarde:
twee putti met bokkenpoten en staart, hangend aan slinger, twee leeuwen, slang, vruchten en bloemen,
eindigend met korenhalm
Rechts van Temperantia:
Boven Water:
twee putti met vissenstaart boven vis, putto met vissenstaart hangend aan twee linten, zeedieren,
schelpen en eindigend met schildpad
Boven ingang NO-galerij
Links van Justitia
Boven Lucht:
twee gevleugelde putti met trompet boven pauw. Daaronder vier windrichtingen en verschillende vogels
eindigend met paradijsvogel
Rechts van Justitia:
Boven Vuur:
twee putti uit vlammen opkomend, boven geketend aambeeld en smeedgerei; eronder donder, bliksem,
en soldaat met twee gekruiste kanonnen en schild, vlammede zwaarden en eindigend met wierookvat
Boven ingang ZO-galerij
Links van Prudentia
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Boven Aarde:
twee putti met vruchten, boven op hertenkop met gewei met aan weerszijden slangen. Eronder twee
apen, bloemen, groente en fruit, eindigend in een hangend konijn
Rechts van Prudentia:
Boven Water:
twee gevleugelde putti met vissenstaarten, blazend op hoorns, zittend op een schelp; eronder
waterplanten, en gevleugelde putto met vissenstaart zittend op vis met twee drietanden in de hand, met
vissen, zeeschelpen, krabben en eindigend met een kreeft
Boven ingang ZW-galerij
Links van Vigilantia
Boven Lucht:
twee gevleugelde putti die bellenblazen onder schelp, eronder een roofvogel, en vier windstreken blazen
wolken, en twee vogels eten slangen, verschillende vogels en eindigend met een paradijsvogel
Rechts van Vigilantia:
Boven Vuur:
twee putti opkomend uit vuur onder een helm met sfinx, hamerend op een geketend aambeeld; eronder
een harnas met wapentuig, een schild en twee gekruiste kanonnen, eindigend met donderkloot en
bliksem

Beschrijving van festoenen goden-planeten in de uiterste hoeken van de galerijen:
Cybele
1.6 vruchten, meloen, druiven, granaatappels, dennenappels
in lunet 2 leeuwen, 2 putti, vruchten uit gekruiste hoornen van overvloed laurierfestoenen om oog waarin
zonnebloem
in zwikken sikkels, bloemen
in piëdestal hoornen van overvloed met producten die de aarde voortbrengt
--1.7 distels
imposten rechts van Saturnus
R. hangende festoen met pikhouweel, schaar, sikkel, masker, oude bebaarde en jonge man, korenaren en
maïs
L. hangende festoen pikhouweel, schaar, sikkel, masker, oude bebaarde en jonge man, korenaren en maïs
in zwik slang die zichzelf in staart bijt, zandloper, sleutel, distels
in zwik slang die zichzelf in staart bijt, zandloper, sleutel, distels

Saturnus
L. en R. van Saturnus oogstproducten in twee hangende festoenen in voetstuk twee hangende festoenen
met distels slangen en oogstproducten
Imposten links van Saturnus
R. hangende festoen met distels, wol, garen op klos, loof, bloemen
L. hangende festoen met loof, bloemen, papavers, schaar, spintol, wol
in zwik aren, papaverbollen
in zwik sikkel lege hoorn, papierrol
1.8 distels
--1.9 vruchten, granaatappel, loof
1.10 vruchten, appel, druiven, loof
1.11 papavers, sloten, eikenblad
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Arion
naast reliëf papavers, eikels, eikenblad
1.12 geldkist, ratten, distels, papieren, sloten, beurzen, eikenblad

Icarus
naast reliëf bloemkelken, loof
1.13 bloemen, loof
1.14 vruchten, appels, artisjokken, meloen
--1.15 schelpen, vruchten, bloemen, duiven, parels, zeeloof
Imposten rechts van Venus
R. hangende festoen met vruchten, schelpen, parels, rozen, laurier, lint
L. hangende festoen met vogeltjes schelpen, parels, rozen, laurier, lint
in 2x2 zwikken duivenkoppels, olijf en bloemen

Venus
L. en R. naast Venus en in console hangende festoenen met schelpen en bloemen
1.16 schelpen, vruchten, bloemen, duiven, parels, loof
Imposten links van Venus
R. hangende festoen met rozen, spiegel, borstel, kam, haar, vlecht, parels, haarpin, laurier
L. hangende festoen met parels, rozen, haarpin, twee kammen, spiegel, parfumflacon, pijlenfoedraal,
boog, laurier
--1.17 wapenrusting, helm, degen in foedraal, hellebaard, riem, ketting, slinger kogels
in zwikken 2x2 helmen
in lunet putti, wolven, schedels, gebeente

Mars
1.18 wapenrusting, helm, degen in foedraal, hellebaard, riem, ketting, slinger kogels
in lunet putti, wolven, schedels, gebeente
in zwikken twee keer twee helmen
In piëdestal wapentuig en harnasdelen.
--1.19 bloemen, loof
1.20 waterplanten, bloemen
1.21 bloemen, loof
1.22 vruchten, granaatappels, appels, loof
De nummering begint hier links van de entree van de Burgerzaal.
imposten in bogen galerijen
L. hangende festoen aan ring met papegaai op rug gezien, vruchten, bloemen
R. hangende festoen aan ring met eekhoorn op rug, bloemen, bladeren, vruchten
2.1 bloemen, zonnebloem, loof
2.2 vruchten, loof
2.3 distels, bloemen, loof
2.4 vruchten, loof
--2.5 schelpen, parels, koraal
in lunet twee vissen, twee putti, twee gekruiste hoornen des overvloeds, vruchten
in zwikken schelpen, parels
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Diana
2.6 kreeft, krab, schelpen, parels
in lunet twee vissen, twee putti, twee gekruiste hoornen des overvloeds, vruchten
in zwik vis, kreeft
in zwik vis, krab
In piëdestal visnetten en jachtgerij
--2.7 gevederde helm, slangenstaf, fluit, veren, banderol, beurzen
imposten
L. van Mercurius hangende festoen met klimop, wijnranken
R. bloemen, vruchten, wijnranken, loof
in zwik twee slangen, fluit, gevederde helm, veren
in zwik slangenstaf, gevederde hoed, banderol

Mercurius
naast Mercurius hangende festoenen met banderol met bloemen
in console olijf, loof, bloemen, vruchten
imposten
vruchten, loof, maïs, olijf
bloemen, loof
2.8 gevleugelde hoed, slangenstaf, fluit, veren, koker
in zwik meetinstrumenten, Jacobsstaf, passer, kwadrant, papier
in zwik meetinstrumenten, Jacobsstaf, kompas of zonnewijzer?
--2.9 vruchten, meloen, dennenappels, bonen, loof
2.10 vruchten, dennenappels, wortels, bonen, loof

Trouw
naast reliëf zegels, was, veren, touw
2.11 koggeschipzegel, charters, veren, inktpot, stempels, sloten, zegelringen

Stilzwijgendheid
naast reliëf zegels, was, veren, touw
2.12 kruiswapenzegel, charters, veren, inktpot, stempels, sloten, zegelringen
aan beide zijden van de deurposten hangende festoenen met zegelringen, zegels, papier, sloten
2.13 bloemen, loof
2.14 bloemen, loof
--2.15 ramskop, eikenloof
in zwik eikenkrans, lauwerkrans, en twee commandostaven
in zwik laurierkrans, commandostaf, eikenblad
imposten
L. hangende vruchten, ananas, loof
R. vruchten, loof, bloemen, lint

Jupiter
L. en R. hangende festoenen met eikenkransen
in console twee hangende festoenen met eikenkransen en twee ramskoppen
in zwik koningskroon, eikenkrans, staf
in zwik keizerskroon, eikenloof, staf
imposten
L. vruchten, eikentakken, dennenappels en takken, lint
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R. eikentakken, olijfbladeren, olijven, wijnranken, druiven, lint
--2.16 ramskop, eikenloof
2.17 bloemen, lauwerkrans, loof
in lunet twee hanen, putti, hoornen des overvloeds, vruchten
in zwik viool en lauriertak
in zwik viool en panfluit, lauriertak

Apollo
in lunet twee hanen, putti, hoornen des overvloeds, vruchten
in zwik viool, fluit
in zwik twee lauwerkransen, harp
in piëdestal muziekinstrumenten, hemelglobes, olijfkransen en -takken
2.18 bloemen, zonnebloemen
2.19 vruchten, granaatappels, loof
2.20 vruchten, korenaren, druiven, loof
2.21 vruchten, appel, granaat, courgette, loof
2.22 bloemen, loof
imposten in bogen galerijen
L. hangende festoen aan ring met eekhoorn op rug, bloemen, bladeren, vruchten
R. hangende festoen aan ring met aap, vruchten, bloemen
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Beschrijving van de cassetten van de plafonds van de galerijen
Galerij 1 (noordzijde)
De nummering begint rechts van de entree van de Burgerzaal in Galerij 1.
In de cassettes zijn de volgende reliëfs gesneden:
1a.
Midden: vier kransen ineen, laurier, olijf en twee eikenkransen
Links: 2 half putto half dierlijke wezens, festoen dragend met staarten uitlopend in loof en vruchten
Rechts: 2 half putto half dierlijke wezens, festoen dragend met staarten uitlopend in loof en vruchten
2a.
Midden: 2 putti met olijftak en palmtak, in andere hand krans met loof en twee rozen
Links: eikenkrans met loofwerk en bloem
Rechts: eikenkrans met loofwerk en bloem
3a.
Midden: 2 putti met olijftak en palmtak en in andere hand krans met olijfloof
Links: eikenkrans met eronder festoen, bloemen en erdoorheen gevlochten palmtakken
Rechts: krans met eronder festoen, bloemen en erdoorheen gevlochten palmtakken
4a.
Midden: takken met appeltjes (het beeld van planeet/god Cybele bevindt zich schuin onder deze cassette)
Links: ramskop met eronder twee hoornen van overvloed met twee festoenen, vruchten
Rechts: ramskop met eronder twee hoornen van overvloed met twee festoenen, vruchten
5a. Hoek
Midden: vier olijfkransen ineen
Om dit centrale motief vier keer putti met loof dat uitmondt in vruchten
6a.
Midden: putto met vier rozentakken
Links: loofkrans met links en rechts loof uitmondend in adelaarskoppen, midden pinakel
Rechts: loofkrans met links en rechts loof uitmondend in adelaarskoppen, midden pinakel
7a.
Midden: 7 puttikopjes met vleugeltjes in kring
Links: gekruiste palmtakken met ander loof
Rechts: gekruiste palmtakken met ander loof
8a.
Midden: 3 putti met eikenkrans
Links: laurierkrans met twee puttikopjes met drie vleugels, festoen, gekruiste hoornen des overvloeds,
vruchten
Rechts: laurierkrans met twee puttikopjes met drie vleugels, festoen, gekruiste hoornen des overvloeds,
vruchten
9a.
Midden: 3 putti met laurierkrans in handen, roos en lauriertakken
Links: gekruiste palmtakken en festoen met bladeren en vruchten
Rechts: gekruiste palmtakken en festoen met bladeren en vruchten
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10a.
Midden: 2 putti met twee laurierkransen
Links: krans van negen rozen met gekruiste lelies
Rechts: krans van negen rozen met gekruiste lelies
11a.
Midden: 4 gevleugelde puttikopjes, verbonden door vier festoenen met loof en vier gekruiste looftakken
met uiteinde vruchten
Links: 2 ruggelings geplaatste sfinxen met achterlijf uitlopend in wijnranken
Rechts: 2 ruggelings geplaatste sfinxen met achterlijf uitlopend in wijnranken
12a hoek.
Midden: 4 gekruiste olijfkransen
Eromheen 4 keer twee putti met looftakken in beide handen
13a.
Midden: 4 gevleugelde puttikopjes met lichamen uitlopend in loof
Links: gevleugeld puttikopje met loofkrans en twee gekruiste bloemtakken, hoornen des overvloeds met
korenaren (zie HQ afb.)
Rechts: gevleugeld puttikopje met loofkrans en twee gekruiste bloemtakken, hoornen des overvloeds met
korenaren (zie HQ afb.)
14a.
Midden: vier looftakken omkranst met loof
Links: gebundelde looftakken uitlopend in vruchten
Rechts: gebundelde looftakken uitlopend in vruchten
15a.
Midden: puttokopje met vlindervleugels in lauwerkrans met vier keer twee olijftakken op krans gebonden
Links: bundel tabaksbladeren tussen vier gekruiste palmtakken
Rechts: bundel tabaksbladeren tussen vier gekruiste palmtakken
16a.
Midden: 4 ineengestrengelde hoornen des overvloeds met eikenkrans
Links: 2 gevleugelde engelkopjes met vier gekruiste palmtakken en twee parkieten die bessen eten
Rechts: 2 gevleugelde engelkopjes met vier gekruiste palmtakken en twee parkieten die bessen eten

Galerij 2 (zuidzijde)
De nummering begint links van de entree van de Burgerzaal in Galerij 2.
In de cassettes zijn de volgende reliëfs gesneden:
1b.
Midden: putto met vier wijnranken
Links: 2 gekruiste palmtakken, festoen met loof en bloemen
Rechts: 2 gekruiste palmtakken, festoen met loof en bloemen
2b.
Midden: 2 putti met lauwerkrans en palmtakken in handen
Links: rozenkrans tussen vier palmtakken
Rechts: rozenkrans tussen vier palmtakken
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3b.
Midden: 2 putti met twee lauwerkransen en vier bloemtakken in achtergrond
Links: twee gekruiste hoornen des overvloeds
Rechts: twee gekruiste hoornen des overvloeds
4b.
Midden: putto op de rug gezien met vier rozentakken
Links: rozenkrans tussen vier palmtakken
Rechts: rozenkrans tussen vier palmtakken
5b hoek.
Midden: 4 kransen ineengevlochten, midden roos waar vanuit vier rozentakken
Eromheen vier keer twee putti met looftakken in beide handen
6b.
Midden: Mercuriushoed (het beeld van de planeet/god Mercurius bevindt zich schuin onder deze
cassette) met gekruiste gevleugelde staf en fluit waaromheen slangen en vier bloemtakken
Links: twee gekruiste festoenen met tulpen
Rechts: twee gekruiste festoenen met tulpen
7b.
Midden: 7 gevleugelde engelenkopjes in cirkel
Links: olijfkrans met erdoorheen twee palmtakken
Rechts: olijfkrans met erdoorheen twee palmtakken
8b.
Midden: 3 putti met eikenkrans en linten in andere hand
Links: twee gekruiste bundels met waterplanten, bloemen
Rechts: twee gekruiste bundels met waterplanten, bloemen
9b.
Midden: 3 putti met eikenkrans
Links: twee gekruiste bundels met waterplanten, bloemen
Rechts: twee gekruiste bundels met waterplanten, bloemen
10b.
Midden: 6 vogels in cirkel
Links: laurierkrans met erdoorheen twee palmtakken
Rechts: laurierkrans met erdoorheen twee palmtakken
11b.
Midden: donderkloot (het beeld van planeet/god Jupiter bevindt zich schuin onder deze cassette) met
eromheen vier ramskoppen waartussen festoenen
Links: vier rozen met vier sfinxachtige fabeldieren
Rechts: vier rozen met vier sfinxachtige fabeldieren
12b hoek.
Midden: 4 kransen ineen
Eromheen vier keer twee putti met looftakken in beide handen
13b.
Midden: 4 zonnebloemen (beeld Apollo bevindt zich schuin onder cassette) omringd door takken loof
Links: vuurbal waar vanuit twee getordeerde pijlen en twee vleugels komen
Rechts: vuurbal waar vanuit twee getordeerde pijlen en twee vleugels komen
280

14b.
Midden: putto die door een eikenkrans stapt, eromheen vier eikentakken
Links: gehelmde uil met in klauwen kuras van Pallas Athena met medusakop, twee gekruiste olijftakken
Rechts: adelaar met slang in klauwen
15b.
Midden: putto die door lauwerkrans stapt met twee gekruiste palmtakken
Links: eikenkrans met erdoorheen loofbundels waarboven zonnebloem
Rechts: eikenkrans met erdoorheen loofbundels waarboven zonnebloem
16b.
Midden: krans van diverse soorten dennenappels
Links: festoen laurier met twee gekruiste palmtakken
Rechts: festoen laurier met twee gekruiste palmtakken

In imposten ter weerszijde van de ingang en in gewelf van toegang Schepenzaal
Links: eikenkrans, lauriertakken, beulszwaard, breidel, lint
Rechts: olijfkrans, eikentakken, leeuwenhuid, knots, lint

Gewelf
Midden: 4 festoenen met in het midden een bloem tussen twee maal twee gekruiste olijftakken
Links: eikenkrans met erdoorheen twee bundels loof
Rechts: eikenkrans met erdoorheen twee bundels loof
Midden: 4 festoenen met in het midden een bloem tussen twee maal twee gekruiste olijftakken
Links: eikenkrans met erdoorheen twee bundels loof
Rechts: eikenkrans met erdoorheen twee bundels loof
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Appendix 7 I Rekeningen van Artus Quellinus
Deze appendix bevat de rekeningen van Artus Quellinus voor geleverd beeldhouwwerk (in
was, klei, hout en diverse steensoorten) en andere rekeningen voor eerder betaalde
beelden. Sommige posten komen meer dan een keer terug. Ook sommen enkele rekeningen
een aantal deelrekeningen op (nr. 11). 705
Hoewel in de rekeningen vele terracotta’s en marmeren beelden worden genoemd, missen
er ook een aantal, bijvoorbeeld de modellen voor de beelden op de gevel (behalve Atlas,
Justitia en Prudentia) en de beeldgroepen boven de poorten in de Burgerzaal. Deze laatste
zijn ook later in prent gebracht dan de rest.
In ‘Het Amsterdamsche stadhuis (thans paleis) 1625-1700: zijne geschiedenis naar
onuitgegeven officiële bronnen bewerkt’, door A.W. Kroon uit 1867 zijn de rekeningen van
Artus Quellinus uit het Amsterdamse Stadsarchief voor het eerst gepubliceerd. Kroon gaf ze
niet integraal weer maar ontleedde ze. Hij herschikte de individuele beeldhouwwerken naar
de ruimte waarvoor ze waren bedoeld. Hiermee werd zijn ’vertaling’ van de bronnen
moeilijk controleerbaar, gaat een deel van de samenhang en de toegankelijkheid voor de
toetsing van andere inzichten dan de ontstaansgeschiedenis per zaal verloren.
De leveringsdata van de beelden kunnen globaal worden vastgesteld aan de hand van de
datering van de rekeningen ervan uitgaande dat de rekeningen na de levering van het
betreffende werk dateert.
Hierna volgen de getranscribeerde rekeningen in chronologische volgorde voor zover die te
bepalen is aan de hand van dateringen en secundaire aanwijzingen.
De rekeningen zijn te vinden in het Stadsarchief Amsterdam Thes. Ord. M. (150)175 (volgens
latere nummering niet in chronologische volgorde).

Nr. 5 (in ouder handschrift nr. 1)
Ick hebbe gemaekt ende gebotseert voor de heren thesouriers der stat Amsterdam de naer volgende
stucken
Gebotseert een bedruckte vrouwwe troni met een capiteel op t hooft 15
Een gevange vour met de handen op de rugge als capiteel op t hooft 60
Noch een bedruckte vrouwbeelt met de handen voor de oogen 3 voet lanck 60
Een beeldeken van den atlas anderhalve voet hooge 15
Een beelt van den atlas 3 voet hooge 60
Noch eenen atlas tot meerdere verbetering 60
Noch een beelt voorstellend de gerechtigheid 60
Noch een beelt voorstellend de voorsichtigheid 60
Noch eenen apollo bassereeleef 3 voet hoogh 60
Noch een diana basreeleef 3 voet hoogh 60
Noch 4 hoestuken van vissen crabben en creeften en dolfijnen …
Noch gebotseert 2 bogen met hanen ende vissen ende kinderkens (saemen?) 25
705 Fremantle legt uit dat de rekeningen 5,6,4,8 en 3,10,2,9 samengevat worden in rekening nr. 11. Gezien de datering van
de deelrekeningen betekent dit dat alle genoemde werken tussen 6 januari 1651 en 4 november 1652 moeten zijn geleverd
(Fremantle 1959, p. 194).
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Noch den gelijcke 2 bogen als t voren 25
Gemaekt eenen apollo van merber bassereleef voor de galdeije 600
Noch een boge van marber voorde galderij 400
-----Dese memorie is (bet..?) 1584
Ontfangen vande heeren tresourieren der stat Amsterdam
Den 6 jannuari 1650 250
Noch ontfangen den 20 april 300
Noch ontfangen den eersten augustus 400
Noch ontfangen den 2 september 1651 400

Zonder nummer
Van het aengenomen werck is alreede ende gemackt eenen grooten term 800
twee bogen met hanen ende dolfynen 400
noch gemackt een feston op di imposte van de galderye verdint seve pont groot 42
hier op ontfangen ontfange van den heere thresooriers den 24 october 1651 de somme van
vierhondert gulden op rekening 400
noch ontfangen den 28 decemb. 1651 de somme van vyfondert gulden 500
Int jaer 1652 ontfangen op selfde de somme van 400 gulden ick segge vier hondert gulden den 3
januari 400
noch ontfangen den 9 februari 1652 de somme van vier hondert gulden 400
noch ontfangen de somme van seshonder gulden den sevensten mert 1652 600

Nr. 4
Artus Quellinus heeft gemackt oft gebotsgeert op last vande heere tresooren der stat Amsterdam
Een platte histore representerende Junius Brutus gebotseert van potaerde verdint 200 guld
Hebbe gemackt van wase 3 modellekens voor het segel van Amsterdam om naer Zeelant te senden
verdint 18
Noch door last van consergie geteeckent dry wijn kannen om den heeren wijn te dragen 7 ½
Gebotseert om op de plaetse vant niewu stathuys te stellen op elke pomp 4 belden aen malkander
verdint aen elke pomp 24 gul 48
Noch gebotscheert 2 belden tot de vierschaer ter .. de voorgaende rekeningen … tot 60 gulden stuck
120
Dese … den 11 april 1652 …het als klein memo f 39
-----393:20

Nr. 3
Den 3 mey 1652
Artus Quellien heeft gemackt voor de stat Amsterdam op nieuw den beelt oft … voor de vierschaer
800
Drye boge tot de galderye 200
Dry festons tot impost van galdery tot 42 gulden stuck mackt 126
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1126
heeft ontfangen 464 1/2
resterende f 661 ½

Nr. 2
1652 Amsterdam den 18 september
Artus Quellien heeft aengenomen ende gemaekt een relieven tot de vierschare representerende de
voorsigt …komt noch ter koste van vierhondertvijftiggulden 450
Noch gemaeckt twee festons tot imposten voor de galderijen tweeveertig gul stuck tot … pont groot
84
-----534

Oud nr. 8
Artus Quellien heeft gemackt van merbel voor der stat Amsterdam
een gevange vrouw tot de vierschaer ….gulden
daer van met de heeren borgermeesters ende heere tresooriers veraccordeert 800
noch gemackt twee boge tot de galderye met hanen ende dolfynen kinderkens oock geaccordeert
met stuck 2 hondert gul 400
noch weder een gevange vrouw tot de Vierschaer 800
een feston gesneden op de imposten vande galderye verdint 42 gulden 42
-----2042
dese rekeninge is den 11 april 1652 ten vollen betaelt a … klein memo fo 39

Oud nr. 7b
Aertus Quellien heeft gemack met laste vanden H heeren borgermeesters ende tresouriers der stat
Amsterdam een groot basserelief de historie van Junius Brutus tot de vierschaer dienendeis
aenbesteet ot veracordeert 1600 gul.
Noch gemackt eenen herm tot de vierscher veraccordeert tot 800 gul
noch eenen boge met wolven ede kinderkens tot de galdery aenbesteet 200 gul
-----f 2600
Aertus Quellien heeft ontfangen van den heeren tresooriers van den stat Amsterdam op het boven
genoemde werck de somme van vijfhondert gulden op den 7 juny ende tsedert noch …reste van de
bovenstaende reckeninge tweeduysent hondert gulden daervan hede noch separaten quitancie
gegeven den 25 juny 1652
Artus Quellien
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Oud nr. 9
Ik onderscheven hebbe ontfangen van de heeren tresoriers der stat Amsterdam den somme van
vijfhondert gulden den 19 october Ao 1652 ende dat op mijn aengenomen wercken op rekeninge
waer tegen ick op nieuw gemackt ende gelevert hebbe een belt representerende de gerechtichheid
voor de vierschaar veraccordeert 450
Twee festons op de imposten vanden vierschaer veraccordeert stuck 12 pont 144
-----594
deze rekeninge is ten vollen betaelt den 4 sept. 1652
630
94
-----536

Zonder nummer
neven elck beelt van Jupiter ende Mercurius aen weersyde een feston stuck tot 30 gulden maekt 120
tot de eynde van de galderye tot de bogen 16 hoeckstuxkens tot 25 stuck 400
dry hoeckstuxkens van avender steen 12 gulden stuck 36
gebotcheert voor de statssteen houwerye verdint met backen stuck tot 18 gulden 54
gebotcheert 2 dubbelde arens met eenen leews kop met noch eenige ander kleynichheden 24
------634
3442
-----4076
Somma vanden andre syde voor desen als hier onder betaelt f 2248-0den eersten augustus 1653 … f 1828-0--------f 4076op dit boven genoemde werck hebbe ontfangen in 2 reysen dusent achtenveertich gulden het lesten
den 24 mey 1653 1048
noch ontfangen den 25 junius ses hondert gul 600
noch ontfangen den 19 julius ses hondert gul 600
-------2248

Nr. 13
Ick onderschrevene hebbe gemack voor de stat Amsterdam achtien caputeelen ende vande heeren
tresooriers aenbestet het stuck 90 gulden begdraaght 1620
Idem gemackt 2 festons van merbel tot het portael inde ende aen elck een halve feston daer aen
verdint 360
noch 2 kollomme met looff ende bloemen tot de tresoory van merbel 300
het peidestal vanden Saturnus 150
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Idem voor de vierscaer de boven frise van Bremer steen den voet tot 8 gulden ende syn seven ende
veertich voeten ende een halve 380
het belt van Saturnes 600
het belt van Sibela 600
het belt van Mars 600
de festons neven den saturnus stuck 30 gul. 60
6 festons boven de raetsael ende daer neven het stuck 18 gudlen syn van Bremer steen 108
voor de heeren borgermeesters kamer twee capiteelen van merber stuck 80 gulden mackt 160
voor den winckel oft steenhouwery geboetcheert 2 festons met kroonen van eyckel bladeren ende
andere van stevens van schepen ende seegewas stuck 24
een van bollen ende saat 12 gul. 12
een model voor een schorsteen frise met olyfbladeren 12
noch geboetcheert voor den steenhouwers winckel drye ronde festons die dienen aen den trap van
buyten waer van 2 gemackt waren tot contentement vanden Mons. van Kampen 25
compt van den andersyde 4986
-------5011
Ontfangen in differente reysen vanden heeren tresooriers van het welck bysonderde briefkens syn
de somme vierduysent ende vyftich gulden
1654 28 mert hem gegeven 961 gl. waer mede de bovenstaende 5011 gl. hem op dato syn voldaen
Ick ondergechreven bekenne van de bovenstaende reckeninge voldaen te syn den 27 en maart 1654
Artus Quellien

Nr. 6 Zonder datering
Artus Quellien heeft gemackt ende aengenomen te maken voor de stat Amsterdam
Voor eerst het model van potaerde gebotsgeert den Junius Bruxtus verdint 2.00
Noch geboetsgeert 3 modellekens van washe tot het segel van Amsterdam dat naer Zeelant ging 18
hebbe noch dor last van den consergie geteeckent 3 wijnkannen om den heeren wijn te dragen 71/2
geboetsgeert voor de pompen die op de plaetse sullen staen op elcke pomp vier belden aen
malcander den elck verdint 4 pont 48 (EJG: blijkbaar zijn er drie beeldengroepen gemaakt waarvan er
slechts twee bekend zijn en bewaard in het Rijksmuseum!)
noch gebotcheert 2 bogen met hanen ende dolfijnen kinderkens fruythorens gelyck in mijn
voorgaende rekeninge daer noch 2 sy het stuck 25 guld. 50
noch 2 belden gebotsgeert tot de Vierschare de heeren hebben my toegestaen ende ander rekenig
voor 2 diergelyck 60 gulden t'stuck 120
Merber Werck
Aengenomen 3 groote platte historien vor de vierschaer het stuck tot sestien hondert gulden
noch aengenoem n 4 groote beelden tot de vierschaer het stuck tot achthondert gulden
noch aengenomen 6 bogen voor de galderije het stuck tweehondert gulden.
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Nr. 1 Zonder datum
Artus Qiellien heeft gemaeckt voor de here tresouriers van Amsterdam twee basserelevs van merber,
hrt eene het gevegt van Seleucus, het andere…Salomons oordeel ende in avender steen festons
hondert gulden t stuck mackt tweederhtig hondert gulden daer op ontfangen vijfhondert gulden
comt noch de somme van seven hondertgulden in Amsterdam den
Dese twee historien sijn (bet..?).

Oud nr. 7
Artus Quellien heeft aengenomen te maken voor de heeren der stat amsterdam
Vier belden voor de vierschare ofte dragende vrou beelden van merber tot achthondert gulden t
stuck
(m)Weder dry platte historien en de alsoo ick het in de discrethe vanden heeren stelle sal geen
nomber make de belde voor de galderye tot seshondert gulden
de bogen boven de duren tot twee hondert gulden
waer van ick selfe make oft moet maken ende eenige of gedaen syn
hier van is alreede oft gemack een belt voor de vierschare een ander binnen 12 oft 14 dagen de 2
ander seer ver gebrocht als de heere wel gesien hebben

Oud nr. 10 (11)
(Fremantle legt uit dat de rekeningen 5,6,4,8 en 3,10,2,9 samengevat worden in deze rekening.
Gezien de datering van de deelrekeningen betekent dit dat alle genoemde werken tussen 6 januari
1651 en 4 november 1652 moeten zijn geleverd. Fremantle 1959, p. 194)
Artus Quellien heeft gemackt voor de stat Amsterdam
Twee caputeelen gebotcheert 50
Een vierde belt gebotcheert 60
Gebotcheert het frontspies 600
Gebotcheert een bedruckte verouwtronie 15
Gebotcheert 4 beduckte vrouwen tot 60 gulden ijder 240
Een cleyn beldeken van Atlas 15
Een grooten Atlas 60
Noch eenen tot meerder verbeteringe 60
Noch een belt gebotcheert de gerechtichheit 60
Een de voorsichticheid gebotcheert 60
De modelle vande Apollo 60
De modelle vande Diana 60
4 hoeck stucken met crabben ende creften 24
6 bogen tot de galderije gebotcheert tot 12 gul. 75
6 stuck bogen voor de galdery van merber geaccordeert 200 gulden mackt 1200
voor het segel van wasch 18
voor de tinne wijnkanne 7-10
de model van Junius Brutus 200
tot de pompen gebotcheert 48
4 hermen van merbel 3200
het basserelief van merbel van Brutus 660
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imposten tot de vierschaar van merbel 144
2 belden tot de vierschaer Justicia ende Prudentia 900
6 imposten tot de galderye veraccordeert tot 7 pont groote macke 252
tot het orgel 2 platte pilasters geaccordeert 1600
een apollo van merber geaccordeert 100
-----11108:10:
Dese gehele reckeninge is sedert lange in diverse partijen betaelt syn … de leste als pre memoriael
Fo. 64 verso.

Oud nr. 11 (12)
Artus Quellien beelthouwer heeft gemackt voor de heere borgermeesters ende tresouriers der stat
Amsterdam naer ons affrekeninge
No. 11
Den merbere beelt van Diana 600
De frise voor de vierschaer
Boven de basse releven van onder mede van gelyck met medusa koppen ende ander ciraten 1000
Noch gemackt eenen impost tot de galderye waer van ick voor dese hebbe gehadt 42 gulden 42
Vier festons tot de secretarye met sloten en segels tot 50 gulden stuck 200
Een merbere beelt van Jupiter 600
Een merbere beelt van Mercurius 600
Een piedestal voor den Mers met wapens 200
Een piedestal voor Cibela met aerd gewasch 200
-----3442

Zonder nummer
Idem twee groote merbere caputeelen ende twee derde parten vanden selve caputeelen tot de
groote saal tot 170 gulden mackt 466
Idem voor de Venus ende Saturnus die imposten met kammen roosen ende grensen etc. tot acht toe
geaccordeert 42 gulden mackt 336
Idem 6 festons op de groote sael van godtlantse steen tot 60 gulden mackt 360
noch een feston van godtlandse steen tot de selve groote sael lyt op t'nieuw werck 60
4 festons van avender steen op de grote saal boven het inkomen van den trappen tot 50 gulden
mack 200
noch twee groote imposten van merbel inde borgermeesters kamer tot hondert rexdalders het stuck
500
twee basse releven van merber boven de assurantie kamer ende desolate boele tot 200 gul 400
Idem 22 festons van avendersteen inde ander zyde vande gelderye tot 50 gulden stuck 1100
noch van hout gesneden den doorluchtich loof werck tot de wisselbank om van koper te gieten 48
Idem acht hoeckstuxkens op de groote saal met eyckel kroonen ende palmtacken tot 25 gul. mackt
200
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------3670
1775
-----5445
Ontfangen by my onder gescr. van den heeren Tres. Ordinaris der Stadt Amsterdam vyff duysent vier
honder vyff en vertich gulden in vodoeninge deser rekeninge den 19 december 1654 Artus Quellien

Nr. 15 (oud nr. 13)
Atrus Quellien beelthouwer heeft aengenoen te maken door last vanden heeren borgermeesters
ende tresouriers dese naar genomde werken ten pryse van dryduysent guldens eens
4 imposten op de groote sael van merber
de fryse voor den schoorsteen van den tresoory merber de frise tot den schoorsteen van den
weeskamer merber de schoorsteen frise int vertreck van schepenen van bremersteen
op de galderye tweeentwintich festons van avender steen
Sestien hoeck stuxkens over de bogen int eynt vanden galdery an avender steen dese gedeelte ten
pryse van 3000 dusent gulden
dint voor advys dat ick die 16 hoeckstuxkens hebe aengenomen te maken van avender steen daer
naar ist geordoneert van merber ende syn geaccordeert het stuck tot 25 gulden dus met vanden
dryduysent gulden aff gaan 192 gulden alsoo ick de zelfde hoeckstuxkens op 12 gudlen stuck hadde
gestelt
somme f 3000
gaat af voor 16 hoecken van 12 gl. 192
------1808
5445
------8253
Ontfangen by my onder gescr. vanden heeren Tresuriers de somme van twee duysent acht hondert
ende acht gulden in voldoeninge deser den 19. december 1654 Artus Quellien
f 2808

Nr. 16
Artus Quellien heeft gmackt tot het nieuwe stathuys dese naervolgende siraden
twelf festons van godtlantscen steen op de groote saal tusschen de capuleelen het stuck 60 gulden
700
Noch 11 festons van avender steen oock tusschen de capiteelen aen de syde van hh borgermeesters
kamer ende raatsaal tot 45 gulden 180
Idem 2 heele bogen daer belden op staen representerndede de 4 elementen geaccordeert met de
heeren tresouriers tot 500 gulden yder boge 1000
Idem twee basse releven ende van argus het ander amhpion 200 gulden stuc 400
Idem acht hoeckstuckens aen de syde van h'schepenskamer als met balen ende spiegels dystels ende
lelien 25 stuck 200
noch gemackt van merbel vier festons boven de desolate boel ende assurantiekamer die van de
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secretarye gelyck ende syn my betaalt stuck 50 gulden 200
gemackt acht caputeelen van bremer steen tot de groote saal tot 75 gulden stuck 600
-----3280
890
-----4170
Idem 6 kertoesen van avender steen tot de sekretary tot 15 guld. stuck 90
Noch acht ornamenten oft lysten de ciraden op gesneden geaccordeert stuck 100 800
Bekenne van den innehouden deser voldaen te zyn den 14 july 1655
f 4170 Artus Quellien

Nr. 17 (oud nr. 14)
Artus Quellien heeft gemackt ende genseden voor de heeren thesouriers tot … van het nieu stathuys
dese naervolgende ciraden
moet noch hebben twintich gl overt geen in zyn voorgaende gedane Reeckeninge omtreckent hadt
Ergo f 20
twee frisen van merbel tot de schorsteenen van het vertreck van hunne heeren borgermeesters
veraccordeert yder voet tot eenentwintich gulden ende houden te beyden in mate met haer
omkeeren eenenveertich en een quart voet mackt 8661/4
de frise inde borgermeesters kamer te weten de triomfe van fabius maximus veraccordeert 600
een feston van Gotlantse steen dint op de poort van het portaal op de saal 60
de frise van portall van merber den voet tot achtien gulden ende hout in mate twee en twintich voet
ende vier duym 396
twee hoeckstuxkens van merbel tot het selve portael tot 25 gulden stuck 50
vier festons van avender steen tot de syde van schepenkamer de tweede hooghte het stuck als voor
dese 45 gulden 180
6 kertoesen van avender steen onder verwulf van hunne heeren borgermeesters kaemer tot 25 gul.
stuc 90
het aengenomen hout werck tot de backen ende schoorsteenen volgens het accoort 600
---f 28641/4
Bekennen van innehouden deser rekeningen voldaen te syn den 23 en juli 1655 Artus Quellien.

Nr. 14 (oud nr. 13)
Artus Quellien heeft gemackt door last vanden heere tresouriers der stadt Amsterdam dese naar
volgende pertyen
gemackt 6 festons inde Wisselbank ende die daer ter plaetse gemackt de een door d'ander 25 gul.
150
Idem 3 hoofden in den pynkamer 24
Idem 4 kleyne festons van avender steen syn van eyckele bladeren ende olyftacken tot de hh
borgermeesters kamer liggende tegen woordich inde stats logie tot 20 gulden het stuck 80
Idem 2 ronde voor heeren borgermeesters kamer van avender steen met kroonen eenen arent ende
eenen dolphyn tot 18 gulden stuck 36
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Idem op de groote sael noch 4 groote imposten van merber als ick voor dese noch 4 gemackt bebbe
het stuck tot 175 gulden mackt 700
Idem noch 16 hoeckstuxkens op eynde vande galdery aen de ander syde voor Mers, Venus, Satunus
ende Sibela tot 25 gulden 400
Idem 4 ronde caputelen ende 4 halve caputeelen tot de raatsaal van merber met honden leewen
ende wolven hoofden tot 60 gulden 360
Idem tot de vertoonich op den Dam een houte schulp en scheepskroon eenen grooten mercuriusstaf
ende een scheepskroon te samen 25 (EJG Deze beelden zijn vermoedelijk gebruikt bij de vertoning in
1654 ter ere van de Vrede van West Minster. )
------1775

Nr. 18
Rekeninge van het verwulf van den galderey door ordere van heeren borgermeesters ende tesouriers
my doen maken
Tot dito verwulf gemackt 79 roosen met haar tacken aenbesteet yder roos met haar tacken tot tien
gulden mackt 790
de middel percken tot dito wulf yder tot 20 gulden ende daar sijnder gemaakt 36 stuxs mackt 720
Idem een caputeel ende een derde part van een caputeel van breemer steen sijn dese caputeelen
aanbesteet geweest tot 75 gulden mackt te samen 100
noch gemackt een caputeel resterende van die 10 die ick aengenomen had voor 60 gulden 60
het verwulf van de raat saal daar aen verdint 600
noch eenige houtwercken aen schouwen kassen ende andersins door last vanden heeren thesouriers
ende mons. stalpaert om op het spoedichsten af te maken.
De leden aen de schouw van heeren borgermeesters kamer 30
De leden van den schouwen int vertreck van den borgermeesters 100
de 2 balcken in de publicatie 50
de 2 festons op de trappen 60
de festons op de kasse van de thesourey tot 9 gul. stuck 54
6 kleynen festons op de piedestalen tot 15 stuyvers stuck 4-10
6 caputeelkens het stuck 6 stuy. 1-16
21 festons op de kassen in de weeskamer yder 9 gul. 189
10 festonnekens op de piedestalen a 5 sty. 2-10
42 caputeelkens yder 6 stuyvers 12-12-01 de schouw in de weeskamer 90
de schouw int achter pavilioen 80
de schouw daer de hoogmogende heren schepenen nu sitten 90
sommo 2979-8
bekenne hier van voldaen te syn den (11 mey?) 1655 Artus Quellien

Zonder nummer
Den frise int pavilioen met olyfbladeren den voet tot 12 gulden heeft in lengde 14 voet mackt 168
den … frise tot het vertreck van den heeren schepenen den voet tot 12 gulden lanck 12 ende … 153
noch gemackt een corintise friese in het ander vertreck van heeren schepenen ende is lanck veertien
voet den voet tot 15 gulden mackt 210
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de 2 frisen inde raatsale is aenbesteet als die int vertreck vanden heeren borgermeester den voet tot
21 gulden heeft yder schouwfrise 23 voet ende 3 duym mackt in alles 46 voet en half 9761/2
de frise inden heeren schepenkamer met de historiy van den kinderen van Ysrahel den voet tot 42
gulden gelyck die inden burgermeesters kamer mackt 735
acht kertoesen onder het verwulf vanden schepen kamer onder de banden van avender steen tot 15
gul. 120
noch 7 kertoesen inde raatsaal te weten ses heelen ende 4 quarten mackt 7 heele 105
------sende bedrage 4850
Bekenner van den innehouden deser voldaen te syn ter voors. somme den 27en october 1656
4850 Artus Quellien

Nr. 19
Rekeninge van eenen houetwerck dat gesneden is door ordre van de heere toesouriers ende M.
Stalpaert
Inden raatsale 4 hoeckfestons yder lanck 18 voet den voet tot 2 gulden 144
Noch 4 festons yder lanck 17 voet tot 36 stuy. den voet mackt 122.8
noch 4 heele breede festons ende aen elck negen wapens tot 56 guld. stuck 224
voorts de schouw int pavilioen oft rekenkamer is even als in toesourey 90
exterordinaris voor desen tot 90 gulden betaelt twe festons met kransen ende bloemen inde
schepen kamer tot de schouw yder lanck 14 voet tot 2 gl. 10 stuy. den voet ende is breet 17 duym
mackt 70
De schouw in het vertreck van schepen op de hoecken dobbelde festons van bloemen ende blatwerk
lanck yder 81/2 voet noch achter aen den muer een enkel feston 80
De schau inde kleyne samen kamer 2 hoeck festons ende twee achter naer den muer yder lanck 61/2
tot 2 gulden 37-10
Inden desolaten boel 2 festons met afhangende trossen ende 2 achter syn lanck 81/2 ende 5 wapens
boven de schou 52
Idem de wapens in de assurantiekamer dese gesnede wercken soo aen den schouwen als tot --naegesien ende bevinden gedaen te syn Daniel Stalpart.
Bekenne van den innehouden deser voldaen te sijn ter somme van 844 gulden ende 18 stuyvers den
28 meert 1657 Artus Quellien

Nr. 20
Rekeninge van differente wercken die door last ende ordre gemaeckt sijn vanden heeren
borgermeesters ende heeren tresauriers der stat Amsterdam dese naer volgende schicken
gemackt het wapen van den zyde hall van bremer steen 100
gerepareert de graven van hollant 40
een houte belt representeert Justitia 50
Eenen houten kloper om van koper te gieten voor de gevangenisse 15
Op de wissebbanck 4 wapens van den heeren commissarissen door ordre der heeren borgem. Mons.
heer Graaf ende mijn heer Spiegel tot 42 stuy. 168
Noch gemackt twee hele boogen op de groote sael aen de syde van schepenenkamer geaccordeert
500 gulden yder boge mackt 1000
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Noch gemackt alle de mermore siraden aen het portaal aen de syde van schepen kamer enden gelyck
het portaal aen de syde aen den dam te weten een frise lanck 22 voet tot 18 gulden 396
de feston van gotlantse steen 60
2 hoeckstuxkens yder 25 gulden mackt 50
ses percken onder het selve poortail int verwulf tot 20 gulden stuck 120
twee imposten van merber tot dita portael is aenbesteet yder impost 42 guld. 84
de wapens int verwulf van den heerte schepenkamer aenbesteet tot 30 gulden mackt 300
----2383

Nr. 21 (in ouder handschrift nr. 18)
Aengenomen ende gemackt door ordere van den heere toesouriers de ciraden vant verwulf van de
galdery te weten de middel percken yder tot 20 gulden ende de roosen met haer utschietende
tacken tot 10 gulden vande midel percken syn gemackt soo int breys als lengde
136 stuck 2720
vanden roosen syn gemackt 122 stux 1220
-----3940
hier op hebbe ontfangen ende is betaelt geweest in voorgaende rekening somme 1510
-----2430
Noch gemackt ende gestelt eenen schorsteen in st. Joris doelen aenbesteet 300
Idem gesneden 2 houte lijsten tot spiegels de eene met 4 elementen ende den anderen de 4 tijden
des jaars het stuck 100 gulden 200
Idem eenige palme houte wapenkens om op de klocken te stellen te weten 2 stux daer 5 wapenkens
aen een syn 2 daer 3 wapenkens aen een syn ende 3 die enkel syn Ider wapendken met haer
geschriften ende chieraden tot 6 gul. 114
noch aen de lijste van de stat Amsterdam op de thoesoorye 40
-----f 3084
Ontfangen by my ondergeschreven van den heeren toesouriers der stad Amsterdam d'vers
dryduysent vier ende tachtentich gulden in voldaendinge van het bovenstaende by my aengenomen
wercken den 26 juny 1657
f 3084:0:- Artus Quellien

Nr. 22 (in ouder handschrift nr. 19)
De eedel heeren borgermeesters ende heeren tresouriers der stat Amsterdam hebben aenbesteet
aen Artus Quellien beelthouder alle de festons tot de groote sael soo van hert steen als van asseynse
steen met acht seer groote festons tot de eynde vanden saal ten pryse van dry duysent gul. 3000
daer op is ontfangen 1000
----rest 2000
noch gemackt het cieraet van het orgel inden oude Kerck 660
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hebbe noch boven my aengenomen ciraet tot voorschreven orgel gemackt met consent van den
heeren tresauriers dat te weten een gelsse duer aan der doorluchtige percken 12
-----2693
Bekenne van den innehoude deser voldaen te syn den 8en january 1658
f. 3693- Artus Quellien
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