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Vooraf
Doel en opzet van deze uitgave
Waarom wordt een meer dan driehonderd jaar oude en vrijwel onbekende tekst van
ruim dertienhonderd versregels ineens aan de vergetelheid onttrokken? Het is niet
in de eerste plaats de bedoeling de schoonheid of literaire waarde van dit gedicht van
Vondel onder de aandacht van het publiek te brengen. Wat deze uitgave vooral wil
laten zien, is wat zo'n 17e-eeuws gedicht te vertellen heeft over de tijd waarin het
werd geschreven.
Een gelegenheidsgedicht als Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam is
daartoe bij uitstek geschikt. Geschreven bij de opening van het nieuwe Amsterdamse
stadhuis in 1655, geeft het niet alleen beeldende beschrijvingen van gebouw en stad,
maar gaat het ook ook in op de opvattingen die men toen had over onderwerpen als
overheidsgezag en handelsbloei, geschiedenis en politiek, architectuur en schone
kunsten. Zo is de tekst als het ware een verrekijker op het verleden. Voor wie er
doorheen kijkt, wordt een wereld zichtbaar die in alle opzichten van de onze verschilt,
al zijn de sporen ervan tot in onze tijd terug te vinden. Hierin schuilt meteen ook een
gevaar: als we de kijker niet scherp stellen, kunnen ons dingen ontgaan die essentieel
zijn voor een juist beeld van tekst en tijd.
Deze uitgave probeert die informatie te geven die ‘de wereld van de tekst’ weer
zichtbaar kan maken. Bij de presentatie van die informatie is een enigszins
ongebruikelijke weg gevolgd. De Inwydinge, ooit gepresenteerd als lofdicht, en als
lofdicht de geschiedenis in gegaan, is niet zomaar een lofprijzing van het nieuwe
stadhuis, maar vooral ook een verdediging tegen, reële of potentiële, kritiek op dat
stadhuis. Alle onderwerpen die aangekaart worden, zijn bouwstenen van een betoog
dat Vondel als een gewiekst advocaat stap voor stap opbouwt. Stap voor stap volgt
dan ook het commentaar. Dit brengt met zich mee dat ook het gedicht zelf hier niet
als een doorlopend geheel gepresenteerd wordt, maar opgesplitst is volgens de
achtereenvolgende onderdelen van Vondels argumentatie. De lezer wordt uitgenodigd
mee te gaan door de gang van dit betoog, dat Vondel hield ter meerdere glorie van
zijn stad en stadsbestuur.
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Amsterdam en het stadsbestuur in 1655
Op 29 juli 1655 werd het nieuwe stadhuis van Amsterdam, hoewel nog niet voltooid,
met veel vertoon geopend. Waar eens een klein middeleeuws stadhuis benevens een
blok woonhuizen had gestaan, domineerde nu een kolossaal gebouw de Dam.
Ook al was de opening een feestelijke dag, toch was het stadhuis er niet zonder
moeilijkheden gekomen. Rond 1640 waren de Amsterdamse stadsbestuurders
begonnen concrete plannen te maken voor de bouw van een groot, representatief
stadhuis. Maar herhaalde wijzigingen
Fig. 1 De Dam met het oude, derde stadhuis (Uit: ‘Amstelredamum emporium Hollandiae primaria
totius Europae celeberrimum’, door Balth. Florisz.; gravure, 1625. Coll. Hist. Top. Atlas,
Gemeentearchief, Amsterdam)
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in de bouwplannen duiden erop dat er ook bezwaren bestonden tegen deze
onderneming. In Vondels gedicht worden de bezwaren eerst nog tussen neus en
lippen, maar tenslotte ook ronduit genoemd. Wat had de Amsterdamse gezagsdragers
geïnspireerd tot de bouw van zo'n luxueus stadhuis, een stadhuis dat qua omvang
eigenlijk niet in het Amsterdamse straatbeeld paste?
De Amsterdamse overheid zetelde in de eerste helft van de 17e eeuw nog steeds
in een uit de middeleeuwen stammend en inmiddels jammerlijk vervallen stadhuis,
dat ook veel te klein was om ruimte te
Fig. 2 De Dam met het nieuwe stadhuis (Uit: ‘Amstelredamum emporium Hollandiae primaria totius
Europae celeberrimum’, door Balth. Florisz.; gravure, 1648. Coll. Hist. Top. Atlas, Gemeentearchief,
Amsterdam)
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bieden aan alle bestuurlijke instellingen. Amsterdams macht had in de eerste helft
van de 17e eeuw een explosieve groei doorgemaakt. De stad had zich opgewerkt tot
handelscentrum van internationaal belang, haar beurs trok kooplui uit alle windstreken,
zij telde lieden van allerlei nationaliteiten onder haar bevolking: de stad gonsde van
drukte en bedrijvigheid. Ook politiek had zij zich een unieke plaats verworven:
vrijwel geheel onafhankelijk van de rest van de Republiek had zij de beslissende
stem zowel in de binnenlandse als buitenlandse politiek.
Het streven naar vrede stond in de Amsterdamse politiek centraal: voor een
mogendheid die drijft op handel en zeevaart, is vrede de basis van haar welvaart.
Natuurlijk stonden Amsterdams belangen vaak haaks op die van anderen. Binnen de
Republiek bestonden er meningsverschillen tussen Amsterdam en de andere steden
of gewesten. Buiten de Republiek had het Engeland als economisch en politiek
tegenstander. De handelsbelangen van beide partijen leidden in de tweede helft van
de eeuw drie maal tot een oorlog. Naast Engeland waren ook Frankrijk en Zweden
tegenstanders van de Republiek en van de Amsterdamse belangen.
Binnen de stad zelf tenslotte, lag alle beslissingsbevoegdheid bij de vier
burgemeesters. Daarnaast was er een vroedschap, een raad van zesendertig leden die
voor het leven zitting hadden en zichzelf door middel van coöptatie aanvulden uit
de kring van welgestelde burgers. Had zo de burgerij (zij die ingeschreven waren als
poorter) nominaal nog een zekere zijdelingse invloed op het stadsbestuur, het volk,
dat in aantal de burgerij verre overtrof, had dat helemaal niet. De rijkdom die dankzij
de handel werd verkregen was weliswaar verbluffend, maar slechts voor weinigen
weggelegd. Het volk werkte in de haven, op de schepen en in de bedrijven, of was
werkeloos. Het leefde en woonde in overvolle wijken, in krotten, kelders en onder
de bruggen. In de eerste helft van de 17e eeuw werd Amsterdam met vier zogeheten
‘uitleggingen’ vergroot; er werden kerken gebouwd, sociale instellingen gesticht,
een universiteit opgericht, een schouwburg geopend, kortom de stad groeide en
bloeide. Maar terwijl Amsterdams aanzien en invloed zich meer en meer uitbreidden,
verviel het stadhuis zienderogen. Het werd steeds duidelijker dat iets groots en
representatiefs de plaats van het oude stadhuis moest innemen, een gebouw dat
overeen zou komen met Amsterdams status. Bovendien was het voor het Amsterdamse
bestuur noodzakelijk zijn positie, binnen alle politieke tegenstellingen, te benadrukken.
Een nieuw, groot en fraai gedecoreerd stadhuis zou het aanzien van stad en
stadsbestuur zeker ten goede komen.
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Vondels ‘Inwydinge’
Iemand die de Inwydinge voor het eerst leest, loopt de kans door de bomen het bos
niet meer te zien: zoveel verschillende zaken worden erin te berde gebracht. Pas
wanneer men doorziet dat de tekst is opgebouwd volgens een bepaalde lijn van
argumentatie, krijgt alles zijn zin en samenhang.
Zoals gezegd is het gedicht niet alleen maar een lofprijzing, maar vooral een
verdediging van het gebouw tegen allerlei kritiek. Als een goed advocaat brengt
Vondel pas tegen het eind de bezwaren ter sprake die tegen het gebouw kunnen
worden ingebracht. Maar in alle 1194 voorgaande versregels heeft hij dan al de
argumenten behandeld die kunnen dienen om deze kritiek te ontzenuwen, zodat de
lezer tegen de tijd dat hij de bezwaren te horen krijgt voldoende is beïnvloed om mee
te gaan met Vondels repliek.
Die repliek komt er op neer dat de waardigheid van het gezag een prachtig gebouw
toekomt en dat voor de vervulling van de vele bestuurstaken een groot gebouw nodig
is, èn dat het Amsterdamse stadsbestuur in zijn wijsheid zèlf het beste kan beslissen
hoe prachtig en hoe groot het stadhuis moet zijn (vs 1215-1306).
Vondel heeft dus zijn antwoord al van te voren voorbereid en met argumenten
onderbouwd. Hij volgt daarbij twee lijnen van argumentatie: als waardige zetel van
het gezag is het stadhuis het resultaat van een weloverwogen besluit van het
stadsbestuur en in overeenstemming met de behoeften van de stedelijke gemeenschap.
Hoe hij deze argumentatie precies opbouwt, zullen we dadelijk zien. Dat hij, als
dichter, de technieken hanteert van een pleitredenaar was in zijn tijd niet ongewoon.
Die technieken waren neergelegd in de rhetorica, een in de oudheid ontwikkelde
discipline die leerde hoe je een ander kon trachten te overtuigen. Hij werd gebruikt
in de rechtszaal (de juridische rede) en in de senaat (de politieke rede), maar ook bij
lofprijzingen (de lofrede). Vooral via deze laatste toepassing kreeg de rhetorica, al
in de oudheid en opnieuw vanaf de 16e eeuw, als argumentatieleer invloed op de
literatuur. Dat hangt samen met het feit dat men literatuur in hoge mate zag als een
vorm van in een ‘aangenaam’ kleed gestoken ‘belering’. Daarnaast - en dat hangt
samen met de maatschappelijke functie die literatuur in die tijd meer had dan nu waren veel gedichten lofdichten. Ook bij lofprijzingen, zo leerde de rhetorica, kon
het nodig zijn de lofwaardigheid van het onderwerp te beargumenteren, namelijk
wanneer die in twijfel kon worden getrokken. En dat was bij het nieuwe Amsterdamse
stadhuis zeker het geval.
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Opbouw van het gedicht
1
Inleiding, vs 1-48. Hierin doet Vondel, conform de aanwijzingen van de rhetorica,
drie dingen. Hij trekt de aandacht van zijn publiek, stelt het op de hoogte van de
hoofdpunten van zijn betoog, en tracht het welwillend te stemmen ten aanzien van
het door hem te prijzen onderwerp. Als hoofdpunten noemt hij ‘'t Stadthuis’, de
‘burgerheerschappy’ en de ‘jaermerckt’ (vs 6-7).
‘'t Stadthuis’ is waar het allemaal om draait. De andere twee hoofdpunten zijn de
onderwerpen waar zijn argumentatie op gebouwd is: de ‘burgerheerschappy’ slaat
op het stadsbestuur, het onderwerp van zijn ene lijn van argumentatie, en de
‘jaermerckt’ introduceert het economische bedrijf van de stadsgemeenschap, wat de
inhoud van Vondels andere lijn van argumentatie zal blijken te zijn.
2
Algemene Stelling, vs 49-104. Wie iets wil betogen ten aanzien van een concreet
geval, doet er goed aan de betreffende kwestie eerst in algemene zin te behandelen,
zo leert de rhetorica. Vertaald naar ons onderwerp: wie de lofwaardigheid van het
Amsterdamse stadhuis wil beargumenteren, moet het eerst hebben over stadhuizen
in het algemeen. Stadhuizen, zo betoogt Vondel dan ook in deze passage, zijn er
omdat er een gezag nodig is om de gemeenschap te beschermen tegen aanvallen van
buitenaf en om het interne functioneren van de gemeenschap te dienen. Als zodanig
is het stadhuis dan ook het ‘hart’ van een stad. Hij bewijst dit door voorbeelden aan
te halen uit de geschiedenis.
3
Argumenten voor het ‘hart’ van de stad, vs 105-188. Om aan te kunnen tonen dat
ook het Amsterdamse stadhuis het hart van de stad is, moet de dichter nu eerst
definiëren waar dan eigenlijk het hart van Amsterdam gezocht moet worden. Hij
doet dit door te laten zien dat in het verleden de plaats van de verschillende
Amsterdamse stadhuizen telkens is gewijzigd naarmate de stad zich economisch
ontwikkelde. Het hart van de stad is het functionele centrum, en de plaats van het
nieuwe stadhuis, de Dam, is in overeenstemming met de huidige economische functie
van de stad.
4
Argumenten voor de waardige zetel van het gezag, vs 189-340. Om aan te kunnen
tonen dat het Amsterdamse stadhuis de waardige zetel is van het gezag, gaat de
dichter eerst laten zien dat het het resultaat is van een weloverwogen genomen en
standvastig uitgevoerd besluit van het stadsbestuur. Het eerste deel van deze
argumentatie - dat het een weloverwogen genomen besluit betreft - geeft hij al in de
voorgaande passage (vs 161-168). Hier ligt alle nadruk op de standvastige uitvoering,
die hij demonstreert door alle tegenslagen op te sommen die zich voordeden tijdens
de
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bouw zònder dat de voortgang daardoor onderbroken werd.
5
Bewijsvoering ten aanzien van het ‘hart’ van de stad, vs 341-548. Maar Vondel
kan dan wel beweren dat de Dam het hart van de stad is, hij heeft het nog niet laten
zien. Dat doet hij in deze passage. Aan de hand van de belangrijkste gebouwen geeft
hij een beeld van de verschillende aspecten van het stedelijk leven, met de Dam als
organisch middelpunt waar alle economische en bestuurlijke functies samenkomen.
6
Bewijsvoering ten aanzien van de waardige zetel van het gezag, vs 549-612. Ook
hier geldt dat Vondel wel kan beweren dat het stadhuis het, goede, resultaat is van
een weloverwogen genomen en standvastig uitgevoerd besluit, maar dat hij dat nog
niet heeft laten zien. Hij doet dit nu door te beschrijven hoe, onder de bezielende
leiding van de architecten, de bouw gestaag vordert, met als ‘motor’ achter dat alles
het stadsbestuur.
7
Voorlopige conclusie, vs 613-680. Uit het voorgaande trekt Vondel de conclusie
dat het gebouw inderdaad de waardige zetel is van het goede gezag.
8
Beschrijving van de buitenkant van het stadhuis, vs 681-736. Tot dusver heeft de
dichter nog niets laten zien van het stadhuis zelf. Aan alle voorwaarden voor de
totstandkoming van een lofwaardig gebouw is voldaan, maar worden al die pretenties
wel waargemaakt? Hij antwoordt op die, potentiële, vraag met een uitvoerige
beschrijving van de buitenkant, met name van de beide kunstig gebeeldhouwde
frontons.
9
Uitweiding, vs 737-864. Tussen de beschrijving van beide frontons in voegt hij
een uitweiding, waarin hij een overzicht in vogelvlucht geeft van alle belangrijke
gebouwen van de stad. Zo maakt hij de uitspraak waar die hij in de Algemene Stelling
had gedaan, dat ‘veel duizent huizen (...) in een Stehuis gesloten’ worden (vs 65).
10
Beschrijving van de buitenkant van het stadhuis, vs 865-896. Daarna zet hij de
beschrijving van de buitenkant voort.
11
Uitweiding, vs 897-936. Voordat Vondel ertoe overgaat de binnenkant van het
stadhuis te beschrijven, voegt hij een tweede uitweiding in, waarin hij nog eens
terugkomt op het thema van de historische ontwikkeling van de stad. Zo blijft ook
in dit deel van het gedicht, waarin het om het stadhuis zelf gaat, de stad als het ware
op de achtergrond aanwezig.
12
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Beschrijving van de binnenkant van het stadhuis, de indeling, vs 937-1062.
Verdieping na verdieping loopt Vondel nu de verschillende ruimten, kamers en zalen
door die het nieuwe stadhuis bevat. Hiermee maakt hij het nut van het gebouw
duidelijk, wat vooruit loopt op het verwijt dat het te groot zou zijn.
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13
Beschrijving van de binnenkant van het stadhuis, de decoraties, vs. 1063-1194.
Vervolgens maakt hij nogmaals de ronde door het gebouw, nu om alle decoraties,
beeldhouwwerken en schilderijen te beschrijven. Telkens maakt hij duidelijk hoezeer
die inhoudelijk functioneel zijn, waarmee hij vooruit loopt op zijn stelling dat de
schoonheid van het gebouw in overeenstemming is met de waardigheid van het
stadsbestuur.
14
Kritiek en repliek, vs 1195-1306. Pas nu komt de kritiek dat het gebouw te groot
en te kostbaar zou zijn, en geeft Vondel zijn repliek: de omvang is nodig, de
schoonheid is gerechtvaardigd, men moet vertrouwen in het oordeel van het
stadsbestuur.
15
Conclusie, vs 1307-1370. Het nut en de schoonheid van het gebouw heeft Vondel
al voldoende aangetoond in zijn beschrijving ervan. Wat nog rest is de kwestie van
het gezag. Als zetel van het gezag is het gebouw alleen prijzenswaardig (eervol) als
het stadsbestuur prijzenswaardig is. Aanhakend bij de taken van het gezag zoals
geformuleerd in de Algemene Stelling, komt Vondel nu met een uitvoerige lofprijzing
van het Amsterdamse stadsbestuur.
16
Afsluiting, vs 1371-1377. In de slotregels tenslotte roept hij de hele Republiek op
om Amsterdam en het Amsterdamse stadsbestuur te eren.
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Verantwoording
Deze uitgave berust op een doctoraalscriptie, die de vijf auteurs onder begeleiding
van Marijke Spies schreven in het kader van hun studie aan het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. De bewerking was in handen
van Saskia Albrecht, Otto de Ruyter en Marijke Spies.
De tekst van de Inwydinge is gebaseerd op de uitgave in De werken van Vondel.
Omdat het gedicht in het commentaar uitvoerig wordt behandeld, hebben we gemeend
de woordverklaringen tot het uiterste te kunnen beperken. Tekst en commentaar
hebben we opgesplitst in hoofdstukken, volgens de hiervóór beschreven functionele
onderdelen. We hopen dat de lezer daardoor wat gemakkelijker greep krijgt op dit,
voor moderne begrippen toch wel erg lange, gedicht.
Het commentaar berust grotendeels op 17e-eeuwse bronnen. We hebben wat dat
betreft in het Latijn geschreven teksten vermeden en bovendien gekozen voor uitgaven
die in tijd zo dicht mogelijk liggen bij het jaar van ontstaan van het gedicht: 1655.
Achterin geven we per hoofdstuk nadere literatuurverwijzingen, als verantwoording,
maar ook als hulp bij verdere studie. De volledige titelbeschrijvingen, zowel van de
bronnen als van de genoemde secundaire literatuur, vindt men in de alfabetische lijst
van gebruikte werken.
In plaats van een register geven we een gedetailleerde inhoudsopgave. De
verschillende onderwerpen die in het gedicht en het commentaar behandeld worden,
zijn langs die weg terug te vinden.
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Fig. 3 Titelgravure van de eerste uitgave van J. v.d. Vondel, Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam,
1655. (Coll. Vondelmuseum)
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1. Inleiding: de dichter wekt belangstelling
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Gelijck nu d'ackerman de zeissen slaet in d'airen,
En heenstreeft, door een zee van gout en goude baren,
Zoo weckt ons Amsterdam, door overvloet van stof,
Om in den vruchtbren oeghst van zijnen rycken lof
Te weiden met de penne, en vrolijck in te wyen
De hoogtijdt van 't Stadthuis en burgerheerschappyen,
Met een de jaermerckt, die, met haeren open schoot,
Alle omgelege steên en bontgenooten noodt
Op 't heerelijck bancket van allerhande gading,
Die 't nimmer zat gezicht genoegen en verzading
Belooft, door zoo veel schat, gerief, verscheidenheên,
Als kunst en hantwerck hier nu stapelen op een.
Dat zoo veel duizenden, als sterck ter poorte indringen,
Zich spoeden naer den Dam, om 't wyfeest in te zingen,
In 't midden van ons vloên, den Amstel en het Y,
Met al de burgerjeught van d'oude en nieuwe Zy,
Op 't heldere geklanck der zilvere trompetten,
Het dondren van kortouwe, en maetklanck van musketten, 18
Het vliegen van de vaene, en luid triomfgeschal;
Terwijl elck element van blyschap juichen zal,
De hemel huppelen, en alle starretranssen
In 't ronde, als hant aen hant, rontom ons Raethuis danssen,
De Bruit, daer 't al om danst, en die, zoo fier en ryck,
Op haeren schoonsten dagh en 't kussen, zit te pryck.
De Leeuw des hemels schynt de hooftstadt van de landen,
Wiens schilt gehanthaeft wort van leeuwen, onder 't branden
Te zeegnen, met een lucht, uit zyne keel gestort,
Te maetigen zyn vier, om frisch en onverdort, 28
De graftlaen en het loof der boomen te bewaeren.
De straelen van zyn maene en glinsterende hairen
En oogen steecken niet zoo vinnigh op ons hooft;
Als had hy dezen dagh en zyn triomf belooft

18
28

kortouwe, geschut
vier, vuur

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

22
Een koele lentezon: want dit gestarnt, by vlaegen, 33
Den geest verstickende, door 't gloên der heetste dagen
35 En weecken, koestert nu den zanglust, en de Min,
En Oegstmaent gaet met lust, gelijck de Maymaent, in.
Ghy Heeren, die de Stadt, gelyck vier hooftpylaeren,
Met raet en wysheit stut, in 't rypste van uw jaeren,
Grootachtbre Vryheer GRAEF, en Ridder MAERSEVEEN,
40 Oprechte telgh van POL, en SPIEGEL, die 't Gemeen
Ten burgerspiegel streckt, gewaerdight ons gezangen
Te hooren, daer 't muzyck uw' intre zal ontfangen
Met blyschap op den stoel, en 't eerlyck wapenkruis;
Uw burgermeesterschap het ingewyt Stehuis
45 Vercieren, meer dan kunst, besteet aen witte marmers;
En d'oude burgery haer hoofden en beschermers
Begroeten, uit den drang, van overal vergaêrt. 47
De burgervaders zyn met recht alle eere waert.

Het gedicht begint met een inleiding waarin de dichter de aandacht van het publiek
trekt en het op de hoogte stelt van de zaken waarover het in het gedicht zal gaan. Het
belangrijkste is echter dat hij de gunst van het publiek moet zien te verwerven. Om
dat te bereiken speelt hij in op de emoties en de morele opvattingen van dat publiek.

Aandacht trekken
In de eerste plaats moet de dichter ervan uitgaan dat het publiek geen zin heeft om
naar hem te luisteren. Een middel om de aandacht te trekken is de nieuwsgierigheid
te prikkelen, bijvoorbeeld door te beginnen met een vergelijking.
Inderdaad begint het gedicht met een op het eerste gezicht nogal raadselachtig
beeld: een akkerman haalt een gouden oogst binnen. De lezer kan zich afvragen wat
dit met de inwijding van het nieuwe stadhuis te maken heeft. De volgende verzen
maken alles duidelijk: het roemrijke Amsterdam garandeert een overvloed aan stof
en uit die overvloed zal Vondel gaan ‘oogsten’ voor zijn gedicht (vs 1-5). Door een
voor iedereen begrijpelijk beeld uit de natuur te nemen, bereikt de dichter een zo
groot mogelijk publiek. Het beeld is hier extra functioneel omdat het stadhuis in de
oogsttijd werd ingewijd, op 29 juli 1655.

33
47

gestarnt, ster, hemellichaam
drang, gedrang
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Op de hoogte stellen
Is de belangstelling van het publiek eenmaal gewekt, dan kan de dichter zijn
onderwerp gaan presenteren en wel op zo'n manier, dat het publiek begrijpt waar het
gedicht over zal gaan. Vondel noemt, naast het stadhuis zelf, twee onderwerpen die
in het vervolg van het gedicht steeds weer terug zullen komen: de ‘burgerheerschappy’
en de ‘jaermerckt’ (vs 6-12). Ze geven de twee hoofdthema's aan waarop straks zijn
argumentatie zal berusten: het gezag en de handel.

De ‘burgerheerschappy’
Met het woord ‘burgerheerschappy’ duidt Vondel op een begrip uit de toenmalige
staatsfilosofie. In de 16e eeuw werd, met name door Spaanse juristen en onder invloed
van de opvattingen van Cicero, de visie ontwikkeld dat er in de historische
ontwikkeling van de mensheid twee fasen onderscheiden konden worden: een
natuurlijke en een burgerlijke. In de natuurlijke fase golden slechts de natuurlijke
rechtsprincipes: het recht op leven en bezit en het recht om aanvallen daarop af te
weren. Omdat er geen boven de partijen staande instantie was om de naleving van
deze principes te garanderen, kwam dat in feite neer op het recht van de sterkste. Pas
naderhand sloten de mensen zich onderling aaneen en vormden zij burgerlijke staten,
waarin het burgerlijk recht door een gezagsinstantie gehandhaafd werd. In Nederland
vonden deze opvattingen grote weerklank, o.a. bij Hugo de Groot (1583-1645), en
al eerder bij iemand als Hendrik Laurensz Spiegel (1549-1610), die in zijn
Hertspieghel zijn relaas van deze ontwikkeling besluit met de woorden:
Door 't burgerlik bestier eindt het onmenschlik vechten (Spiegel, II, vs
125)
Dit ‘burgerlijk bestuur’ kon dan weer, volgens een aan Aristoteles ontleende en al
in de middeleeuwen populaire indeling, bestaan uit een monarchie, een aristocratie,
of een democratie.
Het woord ‘burger’ werd in de 17e eeuw in allerlei samenstellingen gebruikt voor
het verschijnsel van staatsvorming in het algemeen. Mogelijk doelt ook Vondel hier
met de term ‘burgerheerschappy’ op dit algemene verschijnsel en niet speciaal op
de oligarchische bestuursvorm zoals die in Amsterdam bestond. Verderop zullen we
aan de hand van de opvattingen van Hugo de Groot terugkomen op de inhoudelijke
principes van deze ‘burgerheerschappy’.

De jaarmarkt
Een dag na de inwijding van het stadhuis, op 30 juli 1655, begon de jaarmarkt. Uit
vele omliggende steden en dorpen stroomde het volk
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toe om van alles mee te genieten (vs 7-12). De Amsterdamse jaarmarkt had een
centrale functie voor het hele land; niet alleen door de mensen uit de directe omgeving,
maar ook door de ‘bontgenooten’ (vs 8) werd de markt bezocht. Deze bondgenoten
waren kooplui en bezoekers uit de overige zes gewesten die deel uitmaakten van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Met de jaarmarkt introduceert Vondel
de handel van Amsterdam, één van de pijlers van zijn betoog.
Naast de dagelijkse en wekelijkse markten op onder andere de Dam, de Wester-,
de Noorder-, en de Nieuwmarkt, werden er ook vrije jaarmarkten gehouden. Deze
vrije jaarmarkten vonden traditiegetrouw op belangrijke feestdagen plaats. De eerste
was de Vasten-markt, die gewoonlijk de tweede woensdag in maart begon. De tweede,
de Pinkstermarkt, werd de tweede donderdag na Pinksteren gehouden. De derde
jaarmarkt, die Vondel beschrijft, is de grote jaarmarkt of kermis die altijd in
september, op de zondag na het feest van St. Lambert begon. Tijdens deze derde
jaarmarkt, die veertien dagen duurde, werd geen rechtspraak gehouden en was
iedereen vrij de markt te bezoeken: ‘uytgeseydt banditen’. De markt stond ook open
voor kooplui van buiten de stad:
De Burghers en Vreemden als dan vryheyt hebbende met alderhande
Waaren en Koopmanschappen, in opgerechte Kraamen, ter verordonneerde
plaatsen voor te staan en veyl te hebben. (Domselaer, IV, 235)
Deze jaarmarkt werd in 1655 van eind september naar begin augustus verplaatst. De
17e-eeuwse stadshistorici verschillen van mening over de oorzaak van deze
verplaatsing. Volgens Domselaer en Dapper werd de jaarmarkt verplaatst om aan de
inwijding van het stadhuis extra luister bij te zetten. Bontemantel geeft een heel
andere reden: hij beweert dat de vroedschap tot verplaatsing besloot om de mislukte
aanslag van Willem II op Amsterdam in augustus 1650 te herdenken. Op deze aanslag
zal Vondel nog uitgebreid ingaan (zie vs 205-212, en p. 68-70).
De jaarmarkt werd later weer naar zijn oorspronkelijk tijdstip verplaatst (eind
september). Wanneer dit precies gebeurde en waarom is eveneens een omstreden
zaak. Dapper meent dat in 1657 alles weer bij het oude was, terwijl dit volgens
Bontemantel pas in 1660 het geval zou zijn geweest. Ook geven zij verschillende
redenen voor de terugplaatsing naar de oorspronkelijke datum. Volgens Dapper werd
er op de jaarmarkt in augustus minder verkocht; door de hitte waren vlees, spijs en
drank te snel aan bederf onderhevig:
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(...) mits' er niet half zooveel koopens en verkopens omging, en den
Vlees-houderen, en anderen luiden die spijs en drank verkochten, door de
hitte van 't zaizoen, al watze op voorraedt tegen de Kermis op deden, quam
te bederven (...). (Dapper, 445)
Bontemantel beweert dat het Huis van Oranje aanstoot zou hebben genomen aan de
herdenking van de aanslag van Willem II op Amsterdam:
(...) en alsoo 't selfde huys van Nassouw aenstoot gaf, is die, volgens
resolutie van den raet, den 6den Julij 1660 geresolveert (...) weder
gehouden op den ouden tijd. (Bontemantel, I, 212)
In het jaar van de inwijding van het nieuwe stadhuis begon de jaarmarkt in ieder
geval op 30 juli. Er was van alles te doen en te zien: op de Nieuwmarkt stonden koeken wafelkramen; de Heerenmarkt herbergde varkensstallen; op de Westermarkt waren
naast rariteiten-, galanterie- en kapkramen ook schrijnwerkers, kleren-, en
linnenverkopers te vinden, én men kon er terecht voor stoelen, manden en aardewerk.
Veel bekijks trok de gebruikelijke wapenschouw op de Dam. De jaarmarkt was naast
een markt voor kooplui uit het hele land, ook vooral een kermis. Goochelaars,
kwakzalvers, toneelspelers, poppenspelers en harlekijns kwamen overal vandaan om
het publiek te vermaken. Ook het programma van de schouwburg werd tijdens de
jaarmarkt veranderd. In plaats van tweemaal per week zoals gebruikelijk, werd er
iedere dag een toneelstuk en een klucht opgevoerd. In een liedje uit een liedbundel
die in 1655 ter ere van de kermis verscheen, de Koddige Olipodrigo of Nieuwe
Kermis-kost, worden de jaarmarkt, de kermis, de schouwburg en de inwijding van
het stadhuis samen genoemd. Het liedje begint heel vrolijk:
Wie zal zich niet verblyden,
En met een nieuwe vreughd,
In deze Kermis-tijden,
Rapen een nieuw geneugd!
Al de Stadt die is aen't wand'le:
Het krioelter op de straat.
Ider een ziet, wat al geschiet,
Watze al over al verhand'le.
Niemant klaagt nu van verdriet.

Verderop luidt het:
Zie de grootachtb're Heeren
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Gaan na het nieu Stadt-huis
In haar bezit nu keere:
Wat maakt het volk gedruys!

Het liedje eindigt:
Laat ons koorde-springers kijken,
Of een gaawe guigel vent.
't Dool-hof te zien, kan mee geschien,
Of gaan na de Schouburgh strijken
Dus zo krijght de Kermis END.
(Questiers, 6-11)

Welwillend stemmen
De aandacht van het publiek is getrokken, de hoofdpunten van het betoog zijn
genoemd, nu moet het publiek welwillend gestemd worden ten opzichte van het te
prijzen onderwerp: Amsterdams nieuwe stadhuis. Om dit te bereiken herinnert Vondel
zijn lezers aan het grootse inwijdingsfeest (vs 13-19). Hij verheft het stadhuis tot het
middelpunt van de kosmos (vs 20-36). Tot slot van zijn inleiding draagt hij het gedicht
op aan de vier burgemeesters, toonbeelden van deugd en wijsheid (vs 37-48).

Het inwijdingsfeest
Duizenden spoeden zich naar de Dam om mee te zingen in het koor der feestgangers.
Even wordt de handel aangestipt door de twee belangrijkste waterwegen van de stad
te noemen: de Amstel en het IJ (vs 15). De jeugd van de Oude en Nieuwe Zijde zingt
mee op dit festijn, terwijl heldere klanken van zilveren trompetten schallen en
ereschoten worden afgevuurd (vs 13-19).
De Oude en Nieuwe Zijde zijn de twee wijken waarin Amsterdam toendertijd
verdeeld was. Het oudst bewoonde gedeelte van Amsterdam was de Oude Zijde; van
daaruit werd de stad uiggebreid naar de Nieuwe Zijde. In 1408 werd de stad door
bisschop Frederik van Blankenheim in deze twee parochies verdeeld. Beide parochies
hadden hun eigen sociale diensten en ook na de Alteratie van 1578 handhaafde het
stadsbestuur de scheiding door er twee armenhuizen en een gescheiden bedeling op
na te houden. Volgens Dapper was er vanaf het ontstaan van de Nieuwe Zijde een
zekere rivaliteit tussen beide wijken, die tot in zijn, én dus in Vondels tijd, merkbaar
was:
Het is ook waerschijnlijk, dat deze Stadt het allereerste aen het
Noord-Oosteind, ontrent d'Oude zijds-Kapel, is bewoont geworden, en
dat de Stadt van daer
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allengs na den Dam uitgebreit is, tot dat naderhandt eenige luiden aen de
Westzijde, ook begosten huizen te zetten, waer uit, tusschen die van d'Oude
zijde, en die van de Nieuwe zijde, grooten haet ontstondt, die lange jaren,
zoo eenige schrijven, geduurt heeft, en waer van sedert eenige jaren noch
kleene over-blyfzelen van gezien wierden. (Dapper, 43-44)
In ieder geval is de hele jeugd op deze dag broederlijk bijeen. Op 26 april 1655 werd
door de burgemeesters besloten dat het nieuwe stadhuis eind juli of begin augustus
gedeeltelijk (de bouw was immers nog niet voltooid) in gebruik zou worden genomen.
Op 23 juli maakten de burgemeesters Poll en Spiegel bekend, dat burgemeesters en
schepenen op donderdag 29 juli het nieuwe stadhuis zouden betrekken. De Raad en
Oud-Raad werden daarbij voor het middagmaal uitgenodigd.
Het inwijdingsfeest begon met twee inzegeningsdiensten, één in de Oude Kerk en
één in de Nieuwe Kerk, om God te danken en zijn zegen voor het stadhuis te vragen.
Volgens Bontemantel ging het stadsbestuur naar de Nieuwe Kerk, waar dominee
Melchior Johannes psalm 30 voordroeg, die volgens de Bijbel gespeeld en gezongen
werd bij de inwijding van David's hof:
(...) gesangh (...) om gespeelt ende gesongen te worden by de inwydinge
van Davids hof, als hy van de victorie tegen Absalom te Jerusalem was
wederomgekomen, ende in syn koninryck herstelt synde, syn hof van
Absaloms gruwelen suyverde. (Bontemantel, II, 59)
De reden dat er voor deze psalm gekozen werd, is waarschijnlijk dat David het
voorbeeld is van de goede gezagsdrager èn natuurlijk, dat er is sprake van een
inwijding. In de rol van gezagsdrager zal hij later nog in het gedicht terugkeren.
Na de kerkdienst gingen de magistraten en ambtenaren naar het Prinsenhof, waar
het stadsbestuur sinds het afbranden van het oude stadhuis in 1652 zijn intrek had
genomen. Vandaar gingen zij in optocht naar het nieuwe stadhuis. De ruiterwacht
waarvan de voorste de Roede van Justitie droeg, ging voorop, daarachter kwam het
stadsbestuur:
Den Heer Schout, gaende alleen, en sijn dienaers aen de sijde, waervan
de voorste de roede van justitie droech.
De Burgemeesteren.
Schepenen.
Out-Burgemeesteren.
Tresoriers.
Weesmeesteren.
De Raeden, die in de voorgaende collegiën niet en saeten.
De secretaressen.
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De clercken. (Bontemantel, II, 61)
De krant uit die tijd, de Hollantze Mecurius, vermeldt dat de intrede onder gejuich
van de burgers en met trompetgeschal plaatsvond:
Den 29. July heeft de H. Magistraet van Amsterdam de eerstemael zitplaets
genomen in hun Nieu-gebout Stadthuys, 't welck met algemeen gejuych
der Borghers, en geklanck van Trompetten wiert by gewoont, daer om,
om dattet een Intrede was die Heerlijck in yders oogh, en eerelijck
geschieden mocht, en met Trompetten verzelt, om dat de Kermis toen
d'eerste mael den 1. Augusto was verscheenen, 'tgunt van outs in 't laest
van Sept. te wesen plach. (Hollantze Mercurius, 1655, 92)
Bij het nieuwe stadhuis aangekomen gingen het stadsbestuur en het oud-stadsbestuur
naar de burgemeesterskamer waar Cornelis de Graef een toespraak hield. Daarna
kon de Raad op kosten van de stad aan tafel gaan:
Nae den middach sijn de Heeren, in ordre als opgecomen waeren, ter tafel
geplaest en heerlijck getracteert. (Bontemantel, II, 62)
Onder de maaltijd werd een gelukwens van Huygens in de vorm van een gedicht aan
de gasten voorgelezen. Dit gedicht werd in steen uitgehakt en in de
burgemeesterskamer opgehangen:
Doorluchte stichteren van 's werelts achtste wonder,
Van sooveel steens omhoog, op sooveel houts van onder,
Van soo veel kostelicks, soo konstiglick verwrocht,
Van sooveel heerlickheits, tot soo veel nuts gebrocht;
God, die u macht en pracht met reden gaf te voegen,
God geev' u int gebouw, met reden en genoegen
Te toonen wie gij sijt, daer ick 't al in sluyt,
Heil zij daer eeuwigh in en onheil eeuwigh uyt.
Ist oock soo voorgeschickt, dat dese marmre muren
Des aertsrijcks uyterste niet hebben te verduren
En werd het noodigh, dat het negende verschijn'
Om 's achtsten wonderwercks nakomelingh te sijn':
God, uwer vadren God, God, uwer kindren Vader,
God, soo nabij u, sij dien kindren soo veel nader,
Dat haere welvaert noch een huys bou' en besitt'
Daerbij dit nieuwe sta, als 't oude stond bij dit.
(Geciteerd via Brugmans, 3, 89-90)

Terwijl de ‘Heeren’ aan tafel zaten, hielden zes compagnieën van het Gele regiment
van de schutters een parade op de Dam onder grote belangstelling van de bevolking.
Rond negen uur 's avonds vertrokken de heren uit het stadhuis, nadat ze ‘seer vrolijck
en soet sijn geweest’
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(Bontemantel, II, 62).

De epidemie: een schril contrast
Bij de beschrijving van de feestelijkheden rond de inwijding vermeldt Vondel niet
dat er op dat moment een epidemie in de stad heerste, die in de Hollantze Mercurius
wordt aangeduid met de term ‘Pestelentiale Kranckheden’ (1655, 129). Of het in dit
geval werkelijk om een pestepidemie gaat is niet duidelijk, omdat het woord ‘pest’
in die tijd gebruikt werd voor allerlei epidemische ziekten. Domselaer schrijft erover:
In 't jaar 1655, begon de Pest wederom hier in de Stadt aan te gaan, zo dat
in een Jaar, beginnende van die zomer, tot de volgenden, stierven, 16727,
menschen, als doen wiert geoordeelt, dat de lucht ontsteken of besmet
was, door dien al de Vogelen, die men des zomers, en in den Herfst, hier
gewoon was te zien, vervlogen waren. (Domselaer, IV, 444)
Op 5 augustus, een week na het inwijdingsfeest, nam het stadsbestuur het besluit om
dokters en medicijnen ten dienste van de gemeente te vorderen, aangezien het
dodencijfer in die ene week was opgelopen tot 336. Bovendien besloten ze de barbiers,
die behalve kapper ook chirurgijn-huisdokter waren, 150 gulden per jaar te geven
en voor de duur van de epidemie nog een maandelijks bedrag van 100 gulden:
Alsoo de sterfte in deese stadt toeneemt en deese weeck alreede dry hondert
en ses en dartich menschen sijn gestorven, soo sijn Burgemeesteren
geauthoriseert ordre op de doctooren, meesters en medecijnen, tot dienst
der gemeente, te stellen; de barbiers te geeven jaerlijx hondert vijftich
guldens en, soolang de sterfte duert, hondert gulden s'maens. (Bontemantel,
II, 521)
Dat de epidemie al voor het feest was begonnen, blijkt uit een prent van 1655 waarop
het wekelijkse aantal doden staat vermeld. In de week vóór de inwijding, namelijk
die van 24 juli, bezweken 221 mensen aan deze ziekte, in de feestweek stierven 336
mensen en de week daarop, die van 7 augustus, telde men 363 doden. Dat men onder
die omstandigheden het feest toch heeft laten doorgaan, is nogal navrant. Men was
zich wel degelijk bewust van het besmettingsgevaar, aangezien Hollandse schepen
geweerd werden uit buitenlandse havens:
De Schepen na Spangen gevaren, mochten niet ontladen, en quamen
sommige weder tuys: De Francoizen, Schotten en Engelsen verboden
scherperlijck het in komen van alle Hollantze Manefacturen, en mochten
na datter vertoont was mette Passagiers en getuygen van de Magistraet de
selve uyt suyvere plaetzen te komen, eerst in 40. daghen maer Practica
krijgen (...) (Hollantze Mercurius, 1655, 127)
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Ook uit het Medicijn-Boeck van Carolus Battus uit 1627, blijkt duidelijk dat men
wel wist dat het beter was tijdens een epidemie geen grote mensenmassa's bij elkaar
te brengen:
Het ware seer goet in dese tyden, dat hem alle-man met een goet regiment
in huys hielde, ende onder den ghemeynen man niet en verkeerde: Want
daer onder loopen soo wel de onghesonde, als de ghesonde, soo dat de
onghesonde de ghesonden door haren adem besmetten. (Battus, 569)
Als in 1666, ruim tien jaar na de inwijding, in de stad Frankfurt de pest heerst, vaardigt
men strenge verordeningen uit: besmette burgers mogen hun huizen niet verlaten en
het bezoeken van kerken, markten en scholen wordt hun verboden. Men wil zelfs
het aantal gasten bij familiefeesten zoveel mogelijk beperkt zien. In Amsterdam vond
men de inwijding van het stadhuis kennelijk te belangrijk om de massale feesten af
te gelasten.

De kosmos
Na zijn schets van de inwijdingsfestiviteiten verheft Vondel het stadhuis tot het
middelpunt van de kosmos door te beschrijven hoe de elementen het stadhuis
toejuichen en de planeten er omheen dansen (vs 20-24). Het wereldbeeld waar hij
van uitgaat, is wel zeer verschillend van het onze. Het hangt samen met een aantal
concepties over harmonie, dans en liefde, waarvan hij in deze passage gebruik maakt.

Harmonie
Al in de oud-Griekse denkwereld werd de aardse materie herleid tot vier
basis-elementen: aarde, water, lucht en vuur. In de 17e eeuw worden dezelfde vier
elementen onderscheiden. Deze elementen hebben ieder een primaire eigenschap:
aarde is droog, water is vochtig, lucht is koud en vuur is warm. De elementen worden
volgens een strikte rangorde naar massiviteit en gewicht onderscheiden: de aarde
komt op de eerste en het vuur op de laatste plaats.
Omdat de elementen tegengesteld van aard zijn, heeft er nooit harmonie tussen
hen bestaan, totdat God, de schepper van wereld en natuur, ze samenvoegde en
vermengde. Hij temperde hun tegenstrijdige eigenschappen, zodat de elementen zich
in harmonie tot elkaar konden verhouden. De kracht van deze vermenging is, dat
ieder element in zijn functie beperkt wordt opdat het ene element het andere niet zal
overheersen. Overheersing zou tot disharmonie en ondergang leiden. De blijdschap
van de elementen in Vondels gedicht duidt dus op een harmonie waarvan in dit geval
het stadhuis het middelpunt is. Het stadhuis wordt zo als het ware gekarakteriseerd
als vertegenwoordiger van God op aarde.
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Een kleine tien jaar na de Inwydinge geeft Vondel in zijn Bespiegelingen van Godt
en godtsdienst een uitgewerkt beeld van de elementen en Gods harmonieus sturende
hand:
Die zichtbre weerelt sterckte, in 't algemeen de reden
Die Godt in 't schepsel zoeckt: nu haer voornaemste leden
Bespiegelt in deze aerde, in water, lucht en vier;
Vier broeders, t'eener draght geboren, om ons hier
Te dienen tot gerijf, zich onderling te mengen,
En door hun wisseling veel mengsels voort te brengen,
Naer elcks verscheiden aert, die lest of allereerst
Of min of meer regeert, en in het mengsel heerscht.
(In: Werken, IX, 524)

De dans der planeten
Over het algemeen ging men in Vondels tijd uit van een geocentrisch wereldbeeld:
de aarde is het centrum van het heelal waar de planeten, waaronder de zon en de
maan, hun banen omheen draaien. Deze opvatting, afkomstig van de Griekse
astronoom Ptolemaeus (ca 85-161), was al in 1543, posthuum, aangevallen door
Nicolaas Copernicus in zijn boek De revolutionibus orbium coelestium. Maar diens
opvatting dat niet de aarde, maar de zon het centrum van het heelal is, was buiten
een kleine kring van vakgeleerden nog nauwelijks doorgedrongen.
Binnen het systeem van Ptolemaeus vormen de ‘sferen’ der planeten een belangrijk
onderdeel. Men moet zich die voorstellen als een negental holle en transparante
‘schillen’ die de aarde omgeven. Iedere schil is hoger en groter dan de vorige die hij
omsluit. Van deze ‘sferen’, of ‘hemelen’, bevatten de eerste zeven elk een lichtgevend
lichaam, de planeten: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus.
Boven de sfeer van de laatste planeet, Saturnus, bevindt zich het Stellatum: de sfeer
van de vaste sterren. Daarboven bevindt zich de sfeer die Primum Mobile of Eerste
Beweger wordt genoemd. Dat deze sfeer bestond, werd door niemand betwijfeld,
hoewel hij geen enkel teken geeft dat door menselijke zintuigen kan worden
waargenomen, aangezien hij geen lichtgevend hemellichaam bij zich draagt.
Het Primum Mobile is onmisbaar in het Ptolemaeïsche stelsel, omdat de
bewegingen van alle andere sferen door deze Eerste Beweger worden geregeld. Alle
macht en beweging komt van Gods liefde en het is Zijn liefde die de beweging van
het Primum Mobile veroorzaakt. Dat geeft op zijn beurt de beweging aan de
onderliggende sferen door. Zo kon de beweging van de verschillende ‘sferen’ - en
dus ook planeten - ten opzichte van elkaar gezien worden als een dans, waarvan het
Goddelijke principe het harmonie-scheppende ‘middelpunt’ is. Door
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nu het nieuwe stadhuis als bruid tot middelpunt te maken van deze dans, karakteriseert
Vondel het ook hier als een representant van dit Goddelijke principe op aarde.

De liefde
Op 29 juli 1655, de dag van de inwijding van het nieuwe stadhuis, stond de zon in
het teken van de Leeuw. Vondel noemt de zon dan ook de ‘Leeuw des Hemels’ (vs
25). Maar deze ‘leeuw’ matigt, als bijdrage tot de feestelijkheden, zijn kracht, zodat
er een ‘koele lentezon’ (vs 33) schijnt en de zomerdag lijkt op een dag in mei, de
maand van de liefde en de zang (vs. 25-36).
Zoals het heelal wordt bewogen door de liefde Gods, zo wordt ook de aarde door
liefde in stand gehouden. Deze aardse liefde - de kracht van de voortplanting en, in
het algemeen, van materiële groei - is pas ‘goed’ te noemen wanneer zij onder het
dictaat staat van de Goddelijke liefde en het daaruit voortkomende principe van
harmonie. Behalve in de dans der planeten achtte men deze harmonie ook aanwezig
in de muziek. De harmonie van het tonenstelsel zou de aardse afspiegeling zijn van
de hemelse tonen, die veroorzaakt werden door de beweging van de verschillende
sferen. Voor deze opvatting beriep men zich op de Griekse filosoof Pythagoras (ca
500 v.Chr.):
(...) al het overeenstemmigh geluyt van 't klinckende Musijck, sich rust
en grontvast in overeenstemminghe der Hemelen: gelyck dieselve van de
Pithagoristen bekent is (...). (Ripa, ‘Singhkonst’, in: Iconologia, 336)
Uit de combinatie meimaand-zanglust-min vloeit voort dat de natuur zich voegt naar
het Goddelijke principe van harmonie. Op deze manier is het Amsterdamse stadhuis
de aardse vertegenwoordiger van dit principe.

De opdracht aan de burgemeesters
Door aan het einde van de inleiding zijn gedicht op te dragen aan de Amsterdamse
burgemeesters, lokt Vondel nogmaals de instemming van zijn publiek uit. Hiertoe
stelt hij de heren voor als toonbeelden van deugd en wijsheid (vs 37-48).
Amsterdam werd in die tijd bestuurd door vier burgemeesters. Oorspronkelijk
bestond het stadsbestuur van Amsterdam, zoals dat van de andere steden, uit schout
en schepenen: de schout als vertegenwoordiger van de vorst en de schepenen als
vertegenwoordigers van de burgerij. In de loop van de tijd kwamen naast deze
schepenen zogenaamde ‘raden’ op. Terwijl schout en schepenen het politiewerk en
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de rechtspraak bleven behartigen, kregen deze ‘raden’ het overige bestuurswerk
toegeschoven. Dan ook krijgen ze de naam ‘burgemeesters’. Naast deze
bestuurslichamen kreeg de burgerij in de 15e eeuw een nieuw vertegenwoordigend
college: de vroedschap. In de meeste steden had dit college het recht om schepenen
en burgemeesters te kiezen. De leden van de vroedschap vulden hun gelederen zelf
aan. In Amsterdam bestond de vroedschap uit 36 leden, maar daar had hij minder
invloed dan in de andere steden. De vroedschap had niet het recht om de vier
burgemeesters voor te dragen of te kiezen. Dat werd gedaan door de regerende
schepenen, de oud-burgemeesters en de oud-schepenen. Hierdoor konden de
Amsterdamse burgemeesters tot de ongebreidelde macht komen die ze in de 17e
eeuw bezaten.
Wie waren deze vier burgemeesters, ‘Grootachtbre Vryheer Graef, en Ridder
Maerseveen, Oprechte telgh van Pol, en Spiegel’ (vs 39-40), die Vondel vermeldt
en die in 1655 het burgemeesterscollege vormden? Als eerste wordt Cornelis de
Graef (1599-1664) genoemd. Als telg uit een aanzienlijk geslacht genoot hij een
uitgelezen opvoeding. Hij bekwaamde zich in de wetenschappen en in de talen,
waarvan hij de meest exotische leerde beheersen zoals Syrisch, Chaldeeuws en
Arabisch. Hij doorliep een schitterende politieke en publieke carrière, was
bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie (1636-1664) en was tien keer
burgemeester (tussen 1643 en 1662). Bovendien was De Graef lid van de vroedschap
en kapitein van de schutterij. Daarnaast bekleedde hij nog veel andere ambten. Hij
bewoonde een pand aan de Heerengracht, was vrijheer van de heerlijkheid
Zuid-Polsbroek en eigenaar van de hofstede Soestdijk.
Met ‘ridder Maerseveen’ wordt Joan Huydecoper (1599-1661) bedoeld. Hij kwam
ook uit één van de aanzienlijkste families. Net als zijn vader was hij een fortuinlijk
koopman. Hij kocht ettelijke panden en heerlijkheden, waaronder Maarseveen.
Evenals De Graef was hij bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie (tussen
1652 en 1660). Hij werd regelmatig door Amsterdam afgevaardigd naar buitenlandse
festiviteiten. In 1637 werd hij door Christina van Zweden in de adelstand verheven.
Hij heeft zich vele malen laten vereeuwigen op portretten en in beeldhouwwerken.
Over het jaar 1645 werd hij voor een vermogen van f 430.000, - aangeslagen.
Omgerekend is dit, anno 1982, ongeveer 20 miljoen gulden.
De ‘oprechte telgh’ Jan van de Poll (1597-1678) was niet zo'n fameuze figuur als
voornoemde twee: hij was houtkoper in de Teertuinen. Poll is zeven maal
burgemeester geweest (tussen 1653 en 1672) en had vele andere overheidsfuncties,
zoals schepen (1640) en commissaris van de scheepvaart (1655). In 1674 werd hij
voor een vermogen van f 150.000, - aangeslagen.
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Als laatste en zonder opsierend bijvoegsel noemt Vondel Henrick Dircksz Spiegel
(1598-1667). Hij is tussen 1655 en 1665 viermaal burgemeester geweest. Naast zijn
functie van bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, bekleedde hij ook andere
overheidsfuncties.
Al deze burgemeesters zullen naar Vondels zeggen met hun deugdzaamheid het
nieuwe stadhuis meer sieren dan de kunstwerken die het verfraaien. De
deugdzaamheid van de gezagsdragers was een belangrijk kenmerk van goed gezag.
Zo schrijft bijvoorbeeld Hugo de Groot in zijn, toendertijd ongepubliceerd gebleven,
Parallelon rerum publicarum liber tertius:
Die de Burgemeesters en Overheden der steden benoemen, verbinden zich
door een' plechtigen eed, de besten en vroedsten te zullen kiezen; (De
Groot, Parallelon, II, 6-7)
Hij voegt daar nog aan toe:
(...) gij verwondert u misschien, dat 'er ook als een derde vereischte
bijgevoegd wordt: de rijksten; maar deeze zaak steunt op verscheiden
voorbeelden, (...) en op goede gronden. Want wat is onbillijker, dan dat
iemand met een ampt dat niets opbrengt, tot zijne schade bezwaard worde,
of het tot een middel van zich te verrijken misbruike. (De Groot,
Parallelon, II, 6-7)
Als toonbeelden van deugdzaamheid worden de burgemeesters met alle eer door de
burgerij begroet (vs 47-48). Of zij werkelijk de ‘besten en vroedsten’ waren, moet
een ieder zelf maar beoordelen, dat ze heel rijk waren is een ding dat zeker is!
Hiermee is de inleiding voltooid. Vondel heeft de aandacht van de lezer geprikkeld
door zijn onderwerp te vergelijken met een herkenbare situatie uit de natuur.
Vervolgens heeft hij de onderwerpen aangekondigd: de burgerheerschappij en de
handel als de twee grote steunpilaren van het stadhuis. Ten opzichte van het stadhuis
heeft hij de lezer welwillend gestemd door de betrokkenheid van de Amsterdamse
bevolking, van de kosmos en van de natuur bij de inwijdingsplechtigheden te schetsen
en door de nadruk te leggen op de deugdzaamheid van de gezagsdragers. Nu is het
pad geëffend om over te gaan tot de volgende stap in zijn betoog: de Algemene
Stelling.
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2. Algemene stelling: een stadhuis is het 'hart' van een stad
De zwackheit van den mensch behoeft gestut te worden
50 Door loon, en straf, dit eischt gezagh, en wettige orden:
Gezagh en orden melt terstont het onderscheit
Van volck en burgerye en 't ampt der Overheit:
Het ampt vereischt een plaets, en huis, hier toe gekoren,
Ten dienst der stede; aldus wort hier 't Stehuis geboren,
55 Uit een nootwendigheit, tot heil van 's burgers Staet.
Stadthuizen dienen dan alom ten toeverlaet
En vryborgh van het volck, dat, vry van alle zorgen,
Gerust zyn' handel dryft, en heenslaept op die borgen, 58
Het oogh der Vaderen, dat voor de kindren waeckt,
60 En toeziet, eer de storm de poorte en wal genaeckt.
Dus lydt het volck geen' last van schipbreucke, in 't verheffen
Der oorloghsbuien, die de burgerstaeten treffen,
En storten in den gront, ten zy't de hemel schutt', 63
Die Heeren hanthaeft, en door zulcke pylers stut
65 Veel duizent huizen, als in een Stehuis gesloten,
Het hart van al de stadt en trouwe stadtgenooten,
Die 't hart bedancken, voor zyn' levendigen gloet;
Terwijl het al de leên der burgerye voedt,
In 't leven onderhoudt, veel honderden van jaeren.
70 Zoo staet Venedigh pal, in 't midden van de baren,
Als een metaele rots, na twalef eeuwen tijdts,
Bestreden van de pest, en dierte, en zoo veel stryts,
Gestreden met den Turck, en 't huis der Ottomannen
En Vorsten, tegens 't Recht der vryheit ingespannen.
75 Zoo blinckt de stadt, myn wiegh, gebouwt van Agrippijn,
Gelijck een halve maene, op d'oevers van den Rijn,
Na zestienhondert jaer, en toont haer lauwerieren,
Gestrickt in 't vreverbont met d'oude Batavieren.
Aldus stont Rome vast, schier zes paer eeuwen lang,
80 Eer 't Noorden met zyn byl, by haeren ondergang,
In 't ommewroeten groeide, en 't sloopen der gebouwen,

58
63

borgen, van ‘borg staan’
schutt', verhoede
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90

95

100

Gewortelt al te diep, te hardt om uit te houwen.
Al hanthaeft d'oppermaght, in oorloge, en gewelt,
De steden, eeuw op eeuw, haer paelen zijn gestelt, 84
Haer oude stuit in 't endt, gelijck des menschen leven.
Wat menschen bouwen, wort geene eeuwigheit gegeven.
Wie iet geduurzaems zoeckt, die heff' zyn hart om hoogh.
Men kan niet zekers hier beschieten met ons oogh. 88
Hoe 't Raethuis by het hart met reden wordt geleecken,
Waernaer de vyanden der burgervryheit steecken
Met heimelyck geweer, en laegen, en verraet,
Of inbreuck van de poorte, uit openbaeren haet;
Dat bleeck, toen Beuckels rot haer moedernaeckte waerheit, 93
Het licht der logentaele, als een herbore klaerheit,
Wou planten op den Dam, ten trots van 't wapenkruis;
Gelyck de Schilderkunst, op 't afgebrant Stadthuis,
Getuighde menigh jaer: dat bleeck, toen d'eerste Gallen
Na'et winnen van de Stadt, noch zochten t'overvallen
Het Roomsche Kapitool, beletter van hun kans;
Daer Manlius zoo braef, gewaerschuwt van de gans,
En haer verbaest geschal, het burgerrecht verweerde, 101
Door 't overschot des volcks, en Brennus heirkracht keerde, 102
Die, zeven maenden langk, verrijckt door roof en buit,
Most slaecken zijnen roof, op 't Kapitool gestuit. 104

Vondel heeft zijn gedicht opgedragen aan Amsterdams vier burgemeesters en hen
daarbij ook met naam en toenaam genoemd. Hiermee heeft hij het gezag op een
elegante wijze in zijn gedicht geïntroduceerd en kan hij als vanzelfsprekend op dit
onderwerp doorgaan. Het gedicht mag dan handelen over het nieuwe stadhuis, toch
is het gezag als bewoner van dat stadhuis niet alleen een voor de hand liggend, maar
zelfs een essentieel onderwerp.
De mens heeft gezag nodig en dus zijn stadhuizen nodig: deze Algemene Stelling
vormt de basis van het hele verdere betoog over het Amsterdamse stadhuis. Immers,
als men wil bewijzen dat het Amsterdamse stadhuis lofwaardig is, zal men eerst aan
moeten geven waarom stadhuizen in het algemeen lofwaardige instellingen zijn (vs
49-69).

84
88
93
101
102
104

paelen, grenzen
beschieten, treffen
rot, troep
verweerde, verdedigde
heirkracht, leger
slaecken, loslaten
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Ter ondersteuning van die stelling haalt Vondel vervolgens vijf historische
voorbeelden aan. Eerst drie voorbeelden van steden die dankzij goed bestuur vele
eeuwen trotseerden (vs 70-88). Dan twee voorbeelden die aantonen dat men altijd
al het stadhuis heeft beschouwd als het hart van een stad (vs 89-104).

Staatsfilosofische opvattingen
Bij de uitwerking van zijn stelling grijpt Vondel terug op een aantal grondprincipes
die in de rechtsfilosofie van zijn tijd waren geformuleerd over de ‘burgerheerschappy’,
dat wil zeggen over de staatsvorming. Men vindt die principes misschien wel het
duidelijkst geformuleerd in een jeugdwerk van Hugo de Groot, de Verhandeling over
het recht op buit (De jure praedae commentarius). Hoewel dit werk indertijd
ongepubliceerd is gebleven, kan het dienen om Vondels uitspraken te verhelderen,
omdat aan te nemen valt dat de opvattingen die er op dit punt in verwoord zijn rond
1655 algemeen aanvaard waren.
De mens is zwak, zo schrijft Vondel, en daarom is er ‘gezagh, en wettige orden’
nodig om door middel van loon en straf de gemeenschap in stand te houden (vs
49-50). Volgens De Groot zijn loon en straf de directe consequenties van de
natuurlijke rechtsprincipes die ook golden vóórdat er burgerlijke staten waren
gevormd. In die natuurlijke fase van de geschiedenis der mensheid bestond er echter
geen instantie om die principes, en dus ook loon en straf, te garanderen. Daarom juist
sloten de mensen zich aaneen:
Toen het na de vestiging van deze denkbeelden voorkwam, dat velen door
de kwaadwilligheid, die zekeren menschen ten gevolge van hun
verdorvenheid eigen is, òf hun verplichtingen niet nakwamen òf ook wel
naar de bezittingen, ja zelfs naar het leven van anderen stonden, en zij
daarbij zeer vaak ongestraft bleven, (...) toen was een nieuw middel noodig
opdat niet de wetten der menschelijke gemeenschap als krachteloos zouden
worden buiten werking gesteld, (...). Derhalve zijn kleinere maatschappijen
begonnen de menschen op één plaats bijeen te brengen, niet om de
gemeenschap, die alle menschen samenbindt, op te lossen, maar om die
door een meer betrouwbare bescherming te versterken (...). (De Groot,
Recht op buit, 18)
Bewust van hun zwakte en de daaruit voortkomende onmacht zelf voor hun rechten
op te komen, droegen de leden van die gemeenschappen hun ‘natuurlijk’
zelfverdedigingsrecht over op de staat en de door de staat gevormde rechtbanken:
En daar het van nature aan ieder vrijstond zich met geweld recht te
verschaffen, hebben alle volken het klaarblijkelijk noodzakelijk geacht
een reeks van rechtbanken in te stellen, waarmede ook de bijzondere
burgers hebben ingestemd:
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toen zij namelijk inzagen, dat zij wegens hun zwakheid op andere wijze
hun recht niet konden bekomen, hebben zij toegezegd zich te zullen houden
aan de uitspraak van den staat. (De Groot, Recht op buit, 23)
Daarin ligt dan ook het onderscheid tussen, enerzijds, ‘volk en burgerye’ en,
anderzijds, de ‘Overheid’. De overheid is er dus terwille van de rechtsgemeenschap,
of, in Vondels woorden ‘tot heil van 's burgers Staet’ (vs 55). De Groot formuleert
het als volgt:
(...) in zoverre als zij (nl. de magistraten) de zaakgelastigden van den staat
zijn, zijn zij niet aangesteld voor hun eigen belangen, maar die van den
staat, namelijk op dezelfde wijze als de stuurlieden op schepen. (De Groot,
Recht op buit, 24)
In die hoedanigheid heeft de overheid ook de taak de gemeenschap te verdedigen
tegen aanvallen van buitenaf. Zij waakt, terwijl de bevolking zich bezighoudt met
de dagelijkse beslommeringen (vs 59-63). Niet alleen om hun wederzijdse rechten
te garanderen, hadden de mensen zich immers in staten aaneengesloten, maar vooral
ook om zich beter te kunnen beschermen. Tussen verschillende staten heersen slechts
‘natuurlijke’ rechtsprincipes en bestaat slechts het geweld om het recht te doen
zegevieren:
(...) een staat is aan een andere staat niet onderdanig, maar gelijkberechtigd,
(...). Een staat toch heeft over een anderen staat geen macht op grond van
een overeenkomst, maar krachtens de natuur, die aan een ieder de vrijheid
geeft om zijn recht ten uitvoer te leggen. (De Groot, Recht op buit, 26-27)
Gegeven dit recht dat iedere staat heeft oorlog te voeren, kan ook iedere staat door
oorlog worden bedreigd. Vandaar ook dat Vondel spreekt van ‘oorloghsbuien, die
de burgerstaeten treffen’ (vs 62). Het is aan de overheid om het schip van staat veilig
door dergelijke buien heen te loodsen:
Altijd toch verlangt een staat zoowel zijn eigen verdediging als het naleven
van de eischen der rechtvaardigheid, en de zorg voor het algemeen belang
strekt zich uit tot alle overheden. Waar derhalve een volk niet zelf pleegt
te vergaderen (...). berust de bevoegdheid om een oorlog te ondernemen
in de eerste plaats bij degenen of dengene, wien de geheele staatsmacht
(...) is opgedragen. (De Groot, Recht op buit, 60)
De overheden, de ‘Heeren’ (vs 64), zijn dus de pijlers van de staat en zij schragen
de gemeenschap. Zo worden als het ware ‘veel duizent huizen, als in een Stehuis
gesloten’ (vs 65). Dankzij de overheid is het stadhuis het hart van de gemeenschap,
dat met ‘zyn’ levendigen gloet (...) al de leên der burgerye voedt' (vs 67-68). Dat
deze laatste uitspraak
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uitwijst naar een algemeen aanvaarde opvatting, blijkt uit een werk van een andere
auteur, Justus Lipsius (1547-1606), wiens Politica een van de meest invloedrijke
publikaties op dit gebied in die tijd is geweest. Lipsius schrijft daarin over
‘heerschappye’:
Dese is voorwaer den bont, deur de welcke 't gemeynte aen een hangt,
dese is dien levenden aessem, den welcken, dese soo veel duysent
menschen inhalen. (Lipsius, 23)
Dat Vondel er een ‘hart’ van maakt, zal wel samenhangen met het feit dat al volgens
Aristoteles het hart de bron is van de warmte waaraan het lichaam zijn leven dankt.

Drie steden met een eeuwenlange geschiedenis
De Algemene Stelling wordt nu ondersteund met vijf voorbeelden: drie om te laten
zien dat deugdzaam gezag tot een lang leven van een stad leidt en twee die illustreren
dat het stadhuis inderdaad het hart van een stad is.

Venetië
Twaalfhonderd jaar al houdt Venetië stand, ondanks pest, hongersnood en oorlogen
met Turken en vorsten die het zijn vrijheid willen ontnemen (vs 70-74). Vondel legt
vooral de nadruk op Venetië's vrijheid als een onafhankelijke staat met een eigen
regering. Door Venetië aan te halen maakt hij gebruik van een in de 17e eeuw vaak
voorkomende gewoonte. Om de eigentijdse staatkundige positie te verstevigen,
werden voorbeelden van ideale staten aangehaald. De 17e-eeuwer moet iets van de
ontstaansgeschiedenis van de stad hebben geweten. Over de stichting van de stad
deden allerlei meningen en legendes de ronde. De diplomaat Petrus Valkenier schrijft
over Venetië in 't Verwerd Europa, dat in 1668 voor het eerst verscheen. Volgens
Valkenier is Venetië ontstaan na de inval van de Hunnen (421 na Chr.) onder leiding
van Atilla:
De Republijk van Venetien heeft beginnen op te rijsen, wanneer de Roomse
Monarchie daalde, en de Hunnen onder Attilla, geheel Italien, dat
toenmaals de Koningin van de Wereld was, door moorden, branden en
rooven verwoesten, (...), waar door de voornaamste geslagten op de naaste
Eylanden (...), den alvernielende brand ontweeken, alwaar sy (...), de eerste
fondamenten leyden van haare onvergelykelyke Stad, dewelke seer langen
tyd is geweest de eenige Koopstad van de Wereld, en Pakhuys van allen
rykdom. (Valkenier, 86-87).
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Venetië was evenals Amsterdam een havenstad. Van oudsher leefde het van de
visvangst en het ontwikkelde zich tot een koopmansstad en een zeevarende
mogendheid. Eenzelfde ontwikkeling van visserstad
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tot handelsstad zal Vondel verderop in het gedicht voor Amsterdam beschrijven (vs
105-144). Ook de regeringsvorm kwam in grote trekken overeen met die van
Amsterdam. De overeenkomst zat hem daarin dat in beide steden een regering zetelde,
niet gegrondvest op een monarchale, aristocratische of democratische staatsvorm,
maar op een vierde vorm, de gemengde, waarin aspecten van alle drie de staatsvormen
voorkwamen:
Omdat nu geen van dese dry Formen van Regeeringe volmaakt (...) zijn,
(...), heeft men uytgevonden de Vierde Forme, namentlyk de Mixta, of die
so getempert is uyt de drie voorschreeven Formen, dat die alle dry daer in
wel gerepresenteert werden: (...). (Valkenier, 17-18)
Vondel noemt bij Venetië enkele tegenslagen: pest, hongersnood en vijandige
aanvallen (vs 70-74). Venetië werd tenminste tweemaal getroffen door een
pestepidemie: in die van 1575 tot 1577 was de bevolking tot op ongeveer tweederde
van haar grootte teruggebracht, en in 1630 had er een pestepidemie in de stad
huisgehouden waarbij zo'n 46.000 mensen het loodje legden. Deze tweede epidemie
reduceerde in een jaar tijd het aantal inwoners van 143.000 tot 97.000. Het gevaar
van hongersnood hing als een voortdurende dreiging boven de stad, omdat Venetië
door zijn ligging aangewezen was op de invoer van levensmiddelen. Het was een
voortdurende zorg van de regering om de toevoer van waren veilig te stellen en mede
daarom werd de vrede zo hoog in het vaandel geschreven.
Venetië leefde door de eeuwen heen, af en aan, in onmin met de Turken, aangezien
de stad strategisch gezien op een belangrijk punt lag. Kosten noch moeite werden
door de Venetianen gespaard om te trachten op goede voet met de Turken te komen:
(...) omdat voor Venetien niet sumptueuser en nadeeliger kan zijn, als een
Oorlog met de Turk, (...) so moet Venetien geen kosten en moeyten spaaren,
om met den selven nauw geallieert en bevredigt te zijn. (Valkenier, 87-88)
Ondanks deze rampen en bedreigingen bleef Venetië ruim twaalf eeuwen lang
overeind staan. Een beter voorbeeld van standvastigheid en ideale staatsvorm zou
Vondel zich niet hebben kunnen wensen, temeer daar de specifieke kenmerken van
Venetië zo'n treffende overeenkomst vertonen met die van Amsterdam. Om met
Vondel te spreken: ‘Wie noit Venedich zagh, zagh 't licht der Staeten niet’ (in:
Werken, V, 911).

Keulen
Als tweede voorbeeld van een stad die de woelingen der eeuwen
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glansrijk overleefd heeft, haalt Vondel zijn geboorteplaats, Keulen, aan. Al zestien
eeuwen ligt Keulen als een halve maan aan de oevers van de Rijn en toont ze de
lauweren die ze ooit in het vredesverbond met de oude Batavieren heeft verkregen
(vs 75-78).
Bij Tacitus, een Romeins geschiedschrijver uit de 1e eeuw n. Chr., staat een
beschrijving over het ontstaan van Keulen. De stad werd, zoals ook Vondel vermeldt,
door Agrippina gesticht. In 50 na Chr. werd de nederzetting die tot dan toe de Stad
der Ubiërs genoemd werd, op bevel van Agrippina door de Romeinen gekolonialiseerd
en uitgebreid. Na de inname werd de stad naar Agrippina genoemd, Colonia
Agrippinensis:
Maar Agrippina, om haar magt ook by de bondtgenotighe volken ten toon
te stellen, gebiedt oude soldaaten en een bouwtroep te leiden in de stadt
der Ubien, daar zy gebooren was: de welke naa haaren naam gheheeten
werdt. (Tacitus, XII, 27)
In 69 na Chr. brak er een opstand uit onder de Batavieren tegen de Romeinen, waarin
Keulen een grote rol heeft gespeeld. De Batavieren waren ontevreden over de grote
hoeveelheid jongemannen die de Romeinen voor hun legers opeisten en de corruptie
die daarmee gepaard ging. Er werd een verbond gesloten om tegen de Romeinen in
het verweer te komen en ook Keulen sloot zich, weliswaar gedwongen door een
belegering door de Batavieren, bij de opstand aan: Colonia Agrippinensis sloot
daartoe een verbond met Tutor, een Batavier.
Vondel legt de nadruk op Keulens lange bestaan, zestien eeuwen, en op de vrijheid
die de stad samen met de Batavieren heeft nagestreefd. Op de Batavieren zal Vondel
nog uitvoerig terugkomen (zie vs 1121-1130 en p. 166-167). De 17e-eeuwers bekeken
de geschiedenis van de Batavieren met een uitzonderlijke belangstelling en Vondel
vormt hierop geen uitzondering.

Rome
Als derde stad noemt Vondel het klassieke Rome. Vondel benadrukt ook hier de
lange levensduur van de stad. Twaalf eeuwen heeft het machtige Rome bestaan,
totdat de Noorderlingen de kans kregen haar ondergang te bewerkstellingen. Maar,
al werd zijn macht gebroken, de sporen van het roemrijke verleden zijn niet uitgewist,
de fundamenten van Rome's vestingen zijn nooit verloren gegaan (vs 79- 82).
Evenals Venetië werd Rome in de 17e eeuw veel gebruikt als parallel om de
voortreffelijkheid van Amsterdam te roemen. Fokkens, een stadshistoricus uit Vondels
tijd, vergelijkt in zijn Beschrijvinghe der Wijdt-vermaarde Koop-stadt Amstelredam
(1662) Rome uitvoerig
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met Amsterdam. Fokkens beschrijft eerst Rome aan de hand van twee klassieke
schrijvers uit de 1e eeuw, Plutarchus en Plinius. Vervolgens beschrijft hij Amsterdam
en bij vergelijking van beide steden komt hij tot de verheugende conclusie, dat
Amsterdam niet voor Rome onder hoeft te doen:
Laat nu Romen vry met zyn alderwonderbaarlycste outheydt voor den
dagh komen, ik meen datze ons Amsterdam de loef niet zal af-steken.
(Fokkens, 322)
Rond de stichting van Rome deden vele legendes de ronde; zowel over de
stichtingsdatum als over de stichters. De Romeinse historicus Livius zegt hierover:
Doch die oude schrijvers zijn wonderlijcke verschelende so wel in den tijt
als wie de stichter van deze stadt sy gheweest. (Livius, I, fol. 1)
Een 17e-eeuwse Livius-vertaling geeft als stichtingsdatum 21 april, 751 v. Chr.,
omdat de meeste schrijvers deze datum noemen. Volgens Livius is Romulus de
stichter van de stad:
(Romulus (...) heeft (...) op den een-en-twintichsten April, soo meest alle
schrijvers ghetuyghen, de Stadt van Romen beginnen te stichten (...) 751
Jaer voor de geboorte van Iesu christi. (Livius, I, fol. 1)
Wanneer we vanaf deze stichtingsdatum de twaalf eeuwen dat Rome naar Vondels
zeggen standhield, erbij optellen, dan komen we ongeveer uit op het jaartal dat in de
hedendaagse geschiedschrijving de ondergang van het Westromeinse rijk aangeeft:
476 na Chr. Vermoedelijk heeft ook Vondel dit jaartal in zijn achterhoofd gehad.
Met het voorbeeld van drie steden die in het bezit zijn van een lange en fraaie
geschiedenis, heeft Vondel duidelijk aangegeven dat voor steden met goed gezag
een lange toekomst in het verschiet ligt. Ook Amsterdam kan dus zo'n toekomst
tegemoet zien. Vondel zal nog vaker in zijn gedicht gebruik maken van vergelijkingen
met andere steden en volken. Vooral Rome zal een steeds terugkerend onderwerp
zijn.
Vondel maakt toch nog een waarschuwende opmerking: al worden steden in
oorlogen door God beschermd, het eeuwige leven hebben ze niet. Een mensenleven
heeft een begin en een eind en hetzelfde geldt voor bouwwerken; die vergaan ook
op den duur. Duurzaamheid is een relatief begrip. Het eeuwige ligt alleen in God
besloten (vs 83-88).
Nadat Vondel zo heeft aangetoond dat de kwaliteit van het gezag
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belangrijk is voor het wel en wee van steden, gaat hij over op zijn andere argument:
het stadhuis is het hart van de stad. Om dit te bewijzen geeft Vondel twee voorbeelden:
het eerste uit de Amsterdamse geschiedenis en het tweede uit de Romeinse
geschiedenis.

De aanslag van de wederdopers
Het Amsterdamse voorbeeld betreft de politiek-religieuze wederdopersbeweging. In
1535 bestormden zij met ‘heimelyck geweer, en laegen, en verraet’ (vs 91) het
middeleeuwse stadhuis en hielden het korte tijd bezet (vs 89-97). Door deze aanval
hoopten de wederdopers de macht over Amsterdam te krijgen. Twee jaar eerder, in
1533,
Fig. 4 Anoniem, Terechtstelling der wederdopers; gravure. (Coll. Historisch Topografische Atlas,
Gemeentearchief, Amsterdam.)
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was het de radicale vleugel van de wederdopers gelukt om Münster in te nemen en
tot centrum van de beweging te maken. Deze beweging verkondigde ideeën die bij
de gezagsdragers op weinig sympathie konden rekenen: naast de doop op volwassen
leeftijd (vandaar de naam wederdopers) wilden zij de overheid afzetten en in
gemeenschap van goederen leven. Bovendien was het, althans volgens hun
tegenstanders, voor hen ‘billik en recht’ om er veel vrouwen op na te houden. Maar
centraal stond de opvatting dat het einde der tijden nabij was en dat de ‘ware
gelovigen’ de taak hadden nu al te beginnen met de vestiging van Gods Rijk op aarde.
De 17e-eeuwse stadsgeschiedschrijver Dapper geeft het ‘programma’ van de
wederdopers als volgt weer:
Dat het Rijk Kristus voor den Jonghsten dagh borgerlijk zoude op der
aerde wezen, dat hier alleen de heilige en rechtveerdige (de Vorsten en
Koningen met gewelt daer uit verjaaght zijnde) zouden heerschappye
voeren. Dat men alle Overheden moeste tegenstaen, en die met alle maght
zoeken uit te roejen, (...). Dat hun maght gegeven zy, om den godloozen
Magestraat met den zwaarde te vernielen. (...). Dat niemant het Hemelrijk
zoude bezitten, die al zijn' goederen niet gemeen maakte. Dat 'et volgens
de natuurlijke wet, tegen de welke de Goddelijke wet niet strijt, billik en
recht was vele vrouwen te hebben; en diergelijke meer andere punten,
onnodigh om te verhalen. (Dapper, 143-144)
De beweging van de wederdopers werd hevig vervolgd, maar moet toch een bijzonder
sterke aantrekkingskracht hebben gehad:
En schoon men tegens deze Wederdoopers de wreedste straffen pooghden
in 't werk te stellen, zy groeiden niet te min tegens de straffe aen, stroiden
briefjes en boekjes langs de gemene wegen, dreigende daer in de geenen
te verderven, die hun leere niet toestonden. (Dapper, 144)
Aan de aanslag op het stadhuis in 1535 gingen twee incidenten vooraf. In 1533 werd
Amsterdam opgeschrikt door een merkwaardige gebeurtenis: vijf mannen, met een
zwaard of geweer als enig kledingstuk, liepen luid roepend door de stad:
Des anderen daeghs, (...) verstoutenden zich vijf mannen op de klaren
middagh, naekt, met zwaerden en roers in de hant, langs de straten te
loopen, en als uitzinnige menschen aldus te roepen, en te schreeuwen. Inde
name des Heeren, de gebenedijdinge is aen de nieuwe zijde, en de
vermaledijdinge aen d'oude zijde, en diergelijke woorden meer. (Dapper,
144-145)
Geruchten over een naderende aanval van de wederdopers op de stad deden de ronde.
De schutterij was extra waakzaam en er werden verboden afgekondigd op het verlenen
van onderdak aan wederdopers die van buiten de stad kwamen.
Pas in 1535 kwam het tot een werkelijke aanval, weer voorafgegaan
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door een naaktlopersincident: zeven mannen en vijf vrouwen gingen, onder leiding
van ene Hendrik, een ‘snyder’ die zich voor profeet uitgaf, eveneens naakt de straat
op. De burgerij wapende zich en nam de twaalf naaktlopers op de Dam voor het
stadhuis gevangen. De stads- en kerkpoorten werden die dag gesloten. Vondel doelt
op deze gebeurtenis wanneer hij het heeft over de ‘moedernaeckte waerheit’ (vs 93).
Volgens Dapper verklaarden de twaalf naaktlopers hun gedrag als volgt:
Terwijlze in de gevankenis, dus naekt zaeten, hebbenze geen kleren willen
aentrekken, zeggende, dat zy de naekte waerheyt waren. (Dapper, 146-147)
Een week na deze gebeurtenis hadden zich in de buurt van Amsterdam enige
duizenden wederdopers verzameld, die door de prevoost van Holland ‘met
voorzichtigen raet’ teruggestuurd werden naar waar ze vandaan kwamen. Ondertussen
kwamen hun plannen om de stad te veroveren in het laatste stadium. Het plan was
om het stadhuis met een kleine groep wederdopers in te nemen. Vervolgens zou de
stadsklok geluid worden, waarop grote groepen wederdopers, die zich ergens in de
stad schuilhielden, tevoorschijn zouden moeten komen. De machtsovername zou
hiermee een feit zijn.
Het eerste deel van het plan verliep voorspoedig: het stadhuis werd door de
wederdopers bezet. Toen ging er iets mis:
Een zeker dienaer van de Schout, die dronken en vol zijnde, en tussen
stoelen en banken zoo lang als hij was, op de vloer lagh en sliep, wierd
door dit geroep wakker, klimpt zonder te weten wat 'er gaende was, boven
na de tooren van 't stadthuis, en neemt by gevalle het touw van de steê-klok,
op dat door het luiden geen grooter schrik onder de gemeente zoude komen,
wegh. (Dapper, 149)
Inmiddels waren de toegangswegen naar de Dam afgesloten. De nacht zette in en
terwijl de burgerij de adem inhield brachten de wederdopers de nacht door met het
zingen van geestelijke liederen. Er is kennelijk geen enkele wederdoper op het idee
gekomen de stadsklok van een nieuw touw te voorzien. Toen het begon te dagen,
bestormden gewapende burgers het stadhuis en wisten het te heroveren.
De straf die de gevangen genomen wederdopers kregen was niet mals:
Zy werden eerst achter met de ruch op een bank gebonden, daer na werd
hen het herte levendigh uit het lichaam gesneden en in hun aangezicht
gesmeten. De lichamen werden op de merkt geworpen en gevierendeelt,
de quartieren buiten de Stadts-poorten gehangen, en de hoofden op staken
gesteld. (Dapper, 151)
Na de zojuist geschetste gebeurtenissen en latere ontwikkelingen in
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Münster veranderde de wederdopersbeweging in een vredelievende beweging. De
aanslag op het stadhuis moet een diepe indruk op de 17e-eeuwers gemaakt hebben,
aangezien er in het oude stadhuis verschillende schilderijen over dit onderwerp
hingen. Bij de brand van het oude stadhuis zijn deze schilderijen verloren gegaan.

Rome: de verdediging van het Kapitool
Een tweede voorbeeld om aan te tonen dat een stadhuis het hart van de stad is, haalt
Vondel uit de Romeinse geschiedenis. Hij beschrijft hoe Rome van de ondergang
gered werd, doordat de verdedigers van de stad, die zich op het Kapitool hadden
teruggetrokken, bij een verrassingsaanval van de Galliërs op tijd werden gewekt door
het gesnater van ganzen (vs 97-104).
Dit voorval wordt beschreven door de Romeinse geschiedschrijver Livius. Hij
vertelt dat de Galliërs, die afkomstig waren uit het land Gallia in het stroomgebied
van de Rijn, omstreeks 390 voor Chr. Italië binnenvielen. Onder leiding van hun
koning Brennus trokken zij naar Rome en joegen de Romeinen op de vlucht. De
Galliërs konden de stad zonder weerstand innemen en grotendeels verwoesten. Alleen
het Kapitool, gelegen op een berg, werd van vernietiging gevrijwaard:
(...) alleen bleven daer sommighe jonghelinghen van den besten gheslachten
ontrent een duysent, die namen inne door den raedt haerder vaders, de
steenrotse Capitolium ghenoemt (...). (Livius, I, fol. 28, D4)
Livius vertelt dat het er voor het eens zo machtige en weerbare Rome slecht voor
stond, maar gelukkig ‘wert van Godt voorsien’ dat de stad niet geheel verloren ging.
Want toen de Galliërs in het holst van de nacht het Kapitool bijna overrompeld
hadden, werd de oud-consul Manlius door luidruchtig ganzengesnater gewekt, nog
juist op tijd om de vijand af te weren:
(...) soo begonsten sy de steenrotse by nachte te climmen, op de plaetse
daerse op het alder sterckste was, ende daert de Romeynen oock niet en
wachten, daer waren haerder oock vele op gheclommen, die worden vander
Gans verraden, alsoo dat Marcus Manlius een Romeyn, daer door
gheweckt, op stondt, ende metten sijnen de Fransoysen * weder af sloeghen.
(Livius, I, fol. 28, D4)
Nadat het Kapitool vervolgens zes maanden lang belegerd was geweest, werd er
tussen de Romeinen en de Galliërs vrede gesloten op voorwaarde dat de Galliërs de
stad zouden verlaten in ruil voor ‘duysent pondt gouts’. Niet lang daarna echter
overviel het Romeinse legerhoofd Camillus de Galliërs onverhoeds en verdreef hen,
nadat

*

Fransoysen, Galliërs
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hij hen met geweld de gestolen buit ontnomen had.
Uit deze twee voorbeelden blijkt dat stadhuizen de kern van steden vormen: ze zijn
de spil waar alles om draait. Uit de Amsterdamse en Romeinse geschiedenis blijkt
dat oproerkraaiers en vijanden allereerst proberen dit meest vitale deel van de stad
in handen te krijgen. Daarna volgt de rest vanzelf. De stelling dat het stadhuis het
hart van de stad is, is zo uit de historische feiten bewezen.
Vondel heeft tot nu toe laten zien dat er hoe dan ook gezag nodig is om steden tot
volle bloei te brengen. Als het gezag zijn taken naar eer en geweten wil volbrengen,
is het bestaan van een stadhuis een zaak van het allerhoogste belang. Een stadhuis
vormt als zetel van het gezag het stralende middelpunt van de welvarende stad en
haar burgerij. Nu de algemene normen over gezag, steden en stadhuizen zijn
vastgesteld, kan Vondel het specifieke geval, het nieuwe stadhuis van Amsterdam,
aan die algemene normen toetsen. Staat het nieuwe stadhuis in het hart van de stad?
Heeft Amsterdam een deugdzaam gezag? Deze vragen zal Vondel in het vervolg van
zijn betoog omstandig beantwoorden.
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3. Argumenten voor het 'hart' van de stad: de stadhuizen van
Amsterdam
105 Gelyck Heer Gysbrechts stadt van visschers is begonnen,
Door haer gelegentheit, en na heeft aengewonnen, 106
Zoo wert haer Raethuis oock tot driewerf weêr verzet.
Het eerste stont daer 't Y zich uitstreckt in zijn bedt,
Met biezen riet en helm geboort, van wederzijde; 109
110 Daer d'Aemstelheer, van outs, de zeekapelle wydde,
Ter eere van Godts Helt, Sint Olof, die zijn' troon
In 't Noorden had gebouwt, en wien de martelkroon
Met recht wert toegekeurt: want toen hy onder d'Ieren
Tot kennis quam van Godt en Christus kruisbanieren,
115 En in Nieuw Megen sprack d'orakels van Godts mont, 115
Liet hy zich Kerstenen, en wasschen op de vont, 116
Van 't heiloos Heidensch slym. dus zuiver, en herboren,
Zocht hy Godts dienst en Kruis te planten by zijn Nooren,
En, die een Koning was, verkondighde het licht,
120 Waer voor de zon en maen en steile Noortstar zwicht.
De maght der afgoôn raest, en, als een stroom gedreven,
Bejegent hem in 't velt, daer hy getroost zijn leven
En kroon ten beste schenckt aen Christus kruisaltaer,
Geheilight door het bloet van zulck een' martelaer.
125 Het tweede Raethuis stont, daer nu de kant gesleeten
Wort van het waterrack, dat, naer den Dam geheeten,
Allengs ten Zuiden, van het Y, te rugge springt,
Tot daer de middensluis en duicker 't water dwingt,
Of weder uitgiet, als de stercke wint van 't Zuien
130 Den Aemstel viert den toom, en afjaeght met zijn buien;
Gelijck de stroomen staen ten dienst van weêr en wint,
Naer dat der winden Vorst hem uitlaet, en ontbint.
Men zagh de derdemael het Raethuis weêr verrezen,
Als of Natuur den gront had met haer hant gewezen,
135 Daer Kalverstraet en Dijck noch uitzien naer den Dam,

106
109
115
116

gelegentheit, ligging
geboort, afgezet
Nieuw Megen, Nijmegen
vont, doopvont
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En reicken aen de merckt, daer 't Sticht ter merreckt quam,
De Goier, Aemstelaer, de Veene- en -Waterlander.
Zy staplen vrucht en vee en zuivel op elckander,
Gevogelte, en gewas, en wat de nootdruft eischt,
Ter liefde van 't gewin, daer 't al om draeft, en reist,
En vlet, en vaert, en woelt; terwijl de burgeryen,
Van d'eene aen d'andre weeck, by deze merckt gedyen,
En kelder en schappra, met opgepropten schoot,
Bezorgen, als de mier haer hol, voor hongers noot.
De Koning van de Stadt, wiens kruin 't gewelt zou tergen: 145
Verkoos Tarpeius bergh alleen, uit zeven bergen,
Omtrent den Tiberstroom, en zijne waterkolck,
Om daer den adelaer en stoel van 't strijtbre volck,
Als op den vryburgh van 't Gemeene best, te planten,
Dat tegens al de maght der weerelt zich zou kanten.
Dus rees het Kapitool, op dezen steenen bult,
Van Romulus met riet gedeckt, en na vergult,
Gelijck een gouden bergh, om, in, het onderdaelen
En opstaen van de zon, de zon ten trots te praelen;
Een eer, waer voor de bergh den vader Numa danckt,
Zoo lang 't Romainsch gebiet, dat nummer zackt, noch schranckt, 156
Maer op zijn wyze duurt, de weerelt zal verduuren;
Terwijl de Noortsche byl en heirschap Remus muuren
En menigh trots gevaert, gelijck een steenrotsduin,
Noch noit begraven kon, in 't omgewroete puin.
De Raeden van de Stadt vier van hun leden zetten,
Graef, Wavren, Maerseveen, en Geelvinck, om te letten
Op 't voorgebeelde ontworp van 't Raethuis, wijs en rijp
Beraetslaeght, en bepaelt in zyn vereischt begryp,
Bespiegelt door en door, in 't oogh der Trezoorieren
En Burgermeesteren, tot dat uit meer papieren
De waertste tekeninge, en d'eelste niet ontbrack,
Waeraen de breede Raet in 't endt zijn zegel stack.
De Raet van Amsterdam verkoos, met rijpe reden,
De plaets van 't out Stadthuis, nu moede, en afgereden,
Van hoogen ouderdom, en arbeit, zorge, en last;
Als 't midden van de stadt, het hart in 't lichaem, past,
Gestut van wederzy met heur vermaerde stroomen,
Om af en aen in zee, of aen den Ryn te komen,
En Schelt, en Wael, en Maes, buurinnen van den Ryn,

145
156

de Stadt, nl. Rome
schranckt, uit z'n voegen raakt
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Verheerlijckt door de steên, waer van zy voesters zijn.
Hier keert ons trots gevaert zyn aenschijn naer het Oosten,
Den opgang van de zon, die d'aerde komt vertroosten,
Verquicken met haer' glans, waer naer elx oogh verlangt.
180 De slincke vleugel deckt de Noortzijde, en ontfangt 180
Den offer uit der zee; de rechte deckt den zegen
Van Beurze en vliet, van wiens dees zeestadt heeft gekregen
Haer' naem, de weerelt door gevlogen, en bekent,
Zoo wijt zy's weerelts oegst op alle merckten zent,
185 En inhaelt uit der zee, met overlade kielen
Gestuurt van Watergoôn, en snelle waterzielen,
Die, schuw van weide en ploegh, in zee te weide gaen,
En danssen op den rugh van vader Oceaen.

Vondel geeft een overzicht van de stadhuizen die Amsterdam rijk is geweest. Hij
laat zien dat de plaats van het stadhuis verandert al naar gelang de stad zich
economisch ontwikkelt. De economie van Amsterdam dreef aanvankelijk op de
visserij, die van oudsher een voorname plaats innam, en vervolgens in toenemende
mate op de handel. Naarmate het economisch zwaartepunt zich verplaatste, veranderde
de plaats van het stadhuis. Telkens bleef het stadhuis, als voedend hart, in het
middelpunt van de stad staan.

De drie stadhuizen
Vondel laat drie verschillende stadhuizen de revue passeren. Er bestond de nodige
onzekerheid wat betreft de eerste twee stadhuizen. Vooral over de plaats van het
tweede stadhuis was onduidelijkheid en het is twijfelachtig of er wel van een stadhuis
gesproken kon worden. De stadsgeschiedschrijvers zullen deze twijfel duidelijk
illustreren. Het eerste door arme vissers opgetrokken stadhuis, wordt door Vondel
in de buurt van de Sint Olofspoort gesitueerd (vs 105-124). Dit stadhuis lag aan het
IJ, de bron waaruit Amsterdams eerste bewoners hun broodwinning haalden. Joan
Blaeu, de bekende uitgever en cartograaf, schrijft in zijn Tonneel der Steden van de
Vereenighde Nederlanden (1649) over de oorsprong van Amsterdam:
(...) eenige arme visschers, aengelockt door de vischrijcke rivieren, hebben
niet wijdt van het slot der heeren van Aemstel, by den Dam, aen en op de
naby gelegen dijck, eenige kleyne hutten met stroo gedeckt, gemaeckt.
(Blaeu, ij E1 recto)

180
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Fokkens vermeldt in zijn stadsgeschiedenis, dat het oude stadhuis tegenover de Sint
Olofspoort gelegen was en dat dit stadhuis naderhand tot een gewoon huis verbouwd
is:
(...) hier stont wel eer een poort by, die S. Olefpoort wierdt genaemt en
soo wierdt dese Kerk ook S. Olefs-kapel geheten; deze poort wiert langh
tot een Gevangenhuys gebruykt, en heeft noch over 60 jaren daer ghestaen;
hier by aen de andere zijde in de steeg stont wel eer 't Oude Stadthuys,
naderhandt tot een wooninghe ghemaekt, daer vint men noch een
overwulfte kelder, daer in de muur groote ysere ringen met dicke tralien
zijn, schijnt een Ghevangen-huys en boeyen geweest te hebben; (...).
(Fokkens, 224)
Domselaer bevestigt het voorgaande, maar hij voegt daar het volgende aan toe: ‘(...)
doch dit zijn gissingen, die evenwel de waerheyd niet ongelijck schijnen’ (Domselaer,
III, 188).
Fig. 5 J. de Ram, ‘Amsteldam soo het selve is omhaynt geweest in den Jaare 1342’; gravure. (Coll.
Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam)
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Een volgende stap in de ontwikkeling van de stad werd gezet door de bouw van het
tweede stadhuis. Vondel situeert het tweede stadhuis in de buurt van de Middensluis,
waarmee hij de Middeldam bedoelt (vs 125-132). De Middeldam lag op de plaats
waar nu het warenhuis De Bijenkorf staat. De vissersschepen konden tot aan de sluis
van de Middeldam de Amstel op varen om daar de gevangen vis te lossen. De
stadsgeschiedenissen zwijgen over een stadhuis in de buurt van de Middeldam. De
stadshistoricus Pontanus schrijft wel over het slot van Gijsbrecht van Aemstel, dat
bij deze middensluis gelegen zou hebben. Fokkens bevestigt deze gegevens:
Want toen de huysen hier by gebout wierden, bevont men in 't graven
dikke muren, daar door men wel konde zien dat aldaar een schrikkelijk
geveer gestaan had. (Fokkens, 25, noot 29)

Fig. 6 J. de Ram, ‘Amsteldam soo het selve is omhaynt geweest met houte Veste en toorens in den
Jaare 1400’; gravure. (Coll. Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam)
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Maar nergens wordt gesproken over een stadhuis dat op de Middeldam gestaan zou
hebben. Vondel is de enige die hiervan gewag maakt.
Het derde stadhuis is voorlopig het laatste teken van Amsterdams economische
ontwikkeling. Vondel beschrijft het druk bezochte marktplein waaraan dit stadhuis
lag. Op de Dam floreerde de regionale handel met onder andere Utrecht en het Gooi.
De schepen die handelswaren af en aan voerden konden hun goederen tot aan de
Dam brengen (vs 133-144). Dit middeleeuwse stadhuis is het enige waarover thans
duidelijke gegevens voorhanden zijn. Er bestaan pentekeningen, schilderijen,
houtsneden en stadsplattegronden waarop het te zien is. Wanneer het stadhuis
gebouwd werd, is niet zeker. Het is verder ook onduidelijk of het gebouw zoals het
er in de 17e eeuw uitgezien heeft, overeen komt met het oorspronkelijke middeleeuwse
bouwwerk. Waarschijnlijk zal dit stadhuis in de loop der jaren de nodige
veranderingen hebben ondergaan. Laten we alleen al denken aan de grote stadsbranden
van 1421 en 1452, die grote delen van Amsterdam verwoest hebben. In 1652 verdwijnt
het oude stadhuis door een fatale brand voorgoed uit het stadsbeeld. Aan deze
gebeurtenis besteedt Vondel later in het gedicht nog ruimschoots aandacht (zie vs
261-324 en p. 73-78).
Of deze drie stadhuizen werkelijk zo bestaan hebben als Vondel ons doet
voorkomen, is niet echt belangrijk. Voor Vondel is het vooral van belang om te laten
zien dat de plaats van het stadhuis veranderde al naar gelang de stad zich economisch
ontwikkelde. De passage over de drie stadhuizen loopt vooruit op een bijzonder
belangrijk argument, dat stelt dat ook het nieuwe stadhuis in het hart van de stad ligt.

Rome: de vergelijking als algemene waarheid
Nauw aansluitend op het verhaal over de drie stadhuizen geeft Vondel door middel
van een vergelijking nogmaals aan dat stadhuizen altijd in het hart van de stad staan
en dat gezagsdragers die plaats zorgvuldig plegen uit te kiezen. We hebben al gezien
dat de 17e-eeuwer zijn eigen situatie graag vergelijkt met een gelijksoortige situatie
uit de klassieke geschiedenis. De gedachte die achter het trekken van zo'n vergelijking
ligt is, dat de eigen actuele situatie een universele betekenis krijgt als er duidelijke
parallellen zijn aan te wijzen met situaties uit de klassieke geschiedenis. Op deze
manier functioneert de vergelijking
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Fig. 7 Corn. Anthoniszoon, ‘De vermaerde koopstadt van Amstelredam, geconterfeyt met alle sijn
Wateren...’; gravure, 1544. (Coll. Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam)
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als een algemene waarheid: immers, iets dat te allen tijde en op verschillende plaatsen
voorkomt, moet wel een algemene geldigheid hebben.

Het Romeinse Kapitool
Het Kapitool, oorspronkelijk een tempel gewijd aan Jupiter, vormde het religieuze
en politieke centrum van Rome. Vondel laat de stichting van het Kapitool met het
ontstaan van Rome samenvallen. Hij ziet Romulus als stichter van beide. Romulus
koos na wijs en rijp beraad uit zeven bergen de Tarpejusberg, om daar het Kapitool
op te bouwen. De Tarpejusberg was de meest ideale plaats omdat deze vlak aan de
rivier de Tiber lag (vs 145-155). De Romeinse geschiedschrijver Livius schrijft dat
het Kapitool op de op één na belangrijkste berg gebouwd is en dat die berg onder
drie verschillende namen bekend is:
De tweede Berch heeft driederley namen ghehadt. d'Aldereerste was
Saturnius, (...). De Middelste, Tarpejus, (...): Die laatste is gheweest
Capitolinus, omdat op 't hoochste ofte den top van desen Berch, ofte om
beter te seggen van der geheeler Stadt, het Capitolium was. (Livius, I, fol.
3)
Ook Livius noemt Romulus als stichter van Rome, maar hij stelt hem niet
verantwoordelijk voor de bouw van het Kapitool. Als stichter van het Kapitool noemt
Livius Tarquinius. Deze Tarquinius bouwde een tempel aan Jupiter gewijd, die pas
later het Kapitool genoemd werd:
Hij Tarquinius timmerde drie keyserlijcke tempelen binnen Romen, eenen
den Afgod Iupiter op den berch die nu Capitolium genoemt wert, (...).
(Livius, I, fol. 8)
Door te zeggen dat Romulus het Kapitool op de belangrijkste plaats van Rome heeft
gebouwd, kan Vondel een parallel gaan trekken met de Amsterdamse gezagsdragers
die, ook na wijs en rijp beraad, het stadhuis in het hart van Amsterdam besluiten te
plaatsen. Een verdere parallel tussen Rome en Amsterdam valt op te maken uit de
beschrijving van het Kapitool. Het was door Romulus met ‘riet gedeckt’ (vs 152) en
daardoor roept het overeenkomsten op met het eenvoudige eerste stadhuis dat zojuist
beschreven is en eveneens ‘met riet gedeckt’ (vs 109) was.
Een tijdgenoot van Vondel, de geschiedschrijver Boxhornius, ziet in zijn
Beschryvinge van Hollandt (1632) ook duidelijke overeenkomsten tussen de
ontstaansgeschiedenis van Rome en Amsterdam. Zoals Amsterdam is gesticht door
eenvoudige vissers, zo is Rome door eenvoudige
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herders gesticht:
Nochtans haer beginselen zijn cleyn gheweest. Alsoo dat ick die met gheen
ander en can vergelijcken, als by Roomen, die Goddinne der Natien der
Aerden, dewelcke haer oorspronck haelde niet anders als tot den Herder
Romulus, ende de hutten der Herders. (Boxhornius, 21)
Het eenvoudige met riet bedekte Kapitool zou later door de vorst Numa overvloedig
met goud verfraaid zijn, zodat het leek of het Kapitool de zon in schittering de loef
afstak. Numa heeft Rome van een kleine nederzetting tot een stad met leefregels,
statuten en wetten ontwikkeld. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk om het
Kapitool in overeenstemming te brengen met de groeiende belangrijkheid van Rome.
Livius zegt dat Numa de stad als het ware gebouwd heeft:
Alsoo dat hy de Stadt wederomme op een nieuwe met statuten, goede
policien, religien, ende goede manieren, gheheel gebouwet heeft. (Livius,
I, fol. 4)
Zo zal het Kapitool door alle eeuwen heen blijven getuigen van Rome's macht. Zelfs
de Germanen uit het noorden, de ‘Noorsche bijl’ (vs 158), is het nooit gelukt Rome's
grondvesten onder het puin te begraven (vs 156-160).
Vondel toont door de parallel met Rome aan, dat een wijs en deugdzaam gezag
altijd weloverwogen het middelpunt van de stad als plaats voor zijn stadhuis uitkiest.
De conclusie hieruit is dat de plaats van het nieuwe stadhuis van Amsterdam ook de
juiste plaats is. Rome's Kapitool werd verfraaid toen de stad in belangrijkheid toenam;
het stadhuis van Amsterdam mag dus ook mooier en groter worden. Aan Rome
hebben we kunnen zien hoe dit alles de stad ten goede kwam: zij had bijkans het
eeuwige leven. Amsterdam mag dus ook rekenen op een veelbelovende toekomst.

De verschillen tussen Amsterdam en Rome
Door Amsterdam met Rome te vergelijken, brengt de dichter ook de verschillen
tussen beide steden naar voren. Want al staat zowel in Rome als in Amsterdam het
gezagscentrum in het hart van de stad, de plaatsen verschillen toch wel sterk van
elkaar. In Amsterdam staat het stadhuis aan een marktplein, de Dam, en in Rome
staat het Kapitool op een berg. De Hollanders zijn een handeldrijvend volk en de
Romeinen zijn een vechtersvolk. Omdat beide steden op deze punten geheel van
elkaar verschillen, komen de overeenkomsten des te opvallender naar voren. Zonder
twijfel hebben de gezagsdragers in Amsterdam en Rome het belangrijkste punt van
de stad, het hart, als plaats
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gekozen voor hun gezagscentrum.

Het besluit ten aanzien van het ontwerp
We hebben gezien hoe de Amsterdamse stadhuizen door de eeuwen heen in het
economisch middelpunt van de stad hebben gestaan. Vervolgens is dit nog eens
geïllustreerd door een vergelijking met het Romeinse Kapitool. Vondel gaat nu laten
zien dat het Amsterdamse stadsbestuur, dat na wijs en rijp beraad tot de bouw heeft
besloten, ook op weloverwogen wijze plaats en ontwerp van het nieuwe stadhuis
heeft vastgesteld. Allereerst beschrijft hij hoe de vroedschap van Amsterdam een
commissie heeft ingesteld bestaande uit vier leden van het college, die met het
uitkiezen van het ontwerp voor het nieuwe stadhuis wordt belast. Deze commissie
bestond uit de volgende leden: Cornelis de Graef, Anthony Oetgens van Waveren,
Joan Huydecoper van Maerseveen en Jan Cornelisz Geelvinck (vs 162). Volgens
Vondel koos de commissie na overleg met de financiële experts, de trezorieren, en
de burgemeesters, uiteindelijk voor het meest geschikte ontwerp. Duidelijk wordt
door Vondel de zorgvuldigheid benadrukt die de gezagsdragers betrachten bij de
keuze van het ontwerp. Het ontwerp moet immers in overeenstemming zijn met de
eer en het aanzien van Amsterdam, wil het in de raad een unanieme goedkeuring
krijgen (vs 161-168).
Over de commissie, in de samenstelling zoals Vondel die hier gegeven heeft, is
weinig bekend. Het ontwerp van Jacob van Campen, dat uiteindelijk uitgekozen is
voor de bouw van het nieuwe stadhuis, is één van de vele ontwerpen die gemaakt
zijn. De 17e-eeuwer Dancker Danckertsz schrijft in het door hem uitgegeven boek
met afbeeldingen van het stadhuis:
dat het (ontwerp) door de E. Achtbare Raadt onder veel andere uyt gekozen
was en heeft men na rijpen overleg, onder veel ghetekende Papieren en
Modellen, de waardighste gekoozen, die door Jacob van Campen
gheordineert waren. (Vennekool, Inl.)

Het besluit ten aanzien van de plaats
Nu het beste ontwerp gekozen is, moet de plaats waar het nieuwe stadhuis zal verrijzen
bepaald worden. Natuurlijk gebeurt het kiezen van de bouwplaats ook pas na
zorgvuldig overleg van de gezagsdragers. Vondel legt er de nadruk op dat de
gezagsdragers goede redenen hebben om de Dam uit te kiezen als de meest geschikte
plaats voor een nieuw stadhuis. De Dam staat in verbinding met belangrijke aan- en
afvoerwegen: door het IJ is de Dam verbonden met de zee, en via de Amstel met de
belangrijkste waterwegen zoals Rijn, Schelde, Waal en Maas, die de verbinding
vormen met de andere steden van
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de Republiek (vs 169-176).
Het is het wijze gezag dat na zorgvuldig overleg de meest geschikte plaats
uitgekozen heeft. Dit is te vergelijken met wat Vondel in de verzen 145-160 over
Rome heeft gezegd: net zoals Romulus na wijs en rijp beraad het middelpunt van
Rome, de Tarpejusberg, uitkoos als de beste plaats om het Kapitool te bouwen, zo
koos het Amsterdamse gezag de plek waaraan het oude stadhuis stond, de Dam, als
de meest geschikte plaats voor het nieuwe stadhuis.

Zoals de besluiten werkelijk tot stand kwamen
Het is niet zo verwonderlijk dat het Amsterdamse gezag besloot over te gaan tot de
bouw van een nieuw stadhuis. Zoals Vondel zelf al zegt, was het oude stadhuis
bouwvallig en klein, waardoor het niet meer kon voldoen aan de eisen die een snel
groeiende handelsstad stelde. Er moest telkens naar een nieuwe grote ruimte gezocht
worden om alle onderdelen van de stedelijke huishouding te herbergen. Om aan deze
onhoudbare toestand een einde te maken, stelden de burgemeesters op 28 januari
1639 aan de vroedschap voor een nieuw stadhuis te laten bouwen:
Bij deselven Heeren (burgemeesters) is voorgestelt alszoo het stadthuijs
vrij wat bouvalligh is tot veele plaetsen, zulx datter t'eenen of t'anderen
tyde eenigh ongeluck uyt gevreest worden te zullen ontstaen, off men oock
zoude konnen goedt vinden, inplaets van 't selve een nieuw te doen
maecken. (Geciteerd via Swillens, 79, noot 227)
Het was de eerste keer dat de vroedschap geconfronteerd werd met de problematiek
rond het ontwerpen en bouwen van een nieuw stadhuis en zij besloot de situatie
nauwkeurig te onderzoeken. Hiertoe werd een commissie ingesteld en haar
bevindingen stemden overeen met die van de burgemeesters: het oude stadhuis werd
te oud en te klein bevonden. Bovendien was het risico voor instorting groot. Op 28
januari 1640 besloot de vroedschap dan ook officiëel tot de bouw van het nieuwe
stadhuis over te gaan. Opnieuw werd er een commissie in het leven geroepen, die
tot taak had de benodigde plannen en tekeningen te laten maken en deze voor te
leggen aan de raad. Ook trad zij in overleg met de schepenen inzake de koop van de
huizen en erven in de onmiddellijke omgeving van het raadhuis. Dit laatste werd
gedaan om een groot terrein te verkrijgen voor de bouw. De vroedschap had al
besloten het nieuwe stadhuis op de Dam te laten verrijzen. Ook moest het gebouw
in het belang van de stad veel groter worden dan het oude stadhuis.
Dit besluit was blijkbaar grondig voorbereid. Voordat men tot de definitieve bouw
besloot, gingen de eerste huizen al in handen van de
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stad over. Volgens een lijst die de prijsopgaaf van de door de stad aangekochte huizen
bevat, werd het eerste huis al in 1627 aangekocht:
Huysen ende erven bij de stadt van tydt tot tydt aengekoft ende by taxatie
aengenomen ten dienste van 't oudt ende om te maecken een nieuw
stadthuys. (Geciteerd via Kroon, 8-9)
Bij vergelijking van de aantekeningen op deze lijst met de stadsrekeningen blijkt dat
de aankoop van huizen zelfs al in 1626 plaatsvond. Het is nogal merkwaardig dat de
burgemeesters tot koop waren overgegaan, voordat de vroedschap zelfs maar ingelicht
was over de plannen voor een nieuw stadhuis.
Vondel doet alsof het hele verloop van de bouw zonder problemen ging, maar de
werkelijkheid was anders. Zo kon men het blijkbaar niet eens worden over de grootte
van het nieuwe stadhuis. Keer op keer werden de maten gewijzigd, terwijl men het
ook niet eens kon worden over de precieze ligging. Vreemd genoeg begon men al
in januari 1648 met heien, terwijl pas een half jaar later, 18 juli 1648, de definitieve
grootte en ligging van het gebouw werden vastgesteld. De grootte van het terrein
werd bepaald op 200 bij 280 voet en de lange zijde van het stadhuis werd naar de
Dam gericht. De Vroedschapsresolutie van 1648 geeft een duidelijk beeld van de
gang van zaken:
Den 18e Julij 1648.
Gront van t' nieuw te maeken Stadthuÿs.
De Heeren Burgermeesteren ende Thesaurieren, nevens Commissarissen
bij haer E. geassumeert, hebben rapport gedaen, aengaende 't geen bij haer
E., volgens authorisatie van desen Raedt, was gebesoigneert op 't maecken
van 't nieuw' Stadthuijs, ende dat haer E., daer over in nader conferentie
geweest zijnde met verscheijden Bouwmeesters, Onder verbeteringe, niet
anders conden oordeelen, dan dat de grondt, bij vorige resolutie eerst
gestelt op honderdtsestigh voeten breet, ende twee honderd voeten langh,
ende naderhandt verlenght met dertigh voeten, jndienmen een werck van
zoo veel costen zijn volcomen beslagh, standt en aensien wilde geven,
ende om de marckt te meerder te vergrooten, behoort te werden verandert,
ende de grondt liever inde breete aenden Dam, als inde lengte daer van
aff, behoort te worden geextendeert: Oock dat, om ten wedersijden
behoorlijcke spacie te laten, alle gebouwen tusschen de nieuwe Kerck
ende de tegenwoordige Gasthuijs steegh, behooren wegh ende affgebroken
te worden, ende hebben daer op haer E. overgeleijt de affteijckeninge van
een grondt, hebbende inde breete twee honderdt tachtigh, ende inde diepte
omtrent twee honderdt voeten, ende daer nevens aenwijsinge gedaen vande
generale verdeelinge vande principaelste Vertrecken ende Camers. Op 't
welck gediscoureert zijnde, Is bij eenparige stemmen vanden Raedt
geresilieert vande
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resolutie voor desen hier op genomen, ende geapprobeert de voorsz grondt
van twee honderdt tachtigh voeten breet ende omtrent twee honderdt voeten
Langh, zoo als die bij de voorgemelte Heeren is geprojecteert ende gedaen
affteijckenen, ende verstaen, datmen daer op met alle spoet jn 't werck zal
treden, ende 't zelve zoo zeer doenlijck is avanceren.
Ondanks al het geharrewar, waar Vondel niet over spreekt, heeft hij gelijk wanneer
hij stelt dat het Amsterdamse gezag veel aandacht heeft besteed aan de
voorbereidingen tot de bouw van het nieuwe stadhuis.

De wereldwijde faam van Amsterdam
Nu Vondel heeft laten zien hoe het Amsterdamse gezag na zorgvuldig overleg de
meest geschikte plaats heeft gekozen, maakt hij van de gelegenheid gebruik om de
wereldwijde faam van Amsterdam en het nieuwe stadhuis te roemen. Het nieuwe
stadhuis, ‘ons trots gevaert’ (vs 177), is schitterend gelegen. Zijn voorgevel staat
naar het oosten gericht, waar de zon opkomt. Zo kan de zon niet alleen de mensen
met haar stralen verkwikken, maar ze kan tevens het stadhuis in haar stralenpracht
vangen. De linker vleugel van het stadhuis staat naar de noordkant gericht, waar zij
het oog kan houden op de talrijke handelsschepen op het IJ, die hun goederen komen
afleveren. De rechtervleugel ziet uit op de Beurs en op de Amstel, waar Amsterdam
zijn naam, Amstelodamum, aan te danken heeft: een naam die over de hele wereld
vermaard is (vs 177-183).
De Beurs, waar de burgers van Amsterdam en de kooplieden uit binnen- en
buitenland bijeen komen om handel te drijven, is het symbool voor de Amsterdamse
handel en welvaart (zie ook vs 437-469 en p. 92-93).
Vondel gaat uitvoerig in op de handel van Amsterdam. Hij beschrijft hoe de talrijke
schepen hun goederen naar alle plaatsen over de wereld brengen met de hulp van
bekwame zeelieden ‘Die schuw van weide en ploegh, in zee te weide gaen’ (vs 187).
Hierachter gaat de opvatting schuil dat een ieder datgene voor zijn levensonderhoud
doet, waarvoor hij van nature het meest geschikt is. De Hollanders zijn van nature
voorbestemd voor de zeehandel. Zowel de ligging van Holland als de mentaliteit van
de bewoners vormen hiervan het bewijs. Deze opvatting is door Hugo de Groot helder
verwoord:
Het is algemeen bekend, dat de aard van onze zeekust en de werkzaamheid
der Nederlanders de oorzaken zijn, dat de koopwaren van alle streken,
naar welk land ook, van hier uit zeer gemakkelijk worden vervoerd, daar
het volk als het ware voor de zeevaart is geboren; (...). De Groot, Recht
op Buit, 155)
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Het Hollandsche volk wordt opgevoed in een koud, windrijk klimaat in
het hooge Noorden, overal door water omringd, en een tallooze menigte
leeft van kindsbeen af meer op zee dan op het land en is met de zee
vertrouwd als met het vaste land; (...). (De Groot, Recht op Buit, 316)
Het is dan ook een natuurlijke zaak dat Amsterdam als handelsstad wereldfaam heeft
verkregen. Het is wel van belang dat de overheid dit inziet en er alles aan doet om
de ligging van de stad en de aard van haar bewoners ten volle te benutten. Maar het
Amsterdamse bestuur is zich volledig bewust van zijn taak.
Vondel heeft nu bewezen dat het nieuwe Amsterdamse stadhuis inderdaad in het hart
van de stad ligt. Eerst heeft hij aan de hand van de geschiedenis van de stad laten
zien dat dit hart gedefinieerd moet worden als het economisch centrum, en vervolgens
heeft hij aangetoond dat ook de plaats van het nieuwe stadhuis daarmee in
overeenstemming is. Hij kan nu overgaan tot het volgende gedeelte van zijn
bewijsvoering: de standvastigheid van de overheid en de bouwmeesters ondanks alle
tegenslagen tijdens de bouw.
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4. Argumenten voor de waardige zetel van het gezag: de tegenslagen
tijdens de bouw
Maer 't weifelende lot, dat noit zijn rust kon houwen,
190 Quam 't rustigh raetsbesluit des Aemstels, onder 't bouwen,
Bespringen, slagh op slagh, niet anders of de Nijt,
Die schendige Harpy, uit wrevel, schimp, en spijt,
Het nootwerck scheuren wou, en met verwoede klaeuwen 193
Der Burgermeestren gunst verbystren, en verflaeuwen,
195 En dwingen af te staen van dezen arrebeit, 195
Zoo noodigh, en zoo nut, gevordert en beleit
Door opzicht en het oogh der meestren, die bedreven
Steenhouweren hun maet en wet en regel geven;
Dies 't uurwerck van dien bouw gestadigh schynt te gaen,
200 Van hant tot hant, gelijck de wyzer, op zijn raên,
De ronde doet, en past op klockeslagh en uuren,
Zoo net, gelijck de zon om hoogh haer' loop kan stuuren.
Gestadigheit verwint. al draeit de wyzer kort
Den dagh om, niemant merckt dat hy bewogen wort.
205 De Nydigheit zocht eerst de poorten stil t'ontgrendelen,
En daeghde, uit eenen mist, voor stadt op, met haer vendelen,
Door Amsterdam betaelt, en van den haenekraey,
Ontdeckt, eer 't nachtgedroght belande aen wal, en kaey,
Dat van verbaestheit zwichte, in ste van aen te vallen;
210 Toen al de burgery 't geschut voerde op de wallen,
En blanck in 't harnas blonck, gelijck een ysre rots,
Die geenen aenstoot vreest, den Oceaen ten trots.
Noch rustze niet, maer streeft naer d'onbevrozene oorden,
En hitst met volle kracht den blaesbalgh, uit den Noorden,
215 Op dijck en dammen aen, dat Hollant schud, en yst.
De zee verlaet haer bed. de springvloet wast, en ryst,
En overschryt haer peil. de waeckende Aemsterlanders
Aen 't zweeten, in dien noot, met schuppe en zoôn, niet anders
Als warenze getroost den springvloet van Neptuin
220 Het hooft te biên, gelyck een strantbeer van arduin. 220
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nootwerck, het noodzakelijke werk
af te staen, af te zien
strantbeer, golfbreker
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Neptuin, hier tegens aen, wil toonen dat geen zoden
Vermogen zyne vorck en opgepreste Goden
Te stuiten, op den toght; ontziet noch dijck, noch pael,
Noch eicke planck, en komt u, boven Outewael,
Geborsten in de weide, en, bruizende op zijn riemen,
Vaert voort, en zackt, en ryst, en valt in 't meer van Diemen,
Zet hofsteên, vee, en vrucht in 't water, dat wel eer,
Zijns ondancks, ruimen moest den boezem van zyn meer,
Daer d'Amsterdammers, die hier lucht en adem schiepen,
Al morrende om 't stehuis, nu huis en hof verliepen.
Het open Aemsterlant, de polder rontom heen,
Al 't vlacke velt lagh blanck, tot in het Sticht en 't Veen
Geleeck een bare zee. men kon het meer van Leiden
En Haarlem, stroom noch sloot noch wegen onderscheiden.
De hoybergh bergde 't vee. de droeve huisman stack,
Met vrouwe en kindren, 't hooft gedootverft uit het dack,
In 't uitgemaelen meer. onwetenden aen 't schelden,
En 't kostelijck stehuis de lantscha most ontgelden.
Na zulck een zeestorm woelt het zeezieck Brittenlant.
De Faem gewaeght hoe dit de waterketen spant,
Van Doever af aen 't hooft te Kalis, en zijn krammen.
De hoop van Londen vischt een net vol Amsterdammen.
Karthage en Rome zien elckandre grimmigh aen,
Als leeuw en tigerdier. alle oorloghsvensters staen,
Als Plutoos blicken, root van gloet en zwavelvlammen.
Zy treên in 't waterperck, als strijtgezinde rammen,
Of stieren, dol van wraeck, en nimmer stootens moe,
Hervatten strijt op strijt, en stooten vreeslijck toe;
Terwijl hun schuim en bloet ontloopt, en, in 't vertoornen,
De herders toezien, hoe zy, met gewelt van hoornen,
Elckandre gaen te keere, en booren door de huidt
In 't vleesch, en ingewant, en menigh toestoot stuit
Op ribben, en gebeent. d'een pooght, met d'achtervoeten
En klaeuwen, stof en zant in 's vyants oogh te wroeten,
Van achteruit te slaen, te stuiven voor den wint:
En d'ander slingert fel den staert om, en verblint
't Gezicht des vyants vast, met heene en weêr te zwaejen.
Zy loejen schrickelijck, en wenden zich, en draejen,
Tot dat de worstelstrijt en dagh zyn ende neemt,
En ieder wenscht om rust, in zijnen eigen beemt.
Geduurende dien storm en stryt der worstelaeren,
Vernam men hoe om hoogh Saturnus quam gevaeren,
Op bey zijn vleugels, schier gesleeten van de vlught:
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En zwevende rontom den Dam, in onze lucht,
265 Met zijne scherpe zein, waerme hy d'eeuwen maeide, 265
Het uurglas op zijn hooft, de grijzaert d'oogen draeide
Naer 't afgeleeft stadthuis, oft eer zijn overschot,
Gereten, onderstut, verminckt, en half verrot,
En evenwel, ter noot, 't verblijf der Amptenaeren,
270 Om schrift, gerief, en schat, en diensten te bewaeren.
Wat, ben ick, zeght hy, dan mijn kracht en zickel quijt,
Dat dit bouwvalligh dack mijn' ouderdom verslijt,
En wacht het noch gerust, als leggende op zijn sterven,
Dat menschenhanden voort het slechten, en bederven?
275 Ick wil een' korter gangk met dit geraemte gaen.
Zoo spreeckt hy, en verzinckt in 't smitshol van Vulkaen,
Beveelt hem 's middernachts dien ouden romp te sloopen.
Vulkaen, toen 't nachtglas net ten halve was verloopen, 278
De wachters, van den slaep beschooten, stom en stil, 279
280 Vergaten hunne wacht, voltreckt Saturnus wil,
Ontsteeckt het zolderveen van boven, met zijn voncken.
Het veen geraeckt in brant, dat eertijts lagh verdroncken:
Dus brant het vier den balck, den zolder, en het dack.
De gansche stadt waeckt op. de vlam ging op, en stack
285 Het torenbuskruit aen. nu rusten geene bedden.
De trousten schieten toe, en reppen zich, en redden
De brieven, boecken, gelt, trezoor, en banck en schat;
En bergen in dien brant de ziel der gansche stadt;
Terwijl de vlam in top blijft weiden, als een wonder,
290 Uit gunst, die 't vier ons droegh, dat tijt gaf, om van onder
Te redden have, en goet, ten oirbaer van 't Gemeen.
Dus liet Vulkaen hier niets dan muurwerck, puin, en steen,
Waerna de Bouwkunst breet haer vleugels ging ontvouwen,
De nieuwe fenixpluim en kroon van 's lants gebouwen,
295 Als ryzende uit den grave en d'assche en 't lijck van 't out,
En een geduurzaemheidt van eeuwen toebetrouwt.
Maer 't is aenmerckens waert hoe Godt zich openbaerde,
In 't midden van die vlamme, en door zijn zorgh bewaerde
De hooge steigering, rontom 't begonnen werck,
300 Toen vlam en roode gloet den lesscher viel te sterk, 300
Met zijne tong, voorwint, alree de masten leckte,
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beschooten, overmand
lesscher, blusser
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En blaeckte, en eene wolck van smoock het volck bedeckte,
Daer Stalpaert, op zyn wacht, gelyck Brantmeester, stont,
En zagh het gaepend vier, zijn' vyant, in den mont.
Hy sterckt het tegenweer, dan onder, dan van boven.
De ledren eemer bluscht al kissende den oven 306
Van 't grimmigh element, dat schricklijck kraeckt, en knerst,
En niet een kant noch steen van 't nieu gestichte berst.
Waer zulck een heiloos ramp tot dit gevaert geslaegen,
Het was om 's bouwers glans uit al zyn werck te vaegen,
Den moedt der Overheit te kneuzen van verdriet,
Te schenden 't aengezicht, daer al het lant op ziet.
Een voorspoock scheen voorheene ons in te willen prenten 313
Den opgang van dien brant, toen heele regementen
Van rotten zich verbaest begaven op de vlught, 315
Drie dagen voor den noot, gelijck van eene zucht
Tot haer behoudenis al heimelijck gedreven,
En, boven ons begrijp, dit ondier ingegeven,
Dat, vroeger wacker, eer zyne ongevallen vat
Dan ons vernuft, dat traegh, tot kosten van de stadt,
Voor 't naeckende onweêr duickt. hoe onvast staen dees gronden:
't Geluck der steden is aen 't out stehuis gebonden:
Men vraege Schelt en Eems; zy hebben 't ons geleert
Hoe met den raethuisbouw 't geluck der steden keert.
De bouwer van 't Stehuis wist noch van geen verhuizen,
Toen schon de bouwplaegh flux een' watervloet van muizen 326
Op Hollants kusten aen. dit heir, in 't lang en 't bree,
Geslingert staert aen staert, quam dryven over zee,
Van 't Noorden, op ons strant. hier baet geen tegensportelen.
Zy knaegen hoy, en gras, en klaver, met hun wortelen
En groente en steelen, af. de geest des beemts verdwijnt.
De lantheer, by gebreck van voêr en klaver, quijnt.
Men troost hem dat de scha der muize 't lant zal baeten,
En zy een' gouden tant in velt en weide laeten;
Gelijck het naeste jaer de muizenscha vergoedt,
Met driemael zoo veel winste, en weide in overvloet:
Maer 't ryzend Raethuis wordt met smaet en hoon bejegent,
En houdt een zelve streeck, zoo hoogh als 't nu, gezegent 338
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Van al de burgerye, een ieders oogh behaeght,
340 En d'eer van al de stadt in 't staetigh voorhooft draeght.

De wijsheid van het Amsterdamse gezag ten aanzien van het ontwerp en de situering
van het te bouwen stadhuis zijn uitvoerig beschreven. Om deze eigenschap van de
gezagsdragers nog beter naar voren te laten komen, laat Vondel nu zien hoe het
gezag, ondanks herhaaldelijke tegenslagen, volhardend blijft in zijn besluiten en zich
door niets en niemand van de bouw van een nieuw stadhuis laat afhouden.

Het gezag op de proef gesteld
Tot nu toe heeft Vondel gedaan alsof de besluitvorming ten aanzien van de bouw
zonder veel problemen verliep. We hebben gezien dat het in werkelijkheid anders
ging. Nu gaat Vondel beschrijven hoe het lot de bouw van het stadhuis komt belagen.
Het lot, ook wel Fortuna genoemd, wordt in de 17e eeuw voorgesteld als een blind
‘maeghdeken’, jong van jaren. Het geluk dat Fortuna in haar schoot draagt, is door
kwade invloeden te keren. Daarom laat Vondel het Lot vergezeld gaan van de Nijd
(vs 189-198). De Nijd wordt in de 17e eeuw voorgesteld als een oude, lelijke vrouw.
In dit gedicht staat de Nijd voor de grieven van de tegenstanders van de bouw en zij
doet alle moeite om de bouw tegen te houden. Om de standvastigheid van het gezag
nog meer aanzien te geven noemt Vondel de Nijd een valse Harpij. De Harpij is een
verschijning die nog een graadje gemener is dan de Nijd. Met haar lelijke vleugels,
haar scherpe klauwen en haar lange staart biedt ze een duivelse aanblik. Met alle
mogelijke lagen en listen probeert dit wezen de bouw van het stadhuis te verstoren
en de standvastige burgemeesters te bewegen de bouw te stoppen.
Maar ondanks de aanvallen van de Nijd, die uit ‘wrevel, schimp, en spijt’ (vs 192)
de bouw wil tegenhouden, gaat het werk gestadig voort. De gezagsdragers hebben
pas na lang en zorgvuldig overleg besloten over te gaan tot de bouw van een nieuw
stadhuis, omdat het noodzakelijk en nuttig was voor Amsterdam. Ook hebben zij er
voor gezorgd dat de bouw begeleid en uitgestippeld wordt door bouwmeesters en
opzichters die alles afweten van de bouwkunst, waardoor zij de bouwvakkers terzijde
kunnen staan. Hierdoor zal het gebouw beantwoorden aan ‘maet en wet en regel’ (vs
198). Vondel stipt daarmee een belangrijk principe aan van de klassieke bouwkunst,
die, zoals later uit het gedicht zal blijken, een belangrijke factor is bij de stadhuisbouw
(zie vs 631-654 en p. 113-114).
Vervolgens worden de hardwerkende handen van de steenhouwers vergeleken
met de wijzers van een uurwerk, die regelmatig hun rondje
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draaien en de uren en minuten aangeven. Op zijn beurt wordt het uurwerk weer
vergeleken met de zon, die regelmatig zijn baan rond de aarde draait, waardoor de
dag ongemerkt overglijdt in de nacht (vs 199-204). Dit beeld past binnen de kosmische
filosofie van de 17e eeuw die, zoals we al eerder gezien hebben (zie vs 20-36 en p.
31), er van uitgaat dat de zon om de aarde, het harmonische middelpunt van het
heelal, draait. De steenhouwers zullen even gestadig als het uurwerk en de zon kunnen
voortgaan met de bouw, wanneer zij zich houden aan de wijze raad van de
bouwmeesters, die zich op hun beurt weer houden aan de principes van de klassieke
bouwkunst.
Door de vele tegenslagen tijdens de bouw te beschrijven, geeft Vondel extra reliëf
aan de regelmatige voortgang ervan, die uitdrukking is van de standvastigheid van
het stadsbestuur. Hiermee neemt hij als het ware de Nijd, die zich vooral uitte in
financiële bezwaren tegen de onderneming, de wind uit de zeilen.

Eerste tegenslag: Willem II valt Amsterdam aan
De eerste tegenslag waar Amsterdam mee te maken krijgt, noemt Vondel niet bij
naam. Kort en bondig beschrijft hij een wonderlijk voorval. In de vroege morgen
doemen uit de mist legereenheden op die over de hei richting Amsterdam trekken
met de bedoeling de stad bij verrassing in te nemen. Bij aankomst van het leger blijkt
Amsterdam al in staat van verdediging te zijn gebracht, zodat het voor geen aanval
hoeft te vrezen (vs 205-212).
Het voorval waar Vondel op doelt, behoefde toendertijd geen verdere uitleg. Iedere
Amsterdammer wist meteen waar het op sloeg: de aanval van stadhouder Willem II
op Amsterdam in 1650. In dat jaar hadden Amsterdam en de toenmalige stadhouder
Willem II in een heftig conflict tegenover elkaar gestaan. Dit geschil was ontstaan
naar aanleiding van de afdanking van de legertroepen na de vrede van Münster in
1648. Met het sluiten van de vrede kon de omvang van het leger van de Republiek
verminderd worden. Holland betaalde van de zeven gewesten het grootste deel van
de kosten (58%), en van die kosten betaalde binnen het gewest Holland Amsterdam
weer het leeuwedeel. Holland en vooral Amsterdam waren dus gebaat bij
legerinkrimping. Willem II daarentegen wilde daar niet van weten.
De macht van de stadhouder was sterk verbonden met de kracht van het leger. Nu
de oorlog voorbij was verminderde het aanzien van de functie van kapitein-generaal
en admiraal-generaal die Willem II bekleedde. Tegelijkertijd zag de prins zijn inkomen
met tweederde achteruit gaan. Het is duidelijk dat de prins meer gebaat was bij een
zo snel mogelijk hervatten van de oorlog met Spanje, teneinde zijn eigen macht en
invloed te vergroten. Hiervoor had hij een groot en goed
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functionerend leger nodig. Een botsing tussen de oorlogspolitiek van de stadhouder
en de vredespolitiek van de grootste koopstad van de Republiek was onvermijdelijk.
Tot de zomer van 1650 bleven beide partijen touwtrekken over de grootte van de
legerinkrimping; een oplossing kwam niet in zicht. Toen nam Holland op eigen houtje
de beslissing de betaling van zijn legertroepen stop te zetten. Blijkbaar had Willem
II zich op dit besluit voorbereid, want de volgende dag verscheen hij in de Staten
Generaal. Hij diende een ontwerpbesluit in om een machtiging te krijgen, waarmee
hij alle voorzieningen kon treffen om de rust van het land te verzekeren. De prins
zou de belangrijkste steden van de Republiek bezoeken om zijn doel, het krijgen van
de machtiging, te bereiken.
Deze rondreis langs de steden werd een fiasco. De meeste steden wilden de prins
slechts in zijn functie van stadhouder ontvangen en niet als bemiddelaar in het conflict.
Amsterdam liet hem weten dat hij niet welkom was. De prins was daarover zo kwaad,
dat hij besloot zijn toevlucht te nemen tot zwaardere maatregelen. Amsterdam was
allang een doorn in zijn oog: had de prins bij andere steden een adviserende stem bij
de benoemingen van burgemeesters en leden van de vroedschap, in Amsterdam had
hij dat niet. De prins zon op een mogelijkheid om Amsterdam in zijn macht te krijgen.
Hiertoe bood de hem aangedane belediging een voortreffelijke mogelijkheid. Willem
II besloot tot een heimelijke bestorming van Amsterdams wallen.
In de nacht van 29 op 30 juli 1650 werd een leger, bestaande uit 48 compagnieën,
onwetend over het doel van zijn missie, letterlijk en figuurlijk de mist in gestuurd.
Op de heidevelden in de omgeving van Hilversum werd het leger overvallen door
een dichte mist: het raakte het spoor totaal bijster. De postbode uit Hamburg raakte
verzeild tussen de ronddwalende legertroepen, maar werd zonder meer doorgelaten
omdat niemand een bevel gegeven had om postbodes op doorreis te arresteren.
Bovendien wist het leger niet beter dan dat het op weg was naar Abcoude.
De postbode arriveerde ruimschoots op tijd in Amsterdam om de burgers op de
hoogte te brengen van het naderend onheil. Lang voordat de afgematte troepen bij
daglicht voor de poorten van Amsterdam verschenen, was de stad al in staat van
verdediging gebracht. De krant de Hollantze Mercurius geeft een verslag van de
snelheid waarmee de stad zich in verdediging bracht:
De Bruggen wierden op de eerste tijding ten half negenen opgehaelt: Alle
Boomen en Poorten geslooten: 't Geschut stracks * op de Wallen gevoert:
Ten 10

*

stracks, snel
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uren wierde Volck aengenomen door de E. Heeren van Amsterdam, een
Soldaet kreegh 10 Stuyvers, ende een Matroos 20 Stuyvers daegs: (...) den
toe-loop was soo groot, als of men den dienst een gifte gerekent had. (...)
De Borgery van 20 Vendelen, met Kruyt, Lont en Loot, waren 's middags
aen alle Poorten en door de Stad verdeelt, somma, 't was wonder hoe
vlijtigh yder was om sig te defenderen, (...). (Hollantze Mercurius, 1650,
30)
De vlijt waarmee het volk de verdediging ter hand nam, had niets wonderbaarlijks:
werkloze en straatarme mensen kregen de kans een aardige cent te verdienen en die
kans grepen ze. Ook al was door het uitlekken de hele operatie mislukt, toch wist
Willem II de stad tot onderhandelingen te bewegen. Hij liet zijn troepen rond
Amsterdam bivakkeren, wat de stad een enorme schadepost opleverde omdat de
handel geen voortgang kon vinden. Al op 3 augustus kwamen de prins en Amsterdam
tot een overeenkomst: de aan de prins onwelgevallige burgemeesters werden gewipt,
Willems plannen inzake de militie doorgevoerd, en de belegering werd opgeheven.
Van deze triomf van Willem II is verder weinig terechtgekomen.
Twee maanden later stierf hij aan de pokken en Amsterdam herstelde daarop de
ontslagen burgemeesters in hun ambt. De enige schade die de hele escapade de stad
berokkend had, was het geldelijke verlies door de stilstand van de handel.
Vondel kiest duidelijk partij voor Amsterdam, waarvan hij de weerbaarheid en
onaantastbaarheid roemt. Daartegenover stelt hij het verraderlijke van de aanslag
van de prins, waarbij hij het feit dat de troepen door Amsterdam betaald waren
natuurlijk niet onvermeld laat.

Tweede tegenslag: de watersnoodramp
De tweede tegenslag die zich tijdens de bouw van het stadhuis heeft voorgedaan, is
de watersnoodramp van maart 1651 geweest. Deze ramp, die door een hevige storm
en een enorme springvloed werd veroorzaakt, had grote delen van Amsterdam en
omstreken onder water gezet. Vondel beschrijft hoe de werkzame Amstellanders vol
goede moed ploeteren tegen het almaar wassende water, alsof het hun gegeven was
de springvloed en de toorn van de zeegod Neptunus te weerstaan. Neptunus wil laten
zien dat geen enkele zeewering tegen zijn vertoornd gemoed is opgewassen, waarna
in een mum van tijd de opgezweepte zee het hele polderlandschap heeft overspoeld.
In de rond 1630 drooggemalen Diemermeer worden huizen vee en land onder water
gezet (vs 213-230).
Veel kapitaalkrachtige Amsterdammers hadden in deze polder hun buitenverblijven
staan. De Amsterdammers die door de springvloed hun kostbare bezittingen verloren
zagen gaan, nemen nu stelling tegen het stadhuis, dat handen vol geld zal kosten. Zij
willen het geld
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dat voor de stadhuisbouw gebruikt zal worden, liever aanwenden om hun vernielde
bezittingen te herstellen. De rijke Amsterdammers hadden inderdaad grote verliezen
geleden zoals uit de Hollantze Mercurius van maart 1651 blijkt:
(...) de Zee met groot geruysch (...) sich al-om verspreyde, dringende met
kracht oock door den Diemerdijck, waer door dat droogh gemalen Meyr
wel sestien Voeten diep in 't Water geraeckte, vernielende alsoo niet alleen
de Plantagie, maar oock de Lusthoven, (...) soo dat de (...) Eygenaers hun
dit Jaer hebben moeten laten vergenoegen alleen met de Schuytjens hun
verdronken Goederen te mogen besichtigen en daer over te vaeren, waer
onder zy te vooren gegaen en gepleysiert hadden. (Hollantze Mercurius,
1651, 28-29)
Vondel vertelt dat het land in de wijde omtrek van Amsterdam tot aan Leiden en
Haarlem in een grote zee veranderd was. Terwijl de in het nauw gedreven veestapel
haar toevlucht gezocht heeft in de hooiberg, zit de boerenfamilie doodsbleek op de
zolder van de boerderij. Te midden van al die schade moet het stadhuis het ontgelden:
‘onwetenden’ schelden op de dure onderneming (vs 231-238). Tijdens de
watersnoodramp van 1651 brak ook de St. Anthonisdijk door, zodat het water vrij
spel had in de Warmoesstraat en op de Nieuwe Dijk. Vondel noemt deze doorbraak
niet; maar de Hollantze Mercurius schrijft er wel over:
(...) men (sagh) 't Water over den Nieuwen Dijck en Warmoes-straet (...)
heen vloeyen, de Kapelsteegh en veel andere (wierden) met Schuytjes
bevaren (...): Dies al wat in Kelders, Packhuysen, Logien, Etc. opgeslooten
stont, wierdt van 't Water overvallen, veel Koopmanschappen bedorven,
Goederen, half verdroncken, wierden met yver opwaert getilt, en alhoewel
de Menschen, om 't Goet te salveren, ettelijcke uren langh tot hun middel
in 't Water stonden, zoo heeft sulckx de Arbeyders op die tijt niet
verdrooten, aengesien soo heerlijcke Dagh-loonen, welcke doen gegeven
wierden voor hunne hulpe. (Hollantze Mercurius, 1651, 28)

Derde tegenslag: de Eerste Engelse Oorlog
De Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) is de derde ramp die de bouw van het stadhuis
heeft bemoeilijkt (vs 239-242). Engeland, een naaste concurrent van de Republiek,
had zijn zinnen gezet op het ondergraven van de Hollandse handelspositie in de
wereld. De belangrijkste aanleiding voor een oorlog tussen Engeland en de Republiek
was de Engelse afkondiging van de Acte van Navigatie. Deze Acte was een
economische oorlogsverklaring aan de Republiek aangezien hij rigoureuze
beperkingen oplegde aan de Hollandse handels- en vissersvloot. De handel kon alleen
floreren als de Republiek zo min mogelijk belemmerd werd door beschermende
maatregelen van handels-partners.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Republiek uitermate vredelievend was omdat
ieder conflict inkomstenverlies betekende.
Vondel haalt een benarde episode uit de Eerste Engelse Oorlog aan: de Engelse
blokkade tussen Dover en Calais die de handel en visvangst zware slagen toebracht.
Als gevolg van vredesonderhandelingen, in 1654 begonnen, werd de blokkade
opgeheven. De Acte van Navigatie, de feitelijke inzet van de oorlog, bleef
gehandhaafd na het sluiten van de vrede van Westminster (1654).

De natuurlijkheid van oorlogsvoering
Vondel vergelijkt de strijd tussen de Republiek en Engeland met die tussen Karthago
en Rome (vs 243-260). Karthago ging in die strijd uiteindelijk ten onder en het is
waarschijnlijk dat Vondel, door juist deze twee steden als voorbeeld te nemen, de
ondergang van Engeland voorspelt: de wens is de vader van de gedachte.
Net als de Republiek en Engeland stonden ook Karthago en Rome als leeuw en
tijger tegenover elkaar, of als twee stieren, die woest en tot bloedens toe op elkaar
inbeuken. In de Aeneis van Vergilius wordt gebruik gemaakt van dezelfde
bloeddorstige vergelijking. In het twaalde boek wordt, in de vertaling van Vondel
zelf, het gevecht tussen Eneas en Turnus als volgt verwoord:
(...) als twee stieren op den geweldighen bergh Syla schricklijck tieren (...)
en stootzieck, met hun hooft en hoornen, vast geplant, elckandere inloopen
(...) en zy onderling vast met kracht toestootende, elckandere wonden, de
horens tegens een zetten, en in het vleesch booren, dat plassen bloets van
hals en schoft afspoelen, en al het woudt oploeit van dit gesteen. (Vondel,
Werken VII, 235-236)
Deze vergelijking geeft in eerste instantie de gelijkwaardigheid aan van de strijdende
partijen. Maar wat in dit geval belangrijker lijkt, is dat aan deze vergelijking de
opvatting ten grondslag ligt dat oorlog tussen twee staten een natuurlijk gebeuren is.
Hugo de Groot schrijft daar het volgende over:
Een staat toch heeft over een anderen staat geen macht op grond van een
overeenkomst, maar krachtens de natuur, die aan een ieder de vrijheid
geeft om zijn recht ten uitvoer te leggen. (De Groot, Recht op buit, 26-27;
zie ook p. 37-38)

Vierde tegenslag: de brand van het oude stadhuis
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De vierde tegenslag tijdens de bouwwerkzaamheden was de brand van het oude
stadhuis. Tijdens de Eerste Engelse Oorlog brandde in de nacht van 7 op 8 juli 1652
het oude stadhuis af (vs 261-312).
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Het ontstaan van de brand
Zwevend boven de Dam besluit de tijdgod Saturnus de sloop van het stadhuis niet
langer af te wachten, maar tot snellere actie over te gaan. Het woord bij de daad
voegend, daalt hij af naar het smidshol van ‘Vulkaen’ (vs 278), de god van het vuur,
om hem de opdracht te geven het oude stadhuis in brand te steken. Om middernacht,
als de wachters door slaap zijn overmand, steekt Vulcanus het vuur aan (vs 261-275).
Dapper bericht hierover in zijn stadsbeschrijving:
Maer naulix hadt men vier jaren, sedert het leggen van d'eerste steen, met
het stichten van dit gebouw bezigh geweest, als in den jare zestienhondert
twee-en-vijftigh, den zevenden van Hoymaent, tusschen Zaterdagh en
Zondagh, des morgens ontrent twee uren in 't naerste van de nacht, (...)
het oude stadhuis, (...), door vuur en vlam verslonden wierdt. (Dapper,
332)
Vondel geeft een uitvoerige beschrijving van deze brand. Het turf dat op de zolder
van het oude stadhuis ligt opgeslagen, wordt door Vulcanus aangestoken en weldra
staat het hele dak in lichter laaie. Degene die nog niet gewekt was door het licht en
het geloei van de vlammen, veert op uit zijn bed als het buskruit dat in de toren van
het stadhuis ligt, met een knal ontploft (vs 276-285). Dapper verbaast zich erover
dat deze explosie geen doden heeft veroorzaakt:
Verwonderens en aenmerkens waerdigh is het, dat in zoo fel een brandt
niemandt doodt bleef; (...) te meer alzoo in 't Noorden van de tooren een
tonnetje bussekruits stont, dat, zoo haest de brandt daar aan quam met een
groot stuk uyt de muur te slopen, zoo groot een slag gaf, als of 'er een
geschut was losgegaan; (...). (Dapper, 333)
De inboedel van het stadhuis dreigt verloren te gaan, maar de trouwste burgers snellen
bijtijds te hulp (vs 286-291). Zo blijven brieven, boeken, geld en schatkist en daarmee
de ziel van Amsterdam gespaard voor het vuur. Dit reddingswerk is alleen maar
mogelijk dankzij het wonder dat de brand bovenin het stadhuis blijft woeden, zodat
er tijd genoeg is beneden alles weg te halen.

Als een Fenix uit zijn as herrezen
Het resultaat van Vulcanus' werk is een hoop puin, waarachter het nieuwe stadhuis
als een Fenix herrijzend uit de as, opdoemt. Het stadhuis zal zo, in zijn nieuwe vorm,
weer eeuwen kunnen doorstaan (vs 292-296).
Fenix of Phoenix is een mythologische vogel, die uit zijn as herrijst en dan als
herboren een nieuw langdurig leven kan leiden. De vergelijking die Vondel trekt
tussen Fenix en het nieuwe stadhuis geeft
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Fig. 8 De mythologische vogel Phoenix (Uit: Vondels Vorsteliicke warande der dieren (...), 1617)

het vernieuwende effect van een brand weer. In de plaats van het oude stadhuis is al
een nieuw in aanbouw. Bovendien zal het stukken groter en mooier worden dan het
oude stadhuis. Vondel loopt hier vooruit op het spreekwoord ‘dat branden niet
verarmen’ (vs 926). Later zal hij dit uitwerken tot een argument voor het nieuwe
stadhuis, want juist voor Amsterdam is de brand van het oude stadhuis een verrijking
geworden (zie vs 926-931 en p. 143).

Het blussen van de brand
Als de vlammen op het hoogst zijn en het vuur niet meer te stoppen is, openbaart
zich Gods steun doordat het dichtbijstaande stadhuis in aanbouw gespaard blijft voor
het opdringende vuur. Daar waar toch brandjes dreigen te ontstaan, leidt
hoofdbouwopzichter Stalpaert als een ware brandweerman het bluswerk. Het water
uit de blusemmers dooft het vuur, zodat niets van het nieuwe bouwwerk verloren
gaat. Was de brand toch overgeslagen naar het bouwwerk van het nieuwe
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stadhuis, dan was dat volgens Vondel genoeg geweest om de bouwers te ontmoedigen,
de volharding van de ‘Overheid’ te ondergraven en het gebouw te schaden waar het
hele land naar kijkt (vs 297-312). Dat het nieuwe stadhuis gespaard is gebleven
dankzij Gods voorzienigheid en de persoonlijke inzet van Stalpaert, is niet terug te
vinden in de stadsgeschiedenissen. Wel beschrijft Dapper hoe de wind de vlammen
rakelings langs de steigers van het nieuwe stadhuis dreef:
De brandt echter hadt aan 't nieuwe Stadhuis, dat 'er dicht achter quam,
en al vrij hoogh toen boven der aarde stondt, geen vatten. En wierdt ook
in 't minste door de vlam, schoonze tot aan de hooge steygers door de
windt wierdt voortgedreven, en met haar tong de zelve quam lekken, niet
geblaakt of gerooft. (Dapper, 333)

Fig. 9 J. de Baen, De brand van het oude stadhuis; ets. (Coll. Historisch Topografische Atlas,
Gemeentearchief, Amsterdam)
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Het blussen van de brand geschiedde nog op uiterst primitieve wijze, zoals
afbeeldingen van de stadhuisbrand duidelijk tonen. Veel meer dan aandragen van
emmertjes water konden de blussers niet doen. Het oude stadhuis dat voor een
belangrijk deel was opgetrokken uit hout, brandde dan ook bijna helemaal uit. Het
was zaak zoveel mogelijk van de inboedel te redden. De hulpvaardigheid die de
burgerij hierbij betoonde, wordt door Vondel geprezen. De Hollantze Mercurius van
juli 1652 vermeldt zelfs een staaltje van heldenmoed. We lezen daar hoe een man
uit de brandende weeskamer papieren redt en vervolgens, wanneer de oprukkende
vlammen hem de weg versperren, aan het vuur weet te ontkomen door enige
acrobatiek aan een touw:
Seecker gau Man vloog na de Wees-kamer, en, alhoewel die in 't Vuur
stont en layde, greep hij armen vol Papieren en Registers, en die ter Venster
uytsmijtende, soo salveerde hij hem met een Tou aen den Tooren, want
de Trappen, waer langs hij opgekomen was, waren alreede verbrant, en
stracks daer en viel den heelen bras in, waer op hij hadde gestaen.
(Hollantze Mercurius, 1652, 72)
Toch waren er ook mensen die profiteerden van de gelegenheid en er met het geld
van de stad vandoor gingen. Dapper maakt bovendien melding van geruchten als
zou het stadhuis aangestoken zijn:
Dewijl al de vrees was, dat de brandt door eenige quatdoenders, om door
dit middel het graeuw op de been te brengen (...) mochte gesticht zijn.
(Dapper, 333)
Op grond van dergelijke geruchten zagen de burgemeesters zich genoodzaakt
maatregelen te nemen. De stad werd met soldaten afgezet om plundering te
voorkomen:
De Heeren Burgemeesteren lieten terstond, (...), de wallen en poorten, als
ook de straten en bruggen, met burgeren en soldaten (bezetten) om het
grauw, dat geweldig op buit vlamde en geirne aan 't plunderen wilde, te
schutten, (...). (Dapper, 332)
De oorzaak van de brand is nooit opgehelderd.
Vondel wijst nog even op een teken dat de brand voorspeld zou hebben: drie dagen
voor de brand verlaten grote groepen ratten het oude stadhuis, alsof hun instinct ze
waarschuwt voor het naderend onheil (vs 313-321).

De nieuwe stadhuizen van Antwerpen en Emden
Tot slot van deze passage over de brand van het oude stadhuis spreekt Vondel een
waarschuwing uit, dat de voorspoed van de stad
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verbonden is met haar oude stadhuis. Als voorbeelden noemt hij de steden Antwerpen
en Emden, die met de bouw van hun nieuwe stadhuizen hun bloei zagen tanen (vs
321-324).
Vondel heeft deze twee steden niet willekeurig gekozen. Was Antwerpen van
oudsher een belangrijke handelsconcurrent van de Hollandse steden, in de tweede
helft van de 16e eeuw werd het Oostfriese Emden dat eveneens.
Het stadhuis van Antwerpen was voltooid in 1561, in een tijd dat de stad zijn
grootste bloei doormaakte. Vanaf het begin van de 16e eeuw was het de grootste
handelsstad en het belangrijkste financiële centrum van West-Europa. De voorspoed
van Antwerpen nam in de tweede helft van de 16e eeuw inderdaad af, niet lang na
de bouw van zijn nieuwe stadhuis. Aan het begin van de 80-jarige oorlog in 1567
werd Antwerpen geplunderd door Spaanse muiters (de Spaanse Furie). In hetzelfde
jaar sloot de stad zich aan bij de opstandige steden en gewesten. Toen de stad in 1581
weer in Spaanse handen kwam, gingen de overige opstandige gewesten over tot een
blokkade van de Schelde. Dit betekende de genadeklap voor Antwerpens zeehandel.
De economische betekenis van Emden was tot de tweede helft van de 16e eeuw
gering gebleven. Tijdens de Franse oorlogen van Karel V en later tijdens de opstanden
van de Nederlandse gewesten, maakte de stad een stormachtige ontwikkeling door
vanwege zijn neutrale positie. Veel Nederlandse vluchtelingen deden hun zaken
vanuit Emden onder neutrale vlag om zo van kaperijen, die de oorlogstoestand met
zich meebracht, verschoond te blijven. Tussen 1550 en 1570 verviervoudigde het
aantal inwoners van de stad tot een totaal van twintigduizend, waarvan de helft uit
de Nederlanden afkomstig was. Niet alleen de korenhandel maar ook de zoutvaart
op Frankrijk en Lissabon en zelfs de haringvisserij van de stad, vormden een geduchte
concurrentie voor de Hollandse steden. Emden beleefde toen zijn grote bloeitijd en
tussen 1574 en 1576 werd onder leiding van Laurenz van Steenwinkel, een vluchteling
uit Antwerpen, het nieuwe raadhuis van de stad gebouwd naar voorbeeld van dat van
Antwerpen. Maar toen kondigden zich ook al de eerste tekenen van teruggang aan.
Al in 1574 beval de Prins van Oranje de vluchtelingen naar de Nederlandse gewesten
terug te keren, waaraan ongeveer drieduizend vluchtelingen meteen gehoor gaven.
De daarop volgende twintig jaar leed de handel van de stad voortdurend onder de
blokkades van de Eems door schepen uit de Republiek. De stad verloor haar
neutraliteit die de grote bloei van de zestiger en zeventiger jaren van de 16e eeuw
had mogelijk gemaakt. Handel en scheepvaart namen snel af en Emden moest zijn
positie aan andere steden afstaan.

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

78
Bij zijn beschrijving van de vierde tegenslag heeft Vondel de brand toegeschreven
aan de tijdgod Saturnus en het nieuwe stadhuis voorgesteld als de vogel Fenix, die
uit zijn as herrijst. Hiermee heeft hij het proces van historische ontwikkeling even
aangeroerd, waarop hij later in het gedicht (zie vs 897-936 en p. 142-143) uitvoerig
zal terugkomen.

Vijfde tegenslag: de muizenplaag
De laatste door Vondel genoemde tegenslag bij de bouw van het nieuwe stadhuis, is
de muizenplaag van 1653 (vs 325-336). In dat jaar werd de Hollandse kust overspoeld
met duizenden muizen, die de oogst op het land verwoestten. Vondel vertelt hoe de
‘watervloet’ (vs 326) van muizen zodanig aan hooi, gras en klaver knaagt, dat de
landheren het zonder veevoer moeten stellen. De landheren zouden de kostbare bouw
van het stadhuis dan ook zeker niet toejuichen. Vondel troost hen door te wijzen op
een uit de landbouw afkomstig spreekwoord: ‘Een muis in het land, geeft een gouden
tand’. De 17e-eeuwse dichter Cats vermeldt dit spreekwoord in 1632 als volgt:
Daer en quam noyt een muys in 't lant,
Of liet er wel een gouden tant.
(Cats, B 1 recto)

Dit spreekwoord doelt op iets, dat men op oude graslanden vaak ziet: op een weide
die door muizen sterk doorwoeld is, groeit het volgend jaar dubbel zoveel gras. Dit
komt doordat de aarde beter zuurstof in zich op kan nemen door de muizenholen, en
doordat de uitwerpselen van de muizen en de achtergebleven lijkjes een goede
bemesting vormen.
Vondel maakt dankbaar gebruik van dit oude spreekwoord, hij stelt de morrende
grootgrondbezitters overvloedige weilanden en drievoudige winsten voor het komend
jaar in het vooruitzicht. De grootgrondbezitters evenwel, hadden zo hun eigen ideeën
over muizen, blijkens een berichtje in de Hollantze Mercurius van januari 1654:
Den Winter liet sich slappelick aensien, waer door de Lantlieden in Hollant
beducht, alsoo sy 't voorgaende Jaer met duysenden Muysen waren geplaegt
geweest, dat de selve noch tot den naesten Somer in 't lant souden gebleven
hebben, veele putten groeven, om die daer in te verdelgen. (Hollantze
Mercurius, 1654, 3)
De vijf rampen die werden opgesomd, hebben volgens Vondel bijgedragen tot
oppositie tegen de bouw van het stadhuis. Maar het stadsbestuur wijkt niet en de
bouw gaat ondanks alles onverdroten voort.
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Nu de bouw in een vergevorderd stadium verkeert wordt het stadhuis door iedereen
geprezen en zelfs als de trots van de stad beschouwd (vs 337-340).
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5. Bewijsvoering ten aanzien van het 'hart' van de stad: de
geografische positie van het satdhuis

345

350

355

360

365

370

De Kerck van Sint Kathryn, gelijck menze innewijde,
En bouwde tot Godts eer, bekleet de slincke zyde, 342
Een ryck gebouw, waeraen de Heer van Purmerent,
Heer Eggaert, by 't geschrift voor bouwheer noch gekent,
Den eersten grontsteen ley, dies wy zijn eedle rancken
Gehouden zijn met lof, voor 's vaders deught, te dancken.
Wie Amiëns bezoeckt, dat hy zyne oogen sla
Op 't grootste kerckgesticht, de rechte wederga
Van Eggaerts arrebeit, en lette of ons pylaeren
Gewelf en kooren min den bouwlust openbaeren
In Hollants Graeflijckheit, dan in het Konings Rijck,
Den Grave in majesteit en maght al t' ongelyck.
Het heerlijck orgel noot geen dwaze zangverquisters,
Maer Wyzen, op 't bancket van veertien paer registers.
Vier orgeldeuren noôn alle oogen, door de gunst 355
Van Bronckhorsts tekengeest en schoone schilderkunst,
Hem van Natuure alleen miltdaedigh ingegeven.
Men ziet hier geene verf, maer louter ziel, en leven
Daer Saul zit te paerde, en David voert het hooft
Van Goliath, den Reus, gelijck hy wort gelooft,
Om zulck een trotse daet, en ingehaelt van rejen,
Die, zingende in triomf, den helt ter poorte inlejen,
En wetten Sauls haet, en kroonzucht door dien zang,
Bezuurt van Jesses zoon, zoo veele jaeren lang.
Men ziet, daer Davids harp en snaer den Godtvergeten
En dollen Saul streelt, hoe eerloos en vermeten
De Haet dien jongeling den schicht toedryven wil,
Terwijl hy dien ontduickt, en balling wordt al stil,
Tot dat een flux soldaet hem bootschapt, hier beneden,
Hoe Saul op den bergh, van wanhoop overstreden,
Na zulck een nederlaegh, met zijn verwaete ziel,
Op drie verslage zoons, in zijnen degen viel.
Op dat men het gevolgh aen deze keten schakel',

342
355

slincke, linker
noôn, noden, uitnodigen
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Vraeght David Godt om raet, daer Abjathar 't orakel
375 Zal spellen, uit den glans van 't heiligh borstgesteent,
Dat hem naer Hebron wijst, die Sauls doot beweent.
Wanneer de dubble deur van 't orgel hangt geslooten,
Wort David, daer hy knielt, gezalft, en overgooten
Ten Koning, over 't huis van Juda, toen die stam
380 Te Hebron, met gejuich, op deze staetsi quam,
Waerop d'eenstemmigheit van uitgeleze keelen,
De joffers en de jeught, met zingen, dans, en speelen,
En cyter, en tamboer, en rinckeltuigh, en luit,
Verheffen haeren galm, die aen den hemel stuit.
385 Graef Willem, tot den stoel des lants, van Godt geschapen,
Beschenckt, in 't Noorder glas, met haer doorluchtigh wapen,
Dees stadt, waerover hy, als wettigh Graef, regeert;
Waerna Maxmiliaen, Roomsch Koning, hoogh ge-eert,
Haer' wapenkruisschilt kroont met diamante straelen,
390 En parlen van zijn kroone, om eeuwighlijck te praelen,
Als met een danckbaer merck van zijne majesteit,
Voor Ridder Boelens gout, en 's helts grootdaedigheit,
Ten dienst van zijnen Heer, voor ieders oogh, gebleecken;
Een eer, die blijft, en duurt, als 't brosse glas zal breecken;
395 Gelijckze oock op de kruin des Westertorens blinckt,
En blincken zal, zoo lang de zon verrijst, en zinckt.
In deze hooftkerck gaet de Batavier ten grave
Naer Galen, die de Doot wou kiezen, eer dan slave
Te worden op de zee, geboeit aen 't Britsch gebiedt,
400 Daer hy op 't Midlantsch meer den brant in 't buskruit schiet
Van 's vyants zeekasteel, en leert hem, op de baren,
In weêrlicht roock en smoock, in Plutoos hemel vaeren,
En stuiven, recht voor wint, om in dien waterbrant,
Als voorbo, naer den Teems, en 't vyantsch Brittenlant,
405 De tijdinge aen het hof van Withal zelf te draegen.
Hetrurie en Livorne en 't zeestrant zal gewaegen,
Veele eeuwen na zijn doot, hoe stout dees watervorst
Den vyant boort aen boort groothartigh kampen dorst,
Gelijck een oorloghshelt, uit louter hart geschapen,
410 Waerom de grafzerck noch gekroont hangt met zijn wapen,
En ridderlijck geweer, en met de vaen bedeckt,
Terwijl dit lijck de deught der levenden verweckt.
De Waegh, aen deze zy voor 't Raethuis, weet den zegen
Van 's weerelts koopstadt net maer nimmer af te weegen,
415 Door toevloet van de vaert. zy voert met haer gewin,
De stede een' Potozy van daeghlijx zilver in,
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420

425

430

435

440

445

450

455

Door twee paer poorten, als om strijt, van vier gewesten,
Om Hollants vryen Leeuw te weeliger te mesten,
In uitgemaelen meer, of duin, en poldergras.
Hier groeit het Hollantsch hart. hier zwelt de zuiveltasch,
Van zilver, en root gout, en vriendelijcke schyven,
Die, by gevaer en noot, onze oorloghszenuw styven,
En leeren dat men licht den Amsterdammer terght,
Maer zijn gedult den krijgh niet ongewroken verght,
Zoo lang de schiltwacht waeckt, en hier, langs steene trappen,
Gewapent nacht en dagh, de waeghtrap op zal stappen,
En uitzien, vroegh en spa, en luistren of 't Stehuis
Geen laegen wort geleght, ten schimp van 't wapenkruis.
De Vischmerckt woelt vooruit, en leeft van spartelvisschen,
Schaft stroom- en- zeevisch, en bezorght de burgerdisschen
Met allerhande teelt van 't vochtige element,
Tot 's levens onderhoudt. het Gilt was hier gewent 432
Sint Peters feest, van outs, met kroonen te vereeren,
Te zingen, hant aen hant, naerdien 't zich moet geneeren,
Als 't Galileesch geslacht, by 's hemels zegening,
En 't uitgeworpen net, dat 's waters vruchten ving.
De Beurs [daer d'Amstel stuit, en door vijf steene boogen,
Met waterpylen schiet, als van een pees gevloogen,
Wanneer het water valt, en adem haelt in 't Y,]
Ontfangt den burgerzwarm van d'oude en nieuwe Zy, 440
En al het uitheemsch bloet, dat 's middaghs hier te gader
In eenen boezem vloeit, en uit zoo menige ader
Gevloten, leven geeft aen 't lichaem van 't Gemeen.
Hier wort Merkuur gedient, geviert, en aengebeên,
Met zijnen slangestock, en vleuglen aen de hielen.
Hier zweet het koopmans brein, gepropt van vrachten, kielen,
Papieren, wisselkansse, en munte, en beurskrackeel,
En winninge, en verlies. elck grijpt naer 't beste deel,
In schipbreuck, havery, verzekert kist, en packen, 449
En berght zijn have en 't lijf op masten, en op wracken.
De weiflende Fortuin smyt blindling 's weerelts goet
Te grabbel in den drang. de rijckdom styft den moedt
Des koopmans, door het lot, zoo rijck hem toegevallen.
Dan steigeren om strijt de gevels, poort, en wallen,
En torens hemelhoogh. de Staet en burgerdraght

432
440
449

Gilt, vissersgilde
burgerzwarm, zwerm burgers
havery, averij
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Getuigen van 't geluck, door schattingen, en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,
Die brommen in 't vierkant, gelijck een korf, vol byen,
En uitgelezen geur, gewonnen op het velt.
Dan roept de Beurs zich heesch: waerheen met al uw gelt,
O geltrijck Amsterdam? mijn nissen zien uw draeven,
En missen midlerwijl haer driemael twalef Graven,
Uit klaren marmersteen te klincken, tot een eer
Van 't koopmans Kapitool. of magh my nimmermeer
Gebeuren dit geluck, het welck mijn Beursgenooten
Verdienden, die het gout met heele schepen gooten,
In uwen open schoot door kommer, zorgh, en zweet,
Ten bouw van uwen Staet, en 't vrye lant besteet?
Vijf hooftgebouwen, hier in 't ronde te bereicken,
Uit 's mercktvelts navelpunte, is geen onkenbaer teiken
Van majesteit, en maght, die nu doorluchtigh blijckt,
Naerdien de Dam in naem Sint Markus plaets niet wijckt,
Noch zelf het velt van Mars, zoo wyt befaemt by d' ouden,
Die Rome, in zijne kracht en middaghglans, aenschouden,
Toen, Cezars erfgenaem, August, in vollen vre,
Het heiligh Kapitool in zijn triomfe opree.
Hoe luchtigh kan men nu op 't mercktvelt adem scheppen,
En ieder 's mercktdaghs zich, op zulck een ruimte, reppen,
In alle stallingen, en inkoop, en verkoop;
Daer volck en burgerdrang en huisman, in den hoop, 480
Vast veilen, loven, biên, en afslaen, en besteden,
Verkochte waeren laën, op burrien, en sleden,
Of torssen op den hals, of onder hunnen arm,
Of krujen op het radt. geen wackre byenzwarm
Is drocker op het velt, en in de honighkorven,
Wanneer de boeckweit bloeit, die doot lagh, en gestorven,
In d'aerde, eer klont en zon en dau haer leven schenckt,
En naer dien eedlen geur de honighzuigers wenckt.
Hier is de wandelstreeck van Amsterdamsche Heeren
Wethouderen en Raet bekommert met regeeren,
En deftigh staetgespreck. de koopman luistert hier
Naer luchten uit der zee, en zamelt uit papier
Den zin der letteren, van overal geschreven.
Dan valt, dan ryst de merckt. hier is een schip gebleven,
En ginder een belant, dat met Turkyen sloegh,
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De roofgalajen brande, of binnen Tunis joegh, 496
En 't roofnest, out Algiers, noit zat van schepeplonderen.
Dan hoort men hier van 't Y een' oorloghsman opdonderen, 498
Of vlooten uit de Straete, of van de Spaensche kust:
Dan groeit het koopmans hart, nu zeker, en gerust,
In zijn bekommeringe, en danckt Godts weêr en winden
En watren, die by storm zoo menigh schip verslinden.
De rijcke zee is nu niet rijcker als de man,
Die met dees blyde maer zijn zolders laden kan, 504
Verquicken zijne hoef, en groene Gravelanden,
En Beemsters, klaverrijck, vol vee, en vol waeranden.
De Stadthuistoren stelt zijn kunstigh klockwerck, rijck
Van klanck. Hemoni speelt een hemelsch klockmuzijck,
Zoo snel, gelijck een luit, of Swelings orgelpijpen,
En snellen cimbeltoon, met vingeren 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. hier leest men de geboôn
Der ondertrouden af, die op den zondaghstoon
Naer hunne trouwboey treên, met onverzaet verlangen;
Terwijl de drang des volcks en toeloop vast de wangen
Der bloode bruiden verft, in 't op-en-nedergaen
Van 't Raethuis, naer hun straet, bestroit met pallemblaên,
En goude loveren, door ene straet van menschen,
Die 't nieugetroude paer den schoot vol zegen wenschen;
Of weegen onderling de bruit, en bruidegom,
Te rijck, te vreck, te lang, te kort, te wijs, te dom.
Hier leest men 's lants plackaet, of oude en nieuwe keuren,
Of vonnissen, wanneer de jongste dagh het treuren
Des sterfdaghs inneluit, en 't spiegelnut schavot
Den scherreprechter daeght, die 't hooft van 't lichaam knot,
De keel de lucht verbiedt, en streept met taeje roeden
De ruggen, op 't geschrey, en brantmercktze, onder 't bloeden,
Met 's Heeren wapenkruis. hier treckt de stadts soldaet
Op trommelslagh ter wacht, naer 't wachthuis toe, en staet
's Wachtmeesters oogh ten dienst: hy zelf ontfangt de leuze,
Het woort der nachtwacht, van des Burgermeesters keuze
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535 En orde, tot een merck en veiligheit der wacht,
Om alle misverstant te schuwen in der nacht.
De vlyt en bezigheit der burgeramptenaeren,
Die ieder hunnen plicht bekleeden, en bewaeren,
Vermeerdert hier den zwarm van 't Raethuis, af en aen.
540 Hier waeckt de burgery. hier oefent zy haer vaen,
De wapens, en 't geweer, zoo trots in harrenassen
Gegespt, en uitgerust, als ofze waer gewassen
In 't yzer, uit de wiege, en van haer moeders mam. 543
Wie Amsterdammers dreight, die vint hier Amsterdam,
545 Gereet om toe te treên, groothartigh uit te vallen,
Het zwangere geschut te voeren op de wallen,
Tot voorstant van haer Recht, en vryheit, zoo verraet
Haer poorten onderkruipt, of Mars de trommel slaet.

Nu moet Vondel aantonen dat het plein waaraan het stadhuis ligt inderdaad het vitale
knooppunt, het middelpunt van de stad is. Hiervoor gaat hij nader in op vier andere
gebouwen die aan de Dam liggen, om vervolgens het drukke leven dat zich op de
Dam afspeelt te beschrijven.

De vier hoofdgebouwen aan de Dam
Bij de beschrijving van deze vier gebouwen haalt Vondel juist die aspecten naar
voren die wijzen op de macht van Amsterdam, en wat nog belangrijker is, op het
uitmuntende gezag dat de stad bestuurt. Ieder gebouw wordt als het ware een argument
voor de voortreffelijkheid van het Amsterdamse gezag. Binnen het betoog wordt de
Nieuwe Kerk onder het aspect van de godsdienst en de burgerheerschappij behandeld.
De combinatie kerk-burgerheerschappij maakt de laatste automatisch tot een door
God gewilde vorm van gezag. Vervolgens komt de Waag aan de orde, die door
Vondel onder de noemers handel en weerbaarheid behandeld wordt. Hierna wordt
de Vismarkt beschreven, die de historische grondslag voor Amsterdams welvaart in
de 17e eeuw vormt. Tenslotte wordt de Beurs genoemd, die symbool staat voor
Amsterdams handel en welvaart. De laatste twee gebouwen geven bovendien de
historische ontwikkeling van de stad aan: Amsterdam van vissersplaats tot handelsstad.
Door deze vier gebouwen als argument te hanteren, trekt Vondel een bijna complete
cirkel rond het middelpunt, de Dam. Het stadhuis dat de cirkel sluit, blijft in dit
gedeelte van het gedicht als stille getuige
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op de achtergrond.

De Nieuwe Kerk
Uit de onderwerpen die Vondel in de passage over de Nieuwe Kerk behandelt (vs
341-412), blijkt dat dit gebouw behalve voor de godsdienst ook staat voor de macht
en het goede gezag van Amsterdam door de eeuwen heen. Achtereenvolgens besteedt
hij aandacht aan de stichtingsgeschiedenis, de orgeldeuren, de gebrandschilderde
ramen en het graf van de zeeheld Jan van Galen.
De Nieuwe Kerk staat aan de linkerkant van het stadhuis en was oorspronkelijk
gewijd aan de heilige Maria en de heilige Catharina. Haar katholieke naam was de
Sint Katrijnekerk, maar bij de Alteratie in 1578 werd dit godshuis herdoopt tot Nieuwe
Kerk. Het is opvallend dat Vondel in een gedicht bestemd voor een protestants
stadsbestuur de katholieke naam van de kerk gebruikt. Uit de stadsgeschiedenissen
blijkt immers dat de naam Nieuwe Kerk algemeen gebruikt werd.
Vondel was in de tijd dat hij zijn Inwydinge schreef, al van het staatse geloof
afgevallen en overgegaan tot het katholicisme. Brandt, die in 1683 een biografie over
Vondel het licht deed zien, schrijft over
(...) des Dichters zucht tot de stellingen en gewoonten der Roomsche kerke,
en zyne afwyking tot haare dwaalingen, die hy wel haast in andere zyne
dichtwerken ten vollen openbaarde. (Brand, 35)
Deze ‘zucht’ openbaart zich hier dus ook.
De Nieuwe Kerk is gesticht in het begin van de 15e eeuw. De voornaamste stichter
was Willem Eggaert, Heer van Purmerend, die als initiatiefnemer wordt geroemd
(vs 343-344). Juist Eggaert wordt hier genoemd omdat hij voor Amsterdam en haar
handel een invloedrijke figuur is geweest. Hij was een schatrijk koopman, goed
bevriend met graaf Willem VI van wie hij veel privileges voor Amsterdam heeft
verkregen. Hij ligt in de Nieuwe Kerk begraven. Het gedenkschrift op zijn graf eert
hem als stichter van deze kerk. Een andere en niet minder belangrijke reden om
Eggaert hier te noemen, is dat verschillende aanzienlijke Amsterdamse families
(onder andere Hinlopen, Oetgens, Reael en Six) beweerden af te stammen van deze
Eggaert (vs 345).
De Nieuwe Kerk wordt in het gedicht vergeleken met de kerk van Amiens omdat
beide kerken naar hetzelfde ontwerp gebouwd zijn. De ‘bouwlust’ in het graafschap
Holland doet niet onder voor die in Frankrijk (vs 347-352), ook al hadden de graven
minder macht dan de Franse koningen.
In het 17e-eeuwse Holland was de belangstelling voor de graventijd
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groot. Deze belangstelling hing nauw samen met de aristocratische vorm van gezag.
De graventijd bood de mogelijkheid aan te tonen dat de aristocratische gezagsvorm
op een lange traditie van zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het buitenland
steunde. In zijn verhandeling Van de Oudheydt der Batavische, nu Hollandsche
Republique (1610), toont Hugo de Groot aan dat Holland nooit afhankelijk is geweest
van buitenlandse mogendheden:
Want dat zy (nl. de Staten van Holland) ende haere Graven hadden van
alle tyden opperste macht, (...) het landt van Hollandt gheens Conincx
macht onderworpen zijnde. (De Groot, Van de Oudheydt, 27)
De graaf deelde volgens De Groot de souvereiniteit met de Staten van Holland. Deze
gedeelde souvereiniteit zorgde voor een harmonische gang van zaken:
In deze melodie zijn de Vorsten, de Edelen ende de Gemeente langhen
tijdt bloeyende gheweest, tewyl elck een den Vorst ontsach, ende de Vorst
selve respecteerde de Wetten, ende de ghemeene vergaderinghen, terwyl
den Adel zijn eer, ende de Ghemeente hare vrijheydt behiel. (De Groot,
Van de Oudheydt, 33)
Ook de 17e-eeuwse stadsgeschiedschrijver Pontanus schrijft de grote bloei van
Amsterdam toe aan het goede beleid van de graven. Amsterdam is:
(...) tot dese heerlickheyt (...) onder het beleydt der Graven (...) allenskens
opgehesen (...). (Pontanus I, 21)
De 17e-eeuwers, en dus ook Vondel, maakten de graventijd tot een belangrijk
onderwerp van de vaderlandse geschiedenis om Hollands roem en onafhankelijkheid
iedereen goed in het hoofd te prenten.

De orgeldeuren
Binnen Vondels beschrijving van de Nieuwe Kerk nemen de schilderingen op de
orgeldeuren een belangrijke plaats in. De deuren van het door Jacob van Campen
ontworpen orgel werden beschilderd door Jan Gerritsz van Bronkhorst. De
schilderingen, die pas in 1679 voltooid werden, geven enkele aan de Bijbel ontleende
scènes weer uit het leven van David en Saul (vs 353-384).

Het gebruik van het orgel
Alvorens een beschrijving te geven van de orgeldeuren, gaat Vondel in op de
controverse die ontstaan was naar aanleiding van het gebruik
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van het orgel in de kerk.
Bij de Alteratie van 1578 vielen de katholieke kerkgebouwen toe aan de stedelijke
besturen, die ze voor het nieuwe gereformeerde geloof lieten gebruiken. De
kerkgebouwen werden zoveel mogelijk aangepast aan de gebruiken van de
gereformeerde dienst. Veel van wat specifiek aan de katholieke eredienst herinnerde
werd verwijderd, zoals de altaren en de heiligenbeelden. Verder had de Dordtse
Synode (1574) bepaald dat ook de orgels uit de kerken verwijderd dienden te worden,
maar hieraan gaven de stadsbesturen meestal geen gehoor. Integendeel, zij stelden
organisten aan die dagelijks openbare orgelspelen hielden om het volk ‘uyt herberghen
ende tavernen te houden’.
Het kerkgebouw had van oudsher een sociale functie binnen de samenleving: naast
de plaats van godsdienstoefening was het een sociaal ontmoetingscentrum. Zoals op
oude schilderijen en prenten te zien valt, verzamelt zich in de kerk het meest
uiteenlopende volkje: spelende kinderen, vrijende paartjes, keuvelende dames en
heren en zelfs honden hadden vrij toegang. Iedere avond om zes uur werd het volk
met orgelmuziek ter kerke geroepen. Tijdens het orgelspel hadden de vrijende paartjes
in de donkere hoeken van de kerk meer aandacht voor elkaar dan voor God. De
17e-eeuwse dichter Huygens merkte in zijn verhandeling over het Gebruyck of
ongebruyck van 't orgel in de Kercken der Vereenighde Nederlanden (1641) zorgelijk
op:
Wat daer (nl. in de kerk) wijders om gaet, tusschen jonger bloed, onder
de gunst van donckere hoecken, ende een ghestadigh geluyd, is naer te
dencken. (Huygens, Gebruyck of ongebruyck, 54)
Het orgelspel, zo geliefd bij het volk, maakte de kerk als ontmoetingsplaats des te
aantrekkelijker. Na de Alteratie werd deze sociale functie van het kerkgebouw zoveel
mogelijk aan banden gelegd. De openbare orgelbespelingen ter voorkoming van
kroegloperij werden door veel predikanten als orgelmisbruik en ontluistering van de
kerk beschouwd. De streng gereformeerde predikanten verwierpen zelfs het gebruik
van het orgel binnen de eredienst, in tegenstelling tot de wat gematigder predikanten
die dat nog wel tolereerden.
De discussie hierover was in Vondels tijd nog volop gaande. Aan deze kwestie
wordt gerefereerd in de verzen 353 en 354 die de beschrijving van de orgeldeuren
inleiden. Vondel schaart zich blijkbaar achter hen die het orgelspel als sociale
trekpleister verwierpen, maar het gebruik van het orgel als zodanig niet: géén dwaze
zangverkwisters worden door het orgel genodigd, maar ‘Wyzen’ (vs 353).
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Van Bronkhorst en de schilderkunst
Even wordt er gerefereerd aan de heersende opvattingen over de schilderkunst
wanneer het grote schilderstalent van Van Bronkhorst ter sprake komt (vs 355-358).
Volgens de ideeën van de 17e-eeuwse schilder en dichter Carel van Mander kan
men zonder aanleg geen schilder worden. Deze aanleg, door hem ‘Natuure’ of
‘Gheest’ genoemd, kan men niet verwerven, maar is aangeboren en door God gegeven.
De voorwaarden die aan een geschilderd kunstwerk worden gesteld, noemt Vondel
‘ziel’ en ‘leven’, termen die ook weer bij Van Mander terug te vinden zijn. Onder
de term ‘ziel’ verstaat Carel van Mander de uitdrukking van de gemoedstoestand die
in een schilderij zichtbaar gemaakt dient te worden. Dat wil zeggen dat de schilder
een menselijk lichaam door houding, gebaar en gelaatsuitdrukking zo moet schilderen,
dat de dingen die het hart te kennen geeft duidelijk zichtbaar worden. De
gemoedstoestanden of affecten vormen de ware ziel van de kunst:
(...) desen Affecten (...) Oft Siele, die Const in haer heeft besloten, Op
datse voortaen (...) Oock mochten in 't werc Consten deucht vermeeren,
En 't ghewin den werckman croonen met eeren. (Van Mander, Grondt I,
175-176)
Met schilderen naar het leven bedoelt Van Mander dat de schilder de werkelijkheid
(‘'t leven’) dient na te bootsen; deze is leidster, fundament en doelwit van de
schilderkunst:
T' leven der Schildery (is) leydsterre, grontsteen en schietwit. (...) In 't
leven vindment al. (Van Mander, Grondt I, 104)
De schilderijen van Van Bronkhorst op de orgeldeuren getuigen volgens Vondel van
groot schilderstalent, want ‘men ziet hier geene verf, maer louter ziel, en leven’ (vs
358).

De Bijbelse schilderingen
Nu pas gaat Vondel over tot de beschrijving van de orgeldeuren zelf. Het orgel heeft
vier deuren waarmee het gesloten kan worden, twee boven en twee onder.
Opengeslagen vertonen ze vier scènes uit de geschiedenis van David en Saul, zoals
die is terug te vinden in de Bijbel. Dichtgeslagen laten de vier deuren samen het
slottafereel zien.
Opengeklapt zien we op de linker bovendeur (vs 359-364) David met in zijn hand
het hoofd van de reus Goliath, en Saul gezeten op een schimmel, in triomf de
stadspoort van Jeruzalem binnentrekken. David wordt om zijn moedige daad door
de grote menigte toegejuicht.
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Vondel maakt een overgang van het tafereel op de linkerbovendeur naar de scène
op de rechterbovendeur door de tussenliggende gebeurtenissen te beschrijven. Hij
vermeldt dat de haat die de heerszuchtige koning Saul David toedroeg, nog versterkt
werd door Davids toenemende populariteit, die opnieuw tot uitdrukking kwam bij
diens glorieuze intocht in Jeruzalem. Saul zag in David een grote bedreiging van zijn
koninklijke positie.
De tweede scène, op de rechterbovendeur afgebeeld (vs 365-369), laat zien hoe
David door middel van zijn harpspel Saul, die buiten zinnen van woede is, tot kalmte
weet te brengen. Hieraan ligt de opvatting ten grondslag dat muziek een
harmoniserende werking op de menselijke ziel uitoefent. Zoals de Griekse
mythologische zanger Orfeus (zie vs 554 en p. 102) met zijn snarenspel en zang de
hele natuur betoverde, zo kalmeerde David met zijn harpspel de dolle Saul. Vondel
voegt als overgang van het ene tafereel naar het andere toe, dat David in ballingschap
werd gestuurd totdat - en dat is te zien op de linker benedendeur - een soldaat hem
het bericht komt brengen dat Saul zich uit wanhoop van het leven beroofd heeft (vs
370-372). Op de rechter benedendeur (vs 373-376) tenslotte zien we David die God
om raad vraagt. Een priester zegt hem dat het orakel heeft voorspeld dat David naar
Hebron in de staat Juda moet gaan.
Als de deuren van het orgel zijn gesloten, zien we op de buitenkant hoe David
onder gejuich van de menigte tot koning van Juda gezalfd wordt (vs 377-384). Vondel
beschrijft dat de kroning en zalving van David begeleid wordt door zang, dans en
spel van de ‘joffers en de jeucht’ (vs 382). Deze muzikale harmonie is zo sterk dat
hij tot aan de hemel weerklinkt. Hiermee is het aardse met het goddelijke verbonden
en vormen zij samen één harmonisch geheel.
Vondel beschrijft de orgeldeuren en de geschiedenis van David zo uitvoerig om
te laten zien dat David, die het symbool is voor het goede en het door God gewilde
gezag, uiteindelijk in staat is alle tirannen te overwinnen. Indirect wordt hiermee
gerefereerd aan het Amsterdamse gezag dat, als het voldoet aan de eisen van goed
gezag, ook in staat zal zijn alle moeilijkheden te overwinnen.

De gebrandschilderde ramen
Vervolgens geeft Vondel een beschrijving van de gebrandschilderde ramen die de
Nieuwe Kerk rijk is (vs 385-396). Op het eerste staat graaf Willem afgebeeld die
Amsterdam zijn wapen schenkt. Het tweede raam toont keizer Maximiliaan van
Oostenrijk met de keizerskroon.
Maximiliaan heeft in 1489 aan Amsterdam het recht geschonken zijn keizerskroon
in haar wapen te voeren, omdat de stad hem geholpen
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had bij het beleg van Rotterdam en Woerden. Dat dit recht door Andries Boelens
gekocht zou zijn, wordt door Dapper een dichterlijke vrijheid van Vondel genoemd.
Boelens werd net als Eggaert (vs 344) door sommige Amsterdamse families als hun
voorvader beschouwd.

Het graf van Jan van Galen
Het laatste dat Vondel met betrekking tot de Nieuwe Kerk noemt, is het graf van de
zeeheld Jan van Galen. Op zijn tombe staan zijn heldendaden en de oorzaak van zijn
dood vermeld (vs 397-412). Van Galen was in de Eerste Engelse oorlog gesneuveld
in de slag bij Livorno; een eervolle dood, want deze oorlog werd gevoerd ter
verdediging van de vrije handel. Vandaar dat Van Galen niets dan lof wordt
toegezwaaid: hij bleef liever dood op zee dan slaaf te zijn van de Engelsen. Tijdens
de slag bij Livorno werd het Engelse schip de Bonaventura in brand geschoten door
een voltreffer in de kruitkamer. Vondel laat het vergane schip naar Whitehall, het
koninklijk paleis in Londen, terugvaren om te melden dat de slag verloren is.
Alle aspecten van de ‘burgerheerschappij’ zijn nu aan de orde gekomen: het
aristocratische gezag naar aanleiding van de graventijd; het godgewilde gezag naar
aanleiding van de orgeldeuren; de stedelijke macht door middel van de
gebrandschilderde ramen en tenslotte de weerbaarheid van de stad via haar held Van
Galen.

De Waag
Het volgende gebouw, links van de kerk gelegen, was de Waag. Vondel behandelt
de Waag onder twee aspecten: handel en weerbaarheid (vs 413-421).
In de Waag worden de goederen gewogen die de stad binnenkomen. De overvloed
aan goederen is zo groot dat de Waag met het afwegen nooit klaar lijkt te komen.
Voor het wegen van goederen moest natuurlijk betaald worden; het waaggeld was
vastgesteld op een bedrag per honderd pond, afhankelijk van de waarde van de
goederen. De gigantische hoeveelheid geld die zo de stad binnenkwam, verhoogde
de welvaart van het hele land.
Om een indruk te geven van de grootte van het bedrag dat de stad binnenstroomt,
gebruikt Vondel het in de 17e eeuw overbekende begrip ‘Potozy’ (vs 416), een rijke
zilvermijn in Bolivia. In de eerste helft van de 16e eeuw exploiteerden de Spanjaarden
rijke zilvermijnen in Mexico, Bolivia en Peru. Hierdoor kwam er een grote
zilverstroom van Amerika naar Spanje. Vanaf 1550 vloeide het Spaans-Amerikaanse
zilver via Antwerpen in grote hoeveelheden naar de Nederlanden.
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In het midden van de 17e eeuw was de handel in edele metalen vrijwel geheel in
Amsterdam geconcentreerd.
De winsten verkregen met de zeehandel worden aangewend voor de landbouw,
voor inpolderingen en bemalingen. Ondubbelzinnig blijkt hier Vondels
gedachtengang: de handel vormt de spil van de welvaart, door haar toedoen bloeit
ook de landbouw.
Werden beneden in de Waag de goederen gewogen, op de bovenverdieping had
de stedelijke militie haar zetel. Dit biedt Vondel de gelegenheid hier ook even in te
gaan op de weerbaarheid van de stad (vs 422-428). De stad wendt haar weerbaarheid
aan tegen gevaren van buitenaf en van binnenuit. Waarschijnlijk doelt Vondel op de
Engelse Oorlog, een gevaar van buitenaf (vs 423-424). De schildwacht voor de Waag
moet de stad behoeden voor een mogelijke tweede aanslag op het stadhuis (vs
424-428); een verwijzing naar de Wederdopersaanval?

De Vismarkt
Lopen we, met de beschrijving van Vondel, de rondgang langs de Dam mee, dan
belanden we nu bij de Vismarkt. De Vismarkt is de historische grondslag van
Amsterdams welvaart. Vondel beschrijft wat er zich zoal op de Vismarkt afspeelt
(vs 429-436).
In de vijftiger jaren was de Vismarkt nog steeds een drukbezochte plek waar allerlei
soorten vis te krijgen was. De vis werd aangevoerd in bootjes die tot vlak bij de Dam
konden komen. De vis werd op de Vismarkt geveild door een veilmeester die van
overheidswege was aangesteld. De vissers hoorden van oudsher tot het St. Pietersgilde
(vs 432-433). Zij vierden hun patroonsfeest op de Vismarkt, maar in de vijftiger jaren
behoorde dit gebruik al tot het verleden.

De Beurs
De cirkelgang rond de Dam wordt voltooid met een beschrijving van de Beurs. De
Beurs is het symbool van Amsterdams handel en welvaart. Vondel gebruikt de Beurs
als een eerbewijs aan de koopmansstand die met zijn geld welvaart in de stad heeft
gebracht (vs 437- 468).
De Beurs (die over het water van de Amstel heen was gebouwd) ontvangt iedere
middag de Amsterdamse burgers van de Oude en Nieuwe Zijde en de kooplui uit
binnen- en buitenland om handel te drijven en zo leven te geven aan het ‘lichaam
van 't Gemeen’ (vs 443). De beurs was in het begin van de 17e eeuw gebouwd door
architect Hendrick de Keyser. Voordat de Beurs bestond was de koopman genoodzaakt
zelf de her en der verspreide handelswaar op te snorren. Nu was er een centraal punt
waar alle waren konden worden aangeboden
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en gekocht. Door middel van monsters en prijslijsten kon de koopman zijn keuze
maken; de koopwaar zelf lag opgeslagen in pakhuizen. In 1655 was de beurstijd van
half twaalf tot half één. Enige tijd voor en na beurstijd mochten de kooplieden die
de Beurs bezochten zich niet bij de Dam en haar omgeving ophouden. Tijdens
beurstijd was de doorvaart onder de Beurs verboden. Volgens Dapper was dit omdat
men bang was voor aanslagen op voorname burgers. Wanneer de beursklok had
geluid, gingen de kooplui naar binnen en werden de hekken achter hun gesloten.
Vondel geeft vervolgens een beeld van de onberekenbare Fortuin die ‘'s weerelts
goet’ (vs 451) blindelings in de zich verdringende menigte van kooplui te grabbel
gooit. De koopman, belust op de rijkdom die het wisselvallige lot hem toewerpt,
grijpt zijn kans. Vondel benadrukt zo vooral de wankele basis waarop de koophandel
stoelt (vs 451-453). Maar als het lot gunstig is kunnen, dankzij de verworven rijkdom,
in de stad nieuwe bouwwerken worden opgetrokken. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe
stadhuis, moet de lezer nu wel denken; Vondel zegt het niet.
De hele Beurs ondertussen gonst van de bedrijvigheid, die uitsluitend gericht is
op ‘gewinzucht’ (vs 457). De drukte in de Beurs wordt vergeleken met de drukte in
een bijenkorf, een vergelijking die ontleend is aan Vergilius:
Gelijck de bijen, die des zomers, drom bij drom
Langs groene beemden, op verscheide bloemen zitten,
Op blancke lelien aanvallen, en verhitten
En brommen op het velt (...).
(Vondel, Eneas. In: Werken, VI, 731)

Ondanks de rijkdom en voorspoed binnen zijn muren heft de Beurs toch een klaagzang
aan: de nissen, die boven in het gebouw alle bedrijvigheid gade slaan, zijn nog leeg.
In die nissen zouden de marmeren beelden van ‘driemael twalef Graven’ (vs 462)
moeten staan, als eerbewijs aan de Beurs. Het is niet onwaarschijnlijk dat met de
driemaal twaalf graven de 36 vroedschapsleden worden bedoeld. Vondel klaagt bij
monde van de Beurs dat zíj die de Staat, met het geld van de Beurs, hebben
opgebouwd niet op passende wijze geëerd worden (vs 460-468).
De vier belangrijkste gebouwen rond de Dam, het hart van de stad, zijn nu beschreven.
De Nieuwe Kerk, de Waag, de Vismarkt en de Beurs bepalen het economisch
middelpunt van de stad dat, nu het gedefiniëerd is, zelf voor een beschrijving in
aanmerking komt.
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De Dam, het centrum van het maatschappelijk leven
Eén gebouw dat ook op de Dam staat heeft Vondel bij zijn beschrijving van de
gebouwen overgeslagen: het stadhuis zelf. Voordat hij het daarover gaat hebben,
staat hij eerst stil bij het plein dat het centrum is van het maatschappelijk leven (vs
469-548). Hij spreekt in dit verband over ‘'s mercktvelts navelpunte’ (vs 470). Is het
stadhuis het hart van de stad, de ‘navelpunte’ geeft de centrale plaats van de Dam
aan. De Dam is het middelpunt van Amsterdams majesteit en macht (vs 471) en
wordt dan ook vergeleken met de piazza San Marco in Venetië en de Campus Martius
in het antieke Rome.
De piazza San Marco vervulde voor Venetië nagenoeg dezelfde functie
Fig. 10 R. en J. Ottens, ‘Forum Amstelodamense den Dam vulgo vocant, Afbeeldinge van den Dam...’;
gravure. (Coll. Historisch Topografische Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam)

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

95
als de Dam voor Amsterdam. Het was een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de
bevolking: op dit plein zag men edelen flaneren, kooplui onderhandelen en groepjes
mensen over politiek discussiëren. Aan het plein lag het Dogenpaleis waarin de
stadsregering gehuisvest was.
Op de Campus Martius hield Keizer Augustus, de opvolger van Julius Cesar, in
29 v. Chr. een driedaagse triomftocht. Daarmee benadrukte Vondel meteen het
verschil tussen Amsterdam en Rome. Rome's centrale plein was gewijd aan de
oorlogsgod Mars, zijn heerschappij was gebaseerd op oorlog voeren terwijl
Amsterdam de vrede dient. Opzettelijk noemt Vondel hier de Campus Martius en
niet het Forum Romanum, het marktplein van het oude Rome.

Het bruisende marktleven
Na deze twee vergelijkingen die de grootsheid en majesteit van de Dam benadrukken,
volgt een beschrijving van de activiteiten die op dit marktplein plaatsvinden (vs
477-548).
Vondel roemt de weidsheid van de Dam, waar het volk, de burgers en de boeren
in een bonte mengeling door elkaar lopen, waar waren worden aangeprezen en prijzen
worden bedongen. De verkochte waren laadt men op draagbaren, sleden en
kruiwagens. Behalve de eerder genoemde vismarkt was er ook een boter- en kaasmarkt
en stonden er allerlei kraampjes met handelswaar. Vondel vergelijkt deze drukte
weer met die van een zwerm bijen, een bekend literair beeld dat Virgilius al gebruikt
(vs 477-488).
De weidsheid van de Dam waar Vondel het over heeft - ‘Hoe luchtigh kan men
nu op 't mercktvelt adem scheppen’ (vs 477) -, was een van de gevolgen van de bouw
van het nieuwe stadhuis. Er was een heel blok huizen afgebroken waardoor de Dam
aanzienlijk vergroot werd. Dat wordt hier als pluspunt voor het stadhuis naar voren
geschoven.

Gespannen wacht de koopman af
De Dam is ook de plaats waar de ‘Amsterdamsche Heeren’ (vs 489), de burgemeesters
en de raadsleden, zich verpozen en gewichtige gedachten uitwisselen over de politiek,
terwijl de koopman gespannen wacht op nieuws over het lot van zijn schepen (vs
489-506). De koopman kreeg zijn nieuws veelal via particuliere kanalen, maar sinds
de tweede helft van de 16e eeuw ontstaat er een nauwe relatie tussen de post en het
marktwezen, zodat er regelmatig een lijst van zogenaamde koopmansbrieven op de
Beurs te lezen was.
De 17e-eeuwse koopman had reden genoeg om zich ongerust te maken over het
wel en wee van zijn schepen, ze konden natuurlijk vergaan
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of, wat misschien erger was, ten prooi vallen aan piraten. Deze piraten opereerden
vooral vanuit Algiers en maakten de vaart op de Middellandse Zee tot een sinister
avontuur. In 1621 werd dan ook door de Staten Generaal besloten dat de
straatvaarders, voordat zij naar de Levant voeren, toestemming moesten vragen aan
de admiraliteit, die dan onderzocht of deze schepen groot genoeg waren en voldoende
bewapend om de gevaarlijke reis te ondernemen. Daarbij moest er altijd in convooi
gevaren worden om de weerbaarheid te verhogen, en wanneer zulke convooien
bijzonder rijk beladen waren, werden er bovendien nog oorlogsschepen als extra
beveiliging meegezonden. De koopman weet zijn vloot nu veilig (vs 500) en kan
zich dankzij de rijke oogst die de zeevaart hem oplevert, vermaken met het verrijken
en verfraaien van zijn buitenplaats. Vooral 's Graveland en de Beemster waren geliefde
plekjes waar de rijke Amsterdamse kooplieden het buitenleven zochten.

Muziek schept harmonie
Voordat Vondel ingaat op de taken van de overheid, noemt hij eerst het carillon van
de stadhuistoren (vs 507-515). Muziek geeft immers harmonie aan de ziel en het zou
kunnen dat hij daarmee suggereert dat het stadhuis zelf een harmoniescheppend
middelpunt is (zie ook vs 20-24 en p. 31-32).
Vondel stelt de klank van het klokkenspel dat door de klokkengieter François
Hemoni vervaardigd is, gelijk aan ‘hemelsch klockmuzijck’ (vs 508). Hij vergelijkt
deze hemelse muziek met het spel van luit, orgel en cymbaal. Bij het orgel noemt
hij de naam van de beroemde organistenfamilie Sweling of Sweelinck. Al drie
generaties lang werd het orgel van de Oude Kerk bespeeld door een lid van deze
familie. Wat we horen is de muziek van Orlandus Lassus, een beroemd componist
die met name de psalmen van David getoonzet had.
Door het stadhuiscarillon dat ter ere van de stedelijke regering speelt, worden de
gemoederen van de mensen ‘verquickt door bly muzijck’ (vs 514), ondanks nare
berichten over oorlog of zeestormen. Deze opwekkende werking van de muziek komt
vaker voor in 17e-eeuwse geschriften; zo schrijft de 16e-eeuwer L. Lemnius:
Schoon toch en uiterst aangenaam is het genoegen van de muziek, waardoor
de ziel, wanneer zij kwijnt, in de hoogste mate wordt gestimuleerd en weer
begint op te leven. Deze streelt, door de harmonie van stemmen en het
melodieus samenklinken van instrumenten, niet alleen de oren door de
welluidendheid van de klanken, maar wekt, nadat de klank zich door de
aderen overal verspreid heeft, de spiritus, zowel de vitale als de animale,
op, en maakt de geest, wanneer duisternis en nevels van de ziel zijn
verdreven, levendig en opgewekt. (Geciteerd via Veenstra, Ethiek en
moraal, 212-213)
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Hiermee gaat Vondel over op de functies van het stadhuis, zoals die vanaf de Dam
waargenomen kunnen worden (vs 516-548).

Trouwen in het stadhuis
Als eerste noemt Vondel de huwelijken die in het stadhuis gesloten werden (vs
515-524). Dapper beschrijft hoe de gebruikelijke gang van zaken rond een
huwelijksplechtigheid eruit zag:
Die zich in den Echte-staet wil begeven, en de drie Zondaeghze geboden
in de Kerk of op 't Stadthuis laten gaen, (zonder dewelke hier niemant
trouwen magh) worden eerst by deze Gemaghtighden (= commissaris van
huwelijkszaken) ondervraeght, ofze vrije perzoonen, hoe oudt, en of hun
mede standers hun ouders zijn; (...) Zij geen hindernissen vindende, staen
het af te kundigen der geboden
Fig. 11 Anoniem, Openbare rechtspleging; gravure, 1778. (Coll. Historisch Topografische
Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam)
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toe, voor den Kalvinischen alleen in hun Kerken. Maer de geboden van
andere gezintheden, worden ter puye van 't Stadthuis, na voorgaende
klokslagh, drie volgende Zondagen afgekundight. (Dapper, 493)
Een burgerlijk huwelijk was alleen nodig wanneer men niet in de officiële staatskerk
trouwde. Dit gold dus voor katholieken, doopsgezinden en andere andersdenkenden.
Wanneer het huwelijk gesloten is en bruid en bruidegom het stadhuis uitkomen,
worden zij opgewacht door een dubbele rij mensen die het pas getrouwde paar
gelukwensen of openlijk kritiek op hen leveren (vs 516-524). In het jaar 1664 werden
van de 1977 huwelijken 344 in het stadhuis gesloten. Bijna dagelijks stond er dus
zo'n fleurige menigte op de Dam.

Misdaad loont niet
Vanaf de stadhuispui werden ook, na klokgelui, de geboden, de oude keuren overheidsregelingen die maar een jaar van kracht waren en daarom jaarlijks opnieuw
werden afgekondigd -, de nieuwe keuren en de vonnissen door een secretaris afgelezen
(vs 525-531). De straffen die gegeven werden hingen uiteraard samen met de
gepleegde misdaad. Ernstige misdaden werden met de dood bestraft. De veroordeelden
werden voor het stadhuis, op een schavot onder het beeld van Justitia, als
afschrikwekkend voorbeeld terechtgesteld. Tegen mensen die een lichtere misdaad
hadden begaan werd als volgt opgetreden:
Alle persoonen gevangen zijnde ter zake van enkele dieveryen, en andere
misdaden, tegens den welken de Schout geen hals-eisch neemt, worden
door Schepenen alleen gestelt zonder dat Burgemeesteren daer over
geroepen worden; en worden dezelve bij Schepenen gestraft, met heimelijke
of openbare gezelingen, ballingschap uit 'er stadt, in het Tuchthuis of
Spinhuis, na gelegenheit van misdaden en zaken. (Dapper, 512)
Vondel heeft hiermee een van de taken van het gezag aangestipt, namelijk de
handhaving van de orde, waarover hij het in vs 49 al had: ‘De zwackheit van den
mensch behoeft gestut te worden door loon, en straf, dit eischt gezagh en wettige
orden’ (zie vs 49-50 en p. 37).

Het gezag is waakzaam
De twee andere taken waarvoor het gezag zich geplaatst ziet, zijn het garanderen van
de veiligheid naar binnen toe en de bescherming van de burger tegen gevaar van
buiten af (vs 531-548).
Bij de aflossing van de wacht op de Dam werd, om alle misverstanden uit te sluiten,
een wachtwoord uitgesproken. De Amsterdamse overheid was, zeker met de aanslag
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voor de veiligheid van de stad waken:
Volght nu de Soldaten, deze zijn ses Vaandelen die hier gedurigh in de
Stadt leggen, alle daegh des achter-middaaghs trekken twee Vaandelen
met haar volle geweer op, die van de volgende nacht de Wacht hebben,
de Hooft-wacht blijft in 't Stadt-huys; op den Dam moeten de twee
Vaandelen komen, daer van daen trekt elk na zijn plaats daar de Serjant
haar heen leydt, 't zy aan de Poorten of na andere Wachthuysen. (Fokkens,
328)
Niet alleen de soldaten waken voor de veiligheid van Amsterdam, ook de uit burgers
samengestelde Schutterij draagt, tot de tanden toe gewapend, zijn steentje bij. In de
17e eeuw bestond de Amsterdamse schutterij uit een vijftal regimenten: het Witte,
het Gele, het Blauwe, het Groene en het Oranje regiment, aldus genoemd naar de
kleuren van de vaandels. Het ‘optrekken’ van de schutterij was in die tijd een bij de
burgers geliefde vertoning:
(...) des zomers zouden alleen eenige dagen vóór en na de kermis een half
of een heel regiment tegelijk, dus vijf à tien compagnieën, in volle
wapenrusting naar de verzamelplaats, gewoonlijk den Dam, trekken, om
daar de vuurroeren te laden en te lossen. (Geciteerd via Bredius e.a., I,
130)
De Amsterdammers zijn waakzaam, goed geoefend en zwaar bewapend, zodat ze in
staat zijn om iedere dreiging die van buitenaf of van binnenuit de stad komt, uit naam
van recht en vrijheid te weerstaan. Bezwerend heft Vondel de vinger en het zal voor
iedere tijdgenoot duidelijk zijn geweest dat hier de aanslag van prins Willem II op
Amsterdam wordt bedoeld: ‘Wie Amsterdammers dreight, die vint hier Amsterdam’
(vs 544). Het recht en de vrijheid zijn Amsterdam heilig.
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6. Bewijsvoering ten aanzien van de waardige zetel van het gezag:
een weloverwogen overheidsbesluit
Het Damrack voert den Dam de vrachten toe met schepen,
550 Gemackelijcker dan veel duizent sleden sleepen,
Veel wagens konnen laên. tien wegen, nimmer moe
Van woelen, loopen drock naer 't vrye mercktvelt toe,
En kruissen 't heene en weêr, met menschen, en met rossen,
Van burghwal, straete, en graft. heeft Orfeus eertijts bossen
555 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.
Het Noortsche mastbosch neemt het Raethuis op den rugh.
560 De rots van Benthem danst. de Wezerstroom wordt vlugh.
De Wester marmerklip den maetzang volght van Kampen
En Stalpaert, die bezweet noch arbeit vliên, noch rampen,
Noch opspraeck, nu en dan gesprongen voor hun scheen,
Te vrede datze zich verbouwen voor 't Gemeen.
565 De mieren, in den bouw, om nootdruft te vergaeren 565
Des zomers, eer de kou des winters, zonder airen
En vrucht, haer overvall' zijn bezich in het velt,
Vervoeren ordentlijck de rijpe tarwe en spelt
Met yver in het hol. d'een sleept en torst het koren
570 Al zweetende op den neck. een ander geeft de spooren
Aen traegen, en bestuurtze, en drijftze op 't smalle padt.
Het is 'er alsins drock. d'een geeft, en d'ander vat.
Zy byten 't zaet in d'aerde, eer 't wortel koom' te schieten.
Voorzichtige arbeit zwicht voor lasten, noch verdrieten.
575 De bouw van 't Raethuis schynt op dezen trant te gaen.
Dus komt een regement ruighwerckers op de baen,
En schickt den baiert op van balcken steen en masten. 577
Steenzaegers, kanters, en polijsters, fluxe gasten,
Een ieder past zijn werck te spoeden, even drock.
580 Men draeft 'er af en aen, op 't luiden van de klock.
Men voert pylasters aen, en voedsel voor de muuren.

565
577

nootdruft, levensbehoeften; voedsel
baiert, chaos
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585

590

595

600

605

610

De bicksteen wast en groeit, om al de stadt te schuuren,
En d'afval van arduin, vertreden, en veracht,
Als puin en stof, betaelt den Trezoorier noch pacht.
Men ziet den Bentemer en Bremer gront gesleten,
En vratigh ingeslickt, om hier een rots te meeten,
Tweehonderttachtigh breet, tweehondert voeten diep,
Daer 't Raethuis het vernuft der eedle bouwkunst riep
Tot stichtheer, om gerief en aenzien te bewaeren,
En een geduurzaemheit, de drie, die hier vergaeren,
Als krachten van de ziel der bouwkunste, in 't gesticht,
Dat eeuwigh tuigen kan van 's bouwers trouwe en plicht,
Aen zijne arbeitzaemheit en overlegh te mercken,
Ten trots der gryze Faem van zeven Wonderwercken.
Wien namaels lusten zal te toetsen 't recht bescheit, 595
Wanneer, en oock van wien de grontsteen wiert geleit,
Dat hy ter vierschaer ga den stommen toetssteen spreecken, 597
Daer Polsbroeck in Latijn, tot een gedenckbaer teken,
Uitheemschen klaer berecht, en, door de goude tong
Van 't bouwschrift, alle kunne, en staet, en out en jong
Vernoeght, als hy gedenckt hoe 't wit der oorelogen 601
Getroffen, en de pais in haeren krits voltogen, 602 602
Den Aemstelraet bewoogh te vallen aen den bouw
Van 't Raethuis, toeverlaet van 's burgers deught en trouw.
Graeff, Pankras, Valckonier, en Schaep men hier te zamen
Ziet glinstren in den toets, met hun doorluchte naemen,
Als Burgermeesters zoons en neven, in 't gemeen,
Grontleggers van 't Stehuis, en zynen eersten steen,
In 't gulden vredejaer, en 't aenzien van hunn' Vaderen
En oomen, die hierop, omringt van 't volck, vergaderen,
Het welck hun zegen wenscht, tot dat de leste steen
Den eersten volgen zal, daer zy den stoel bekleên.

Nadat Vondel heeft laten zien dat het nieuwe stadhuis in het middelpunt van de stad
staat, gaat hij nu aantonen dat aan de bouw van dit stadhuis een overheidsbesluit ten
grondslag ligt dat weloverwogen is genomen en standvastig is uitgevoerd.

595
597
601
602
602

recht bescheit, juiste informatie
toetssteen, soort leisteen
wit, doel
pais, vrede
in haeren krits voltogen, volledig gerealiseerd
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De scheppers van het nieuwe stadhuis
Vondel geeft eerst een beschrijving van de bouwwerkzaamheden, waarbij hij de
scheppers van het nieuwe stadhuis de revue laat passeren: de architecten, de arbeiders,
de bouwfilosofie als de bezielende kracht achter de bouw en de standvastige
Amsterdamse overheid die tot de bouw heeft besloten.

De aanvoer van bouwmaterialen
In een overgangspassage wordt nogmaals de plaats van het nieuwe stadhuis, de Dam,
benadrukt: het is een knooppunt van tien belangrijke wegen en waterwegen. De
namen van deze tien wegen luiden tegenwoordig als volgt: de Kalverstraat, de
Kromelleboogsteeg, de Paleisstraat, de Mozes en Aaronstraat, de Nieuwedijk, het
Damrak, het Rokin, de Damstraat, de Beursstraat en de Warmoesstraat. Via het water
van het Damrak kunnen de bouwmaterialen tot vlak voor het in aanbouw zijnde
stadhuis gebracht worden (vs 549-554).
Vondel vergelijkt de aanvoer van bouwmaterialen met de magische kracht van
twee figuren uit de Griekse mythologie: Orfeus en Amfion. De zanger Orfeus kon
met zijn lied de onbezielde natuur en de dieren naar zijn hand zetten. Amfion
bespeelde zijn lier zo fraai dat de stenen in de nabijheid van Thebe werden betoverd
en zich vanzelf tot een stadsmuur samenvoegden. Het snarenspel van Orfeus en
Amfion bezat dus een bijzondere kracht: hun muziek symboliseerde de harmonie en
eendracht.
Vondel zegt dat de Amsterdammers de magische krachten van Orfeus en Amfion
niet nodig hebben om aan hun bouwmaterialen te komen. Orfeus hoeft geen bossen
te verplanten, want de Amsterdammers halen het hout dat nodig is voor de talrijke
heipalen even gemakkelijk zelf uit de Scandinavische bossen. Ook het toverspel van
Amfion is niet nodig voor het verzamelen van de bouwstenen, want de
Amsterdammers zijn zèlf in staat de benodigde stenen bijeen te brengen. De Bremeren Bentheimerstenen, waarvan het stadhuis wordt opgetrokken, worden via de rivier
de Wezer snel en gemakkelijk verscheept. Het marmer wordt aangevoerd vanuit het
Westen, waarschijnlijk uit Engeland en Schotland (vs 554-561). Maar uit
betalingsposten van die jaren blijkt dat er ook marmer uit Livorno en Dinant is
gebruikt.

De architecten Van Campen en Stalpaert
Niet alleen de aanvoer van bouwmaterialen wordt vergeleken met de
harmoniescheppende kracht van Orfeus en Amfion, ook de architecten van het
stadhuis worden met de mythische stedenbouwers vergeleken. Vondel laat de
Bentheimerstenen dansen en het is de harmonische ‘maetzang’ (vs 561) van de
hardwerkende bouwmeester Van Campen
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en zijn hoofdopzichter Stalpaert, die er zorg voor draagt dat de bouw, ondanks alle
rampen en ‘opspraeck’ (vs 563), voort kan gaan. Van Campen en Stalpaert zijn de
scheppers van harmonie, want zij bewerkstelligen door de bouw van het stadhuis de
eendracht van de gemeenschap (vs 561-564).
Dezelfde vergelijking met het snarenspel van Amfion die harmonie en eendracht
voortbrengt, treffen wij aan op een gedenkpenning die ter
Fig. 12 Jacob van Campen, de architect van het stadhuis. (Uit J. Vennekool, Afbeelding van 't
Stadt-Huys van Amsterdam (...), 1664.)

gelegenheid van de inwijding van het nieuwe stadhuis in 1655 is geslagen. De
voorkant van deze penning laat het stadhuis en Amfion met zijn lier zien. Op een
steen aan Amfions voeten staan de namen van de toenmalige burgemeesters. Het
randschrift aan de voorkant van de penning luidt: FUIT HAEC SAPIENTIA
QUONDAM, ‘Dit was vroeger de wijsheid’. Op de keerzijde van de penning is de
Amsterdamse haven te zien met een groot schip op de voorgrond. Het randschrift
hierbij luidt: PELAGUS QUANTOS APERIMUS IN USUS, ‘Tot
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welke grote voordelen wij de zee openen’. Bij deze penning heeft Vondel bijschriften
geschreven. In het bijschrift bij de voorzijde adviseert hij de gezagsdragers zich aan
de ‘maetzang’ van Amfion te houden. Want alleen door maat te houden is de overheid
in staat zijn taken goed uit te voeren:

Matige regeering.
Wie leerzaem is, leene oogh, en oor
Aen maetzang en Amfions snaeren.
De ruwe rotssteen treet u voor,
Vervormt in beeldwerck en pilaeren.
Hy schickt zich ront, vierkant, en lang,
Trots Thebes stercke wallen:
Terwijl Merkuur de dubb'le slang
Betemt, en milt aen allen
Den gulden hoet der Vryheit schenckt,
En d'Overheit naer 't Raethuis wenckt;
Wiens kloeck beleit haer onderzaten
Zoo voeghzaem leit, en vint zoo trouw,
Dat yder geerne aen 't vast gebouw
Een grontsteen streckt, en stut der Staten,
Naerdien dees Harpenaer ons leert;
Dat maet te houden best regeert. (In: Werken, V, 906)

Wat Van Campen en Stalpaert betreft, zegt Vondel dat zij zich door ‘rampen en
opspraeck’ (vs 562-563) niet uit het veld laten slaan. Hij wijst daarmee terug naar
de tegenslagen en de klachten van de Amsterdamse bevolking over de kosten van
de bouw, die hij in de voorafgaande passage behandeld heeft. Ten onrechte kan men
de indruk krijgen dat Vondel hier zinspeelt op onaangenaamheden die zich destijds
zouden hebben voorgedaan tussen Van Campen en Stalpaert. In 1648 kreeg de
bouwmeester Van Campen door de Amsterdamse burgemeesters een hoofdopzichter
toegewezen in de persoon van Daniël Stalpaert. Stalpaert had de titel van
stadsarchitect, maar zijn taak was niet anders dan toezicht te houden op de bouw van
het stadhuis. In 1654, voordat hij zijn werkzaamheden aan de stadhuisbouw geheel
voltooid had, trok Van Campen zich terug en vanaf dat moment trad Stalpaert op als
zelfstandig bouwmeester. Hedendaagse onderzoekers zijn naar redenen gaan zoeken,
die het vroegtijdige afhaken van Van Campen zouden kunnen verklaren. Een ruzie
tussen de bouwmeester en de hoofdopzichter zag men als de meest voor de hand
liggende oorzaak, temeer daar Stalpaert het werk van Van Campen na 1654 heeft
overgenomen. Zo is het verhaal de ronde gaan doen dat Van Campen de
hoofdopzichter verantwoordelijk heeft gesteld voor de vele veranderingen die zijn
aangebracht in het
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oorspronkelijke ontwerp. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Stalpaert deze
veranderingen zelfstandig heeft aangebracht. Hij had immers alleen te gehoorzamen
aan de wil van de burgemeesters. Hoe dan ook, er is geen enkel document waarin
staat waarom Van Campen zich uit de stadhuisbouw heeft teruggetrokken: het blijven
allemaal veronderstellingen.

De arbeiders vergeleken met mieren
Vervolgens wordt het verloop van de bouwwerkzaamheden en de daarmee
samenhangende noeste vlijt van de arbeiders beschreven. Om de intensiteit en
organisatie van de arbeid aan te duiden, worden de arbeiders vergeleken met mieren
(vs 565-575). De vergelijking is ontleend aan de Aeneïs van Vergilius. De bouw van
het stadhuis verloopt op dezelfde manier als de mierenarbeid, gestaag, onder strakke
leiding en goed georganiseerd. Zoals de mieren werken voor hun noodzakelijke
levensbehoeften, zo werken de arbeiders aan de bouw van het stadhuis dat
noodzakelijk en nuttig voor de gemeenschap is. Alles in de bouw verloopt vlot en
economisch. Zelfs het steenafval kan nog nuttig gemaakt worden als schuurzand en
komt zodoende de stadskas ten goede (vs 576-584).

De filosofie van de bouwkunst
De plaats, de bouwmaterialen en de inzet van bouwmeesters en arbeiders zijn de
eerste vereisten voor het tot stand komen van een groots bouwwerk. Maar wat zeker
niet minder belangrijk is, is het principe van de bouwkunst dat schuil gaat in het
ontwerp. Dat is de bezielende kracht achter de bouw, of, zoals Vondel zegt, de
‘stichtheer’ (vs 589) van het stadhuis.
Tijdens de renaissance en de daarmee samenhangende herontdekking van de
klassieken, kwam ook de klassieke bouwkunst opnieuw in de belangstelling te staan.
De bouwkundige verhandelingen van de Romeinse bouwmeester Vitruvius, die
omstreeks 50 v.Chr. in dienst van keizer Augustus was, zijn de enige geschriften
over bouwkunst die uit de Oudheid zijn overgeleverd.
Volgens Vitruvius moet een bouwwerk aan drie eisen voldoen; het moet duurzaam,
nuttig en schoon zijn, de drie eisen die Vondel ook noemt (vs 589-590). De klassieke
eis van duurzaamheid slaat op de stevigheid van de bodem waarop de grondvesten
van een gebouw steunen en op de bouwmaterialen. Aan de eis van nuttigheid wordt
voldaan wanneer het hele bouwwerk zo functioneel mogelijk van opzet is en alle
onderdelen zo rationeel mogelijk geordend zijn. Tenslotte voldoet een gebouw aan
de eis van schoonheid als alle delen waaruit het is opgebouwd met elkaar
overeenstemmen, zodat het
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bouwwerk een symmetrische en harmonische eenheid vormt. Als in een gebouw
deze drie eisen op elkaar afgestemd zijn, dan vormt het zo'n volmaakt geheel dat het
harmonie uitstraalt. Het meesterschap van de bouwmeester heeft dan getriomfeerd
en zijn werk zal eeuwenlang worden geprezen.
Omdat het stadhuis een schoon, nuttig en duurzaam bouwwerk moet worden, heeft
men de klassieke bouwkunst tot leidsman gekozen. Verderop in het gedicht komen
de functionele opzet (de eis van nuttigheid) en de harmonische schoonheid (eis van
schoonheid) van het nieuwe stadhuis aan de orde. Hier (vs 585-594) gaat Vondel
alleen even in op de duurzaamheid. De sterke Bremersteen heeft men gebruikt voor
de muren aan de zuid- en westzijde omdat die het meest te lijden hebben van regen
en sneeuw. Voor de noord- en oost- zijde van het stadhuis heeft men de zachtere
Bentheimersteen genomen. Vondel vergelijkt het stadhuis met ‘een rots’ (vs 586)
om de stevigheid en duurzaamheid van het stadhuis nog eens extra te benadrukken.
Deze rots is ‘tweehonderttachtigh breet, en tweehondert voeten diep’ (vs 587). Daar
het stadhuis aan de eis van duurzaamheid voldoet, zal het nog eeuwenlang kunnen
getuigen van het meesterschap van de bouwmeester. Bovendien zal het stadhuis de
eeuwenoude roem, de ‘gryze Faem’ (vs 594), van de zeven wereldwonderen evenaren
en als achtste wereldwonder de geschiedenis in gaan. Vondel is niet de enige die het
stadhuis vergelijkt met de zeven wereldwonderen, ook Huygens spreekt op de
marmeren gedenksteen in de Burgemeesterskamer over het stadhuis als van ‘'s
Werelds Achtste Wonder’ (zie p. 28).

De overheid onthult de Gedenksteen
Nu Vondel de concrete uitvoering van de bouw van het stadhuis besproken heeft,
gaat hij terug naar het stadsbestuur. Van het besluit tot de bouw getuigt de gedenksteen
van de eerste steenlegging in 1648, die in de Vierschaar van het nieuwe stadhuis is
aangebracht (vs 595-612). Alhoewel de plannen van de bouw al ver voor 1648 waren
gemaakt, werd het nieuwe stadhuis beschouwd als een symbool van de vrede van
Münster die dat jaar was gesloten. Reyer Anslo heeft in 1649 een bundel
samengesteld, de Olyf-krans der Vrede. Hierin staat het gedichtje ‘Aan de Vreede,
Op de grondtbouw van 't Stadthuis’, waarin Anslo het nieuwe stadhuis beschrijft als
een monument van de vrede:
Als d'Amstel, met haar wapenkruis,
De grondt leyt van het nieuw Stadthuis,
En, heerschende over landt en zee,
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Dat sticht ter eere van de vreê.
Dit sprak zy die, zoo rijk en trouw,
Wil wonen in het Stadtsgebouw.
Nu vreest het Y geen krijgsgeval,
De Vreede is binnen onze wal.
(R. Anslo, 414)

Uit het bundeltje van Anslo blijkt dat vooraanstaande dichters bij de vredesfestiviteiten
een gedicht op de vrede hadden geschreven en voorgedragen. Ook Vondel zou een
‘Vreede-zang’, opgedragen aan de vier burgemeesters, hebben voorgelezen.
Bovendien heeft Vondel naar aanleiding van de eerste steenlegging een Bouwzang
geschreven waarin hij eveneens aan de pas gesloten vrede refereert.
Degene die wil weten wanneer en door wie het besluit tot de bouw genomen is,
wordt door Vondel verwezen naar de gedenksteen (vs 595-600). Op deze zwart
marmeren steen, een zogenaamde toetssteen, staat een beeld van de Amsterdamse
stedemaagd. Aan haar voeten staat met gouden letters een in het Latijn gestelde
inscriptie. Vondel parafraseert deze inscriptie in de verzen 600-610. Hij luidt in
vertaling als volgt:
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 te 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
Graef, Sib. Valckenier, Pet. Schaep, zonen en bloedverwanten van de
Burgemeesters, door het leggen van de eerste steen, dit stadhuis
gegrondvest. (Geciteerd via Vondel, Inwydinge, ed. Kronenberg, 87)
De auteur van dit opschrift is volgens Vondel ‘Polsbroeck’ (vs 598), te weten
burgemeester Cornelis de Graef, Vrijheer van Zuid-Polsbroeck. De eerste steenlegging
heeft plaatsgevonden door jeugdige familieleden van de vier burgemeesters. Vondel
besluit met de vermelding dat het hele volk zijn gezagsdragers zegen toewenst tot
ook de laatste steen op zijn plaats zal liggen (vs 610-612).
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7. Voorlopige conclusie: het volmaakte gebouw

615

620

625

630

635

640

645

Een, die te naeu gezet, wat hy bedilt wil pluizen,
Verschoont zelf d'afbreuck van den terling burgerhuizen, 614
Nu ruimte en stadtgerief dees schade ruim vergoedt.
Geen dolle Nero heeft de stadt hierom in gloet
En lichten brant gezet, belust den nacht van Trojen
Te speelen, en de boght der Wijcken af te rojen,
Op lant- en - stadtgeschrey. geen Celer, geen Seveer
Versmolten schat en stadt, voor ooghlust van hunn' Heer,
Aen overdaet van kunst, die veel te dertel steigert,
Daer vrouw Natuur, te zwack, de Bouwkunst grontvest weigert:
De noot, de nutbaerheit, in 't dringen even styf,
Vereischten dack, en ruimte, en lucht, en veel geryf
Van ampten, die beknopt by een zich t'zamen quijten, 625
Ten dienst van Amsterdam, die d'eeuwen zal verslijten,
Indien de Zeevaert haer getrouw blijve, en de Twist
En Tweedraght niet den Raet van Hollants steden splist,
Door onderkruipingen, en baetzucht, van geen muuren,
Zoo sterck als diamant, en yzer, te verduuren.
De bouwkunst, toenze in 't werck beooghde haeren wensch,
Koos tot haer voorbeelt uit het lichaem van den mensch,
Zoo meesterlijck volbouwt, van buiten en van binnen,
Dat niets hieraen ontbreeckt, en d'allersnelste zinnen,
Die dit doorsnuffelen, van 't meeste aen 't minste lidt, 635
Bekennen moeten dat het allerminst miszit
Wat hieraen wort herstelt. herstellen is misstellen.
Wie dit hervormt, misvormt. laet overmeeten, tellen,
En weegen, wien dit lust; het lichaem schroomt geen licht,
Geen klaere middaghzon, noch maet, getal, en wight.
Zoo blijckt dit bouwsel dan van lit tot lit rechtvaerdigh
In evenredenheit, en zulck een' bouwheer waerdigh,
Die ieder bouwer wijst, en, als Godts leerkint, trouw
Het oogh leert slaen op hem, en zynen schoonsten bouw.
De bouwers van 't Stadthuis den eisch der wet voldeden,

614
625
635

terling, blok, kavel
quijten, kwijten, inspannen
meeste, belangrijkste
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650

655

660

665

670

675

680

En volghden zulx de Kunst, dat geen van all' de leden
In zynen stant bezwyckt. Vitruvius trede aen,
En zelf Apollodoor, bouwmeester van Trajaen,
Wiens naelt noch heden praelt te Rome, voor onze oogen; 649
Zy vinden dit gebouw door al zyn leên voltogen,
Van boven tot beneên. geene outheit dit verdooft.
Het heeft zyn middenlijf, zijne armen, voeten, hooft,
En schouders, elck om 't netst. het heeft zyn ingewanden,
Elck lidt, elck ingewant zyn ampt, gebruick, en standen.
Hier leeft en zweeft de ziel van ons Wethoudery,
Gelyck een Godtheit, in, en ziet het zeilrijck Y
Met 's weerelts oeghsten en Oostindiën geladen.
De Zeven landen zelfs ons Heeren en hun Raeden,
Orakels van den Staet, bezoecken, reis op reis, 659
In tijt van ooreloge en ongestoorden pais, 660
En leeren, beter dan by Griecken, en Romainen,
Hoe zich de Grooten hier tot 's nabuurs dienst verkleinen.
Hier houdt het burgerhof de wateren in toom,
Geplant op Aemstels gront, gelijck een hooge boom,
Die zyne wortels schiet heel diep en taey in d'aerde,
En, wassende in de lucht, zijn pit voor lucht bewaerde, 666
Voor regen, hitte, en vorst, met schorsse, en schelle, en bast.
Geene overwightigheit in 't groejen hem vermast. 668
Hy geeft den hemel bosch, en loof, en groene bladen,
Den gront zyn schaduwen, en hangt met ooft geladen.
De waterstroomen voên de wortels, en zijn groen
Wort van den dau verquickt. al 't jaer is zijn saizoen.
Men hoort de vogels schel in zijne tacken zingen.
Men ziet de melckbron versch, rontom geduurigh springen,
En vloeien, tweemaels 's daeghs; wanneer de zon, gehult
Met straelen, 's morgens ryst, en 's aerdtrijx lyst vergult,
Of 's avonts ons ontzinckt, en schuil gaet achter duinen.
De Noortsche blaesbalgh schud de bosschen, en hun kruinen,
Of knackt den eicken stam; maer dees, al even vast
Gehanthaeft van om hoogh, ontziet noch leedt, noch last.

649
659
660
666
668

naelt, gedenknaald
reis, keer op keer
pais, vrede
bewaerde, vrijwaarde
vermast, ontkracht

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

110
Op grond van de voorgaande argumentatie trekt Vondel hier de conclusie dat het
stadhuis als gebouw aan alle voorwaarden voldoet: het beantwoordt aan de eisen van
nuttigheid en schoonheid en het is de zetel van een waardig stadsbestuur.
Fig. 13 Nero, zingend bij de brand van Rome. (Uit Caj. Suetonius Tranquillus, Van de 12 Keizers,
vert. door A. Bogaert, 1699.)

Rome: Nero's pronkzucht
Om het nut van het gebouw aan te wijzen trekt Vondel een vergelijking met Rome.
Zoals eerder vermeld had het Amsterdamse gezag besloten dat er talrijke huizen
gekocht en afgebroken moesten worden
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om ruimte te scheppen voor het nieuwe stadhuis. Maar, zegt Vondel, zelfs degene
die zeer nauwkeurig het voor en tegen afweegt, zal toegeven dat ruimte en gerief de
afbraak ruim vergoeden (vs 613-615). De plattegronden laten zien dat waar nu het
kolossale stadhuis verrijst, voorheen 69 panden en het oude stadhuis gelegen waren.
De Dam was toen een stuk kleiner en de Nieuwe Kerk lag nog verscholen achter de
af te breken panden. (zie fig. 1 en 2, resp. p. 12 en p. 13). Ook in Rome hadden
eertijds veel huizen plaats moeten maken voor stadsvernieuwing, maar daar was
sprake geweest van een vergrijp. Vondel voert een ‘dolle’ Nero op die Rome in
lichterlaaie zet om plaats te maken voor een weelderig paleis (vs 616-622). Of Nero
de stad met opzet in brand gestoken heeft, zoals Vondel doet voorkomen, is de vraag.
Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus was de oorzaak van de brand
onduidelijk.
Vondel vertelt dat Nero de stad in brand heeft gestoken om de brand van het oude
Troje te evenaren. Dit beschrijft Tacitus ook:
(er ging een) gerucht dat hy ten eigenen tyde van 't branden der stadt, op
't huistoonneel getreeden was, en den ondergank van Troje gezongen hadt,
het jeegenwoordigh quaadt by d' aloude ellenden gelykende. (Tacitus, 274:
39)
Toen Rome geheel was platgebrand, gaf Nero zijn beide bouwmeesters Severus en
Celer opdracht om op de vrijgekomen plaats een weelderig paleis te laten verrijzen.
Bovendien wilde Nero de stad naar zijn eigen inzichten weer opbouwen (vs 619-627).
Tacitus schrijft hierover:
Voorts, Nero heeft de puinhoopen zyns vaaderlandts gebeezight, en een
huis getimmert, (...) door meesterschap en toestellen van Severus en Celer,
die geest en hart hadden, om 't geen, dat van den aart geweigert was, door
konst t' onderstaan, (...). (Tacitus, 274:42)
Volgens Vondel was het paleis van Nero zo weelderig en overdadig dat het niet meer
overeenkwam met de principes van de bouwkunst, die op hun beurt aan de natuur
ontleend zijn (vs 621-622). Het Romeinse voorbeeld dient hier als tegenstelling tot
de Amsterdamse situatie. Dat Nero zijn stad heimelijk in brand stak, impliceert dat
Amsterdam de ‘terling burgerhuizen’ rechtmatig afgebroken heeft. Waar Nero een
paleis heeft laten optrekken tot meerdere glorie van zijn eigen persoon, bouwt het
Amsterdamse gezag een stadhuis in het belang van de stad en de burgers. Want om
aan alle taken die het gezag uitoefent een plaats te kunnen bieden, is het noodzakelijk
dat er een ruim gebouw komt. Alleen als er een goede werkruimte is, kan het gezag
zijn taken naar behoren uitoefenen (vs 623-626).
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Hoe Amsterdam de eeuwen trotseert
Het eeuwenlange voortbestaan van Amsterdam stelt Vondel afhankelijk van twee
voorwaarden. Enerzijds moet de ‘Zeevaert’ Amsterdam getrouw blijven en anderzijds
moet Amsterdam zorgen dat ‘Twist en Tweedraght’ niet de ‘Raet van Hollants steden’
uit elkaar drijft (vs 627-630).
Fig. 14 Een menselijk lichaam als norm voor geometrische verhoudingen. (Uit M. Vitruve Pollion,
Architecture, 1572.)

Amsterdam was in de 17e eeuw in het mondiale handelscentrum vanwege zijn
wijdvertakte commerciële belangen in Europa en in gebieden overzee. De stad werd
schatrijk door de handel op de Oostzee en die op de Middellandse zee, en dankzij
de vaart op Engeland, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. Met de Oost- en
Westindische handel van de twee beroemde compagnieën (de WIC en de VOC)
verdiende de stad fortuinen. Het is allerminst verwonderlijk dat Vondel de zeevaart
van levensbelang vindt voor het voortbestaan van Amsterdam.
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De Staten van Holland, de ‘Raet van Hollants steden’ (vs 628), was het bestuursorgaan
van het gewest Holland, waarin voornamelijk vertegenwoordigers van de steden
zitting hadden. Binnen het gewest Holland was Amsterdam de belangrijkste stad.
Zijn stem had zoveel gewicht dat een beleid tegen de zin van Amsterdam vrijwel
onmogelijk was. Amsterdam betaalde bijna de helft van de belastingen van het gewest
Holland waardoor het de overige leden van de Staten van Holland naar de hand kon
zetten. Het is dan ook niet zo vreemd dat er bij andere leden van de Staten van Holland
wrevel bestond ten opzichte van Amsterdam. Vondel lijkt hiertegen te waarschuwen.
Hij zegt dat de Staten zich moeten hoeden voor ‘onderkruipingen en baetzucht’ (vs
629). Hiertegen is niets bestand; zelfs muren van diamant en ijzer zijn daar niet tegen
opgewassen (vs 629-630).

De ideale verhoudingen van het menselijk lichaam
Om de schoonheid van het gebouw aan te geven, gaat Vondel vervolgens dieper in
op de beginselen van de klassieke bouwkunst. Een gebouw voldoet aan de eis van
schoonheid als het harmonisch en symmetrisch van opbouw is. Alle delen van het
gebouw moeten volgens één systeem van verhoudingen met elkaar in
overeenstemming zijn. De overeenstemming en harmonie der delen komen het best
tot uiting in het lichaam van de mens, dat geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.
Daarom heeft de klassieke bouwkunst het menselijk lichaam, dat wil zeggen de
natuur tot voorbeeld genomen (vs 631-640). Deze opvatting berust op de filosofie
dat al het goede, ware en schone teruggaat op eenzelfde evenredigheid, die ervoor
zorgt dat de hele schepping één harmonisch geheel vormt. De architect die zijn
bouwwerk opzet naar het voorbeeld van het menselijk lichaam wordt hiermee tot
een schepper van ‘Goddelijke’ bouwwerken.
De herleiding van de ideale architectonische verhoudingen tot die van het menselijk
lichaam vindt men al bij de Romeinse bouwkundige Vitruvius. Deze splitst het
volmaakte menselijk lichaam in delen op en past de daaruit voortkomende
verhoudingen toe op de bouwkunst. Zo ziet hij de navel van de mens als middelpunt
van een cirkel of een vierkant: wanneer de mens zijn armen en benen spreidt, vallen
zijn handen en voeten samen met de omtrek van een cirkel of vierkant. Het ideale
gebouw beantwoordt aan een dergelijk grondplan.
In 1604 verscheen Den Grondt der edel vry schilder-const van Carel van Mander.
Ook hierin wordt de bouwkunst gekoppeld aan de verhoudingen van het menselijk
lichaam:
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Proportie, of zuivere onderlinge verhouding van maten (zoals Plutarchus
in dit verband meedeelt) is een schoon en verheven sieraad in de natuur.
Deze proportie in bouwwerken of in de menselijke figuur noemt Vitruvius
(die immers kunstig van aard is) een konstante overeenkomst in de
verhouding van de ledematen of onderdelen van het hele gebouw, als ze
goed volgens de regels van de kunst worden ontworpen. (Van Mander,
Grondt, II, 106)
Vondel betrekt deze opvatting op het nieuwe stadhuis. Maar niet alleen de
voorschriften van Vitruvius zijn uit het stadhuis af te leiden, ook de invloed van
Apollodorus is erin terug te vinden (vs 641-654). Apollodorus was een Griekse
architect die in de 2e eeuw na Chr. als bouwmeester van keizer Trajanus de
zogenaamde zuil van Trajanus heeft gebouwd.
De bouwmeester van het stadhuis, Jacob van Campen, had in Rome de klassieke
bouwkunst en beeldhouwkunst bestudeerd. Hij heeft daar de geschriften van Vitruvius
leren kennen en diens ideeën zijn dan ook inderdaad in het nieuwe stadhuis aan te
wijzen.

Het eervolle gezag in het nieuwe stadhuis
In dit volmaakte gebouw zetelt het volmaakte gezag zoals de ziel in het lichaam
zetelt: ‘gelyck een Godtheid’ (vs 656). De eervolheid van het Amsterdamse
stadsbestuur is gelegen in zijn wijsheid. Deze wijsheid is weer de oorzaak van zijn
grote invloed binnen en buiten het gewest Holland. De burgemeesters en
vroedschapsleden, de ‘Heeren en hun Raeden’ (vs 658), worden de orakels van het
gewest Holland genoemd. Ook de zeven gewesten van de Republiek, de ‘Zeven
Landen’, kunnen keer op keer, in tijden van oorlog of vrede, gebruik maken van de
wijsheid van het Amsterdamse stadsbestuur. Amsterdam voelt zich niet te hoog om
de minder machtige bondgenoten bij te staan als het nodig is. Of om met Vondels
woorden te spreken: ‘de Grooten (willen zich) hier tot nabuurs dienst verkleinen’
(vs 662). De bondgenoten helpen elkaar en in dit opzicht doet Amsterdam het beter
dan de oude Grieken en Romeinen die hun eigen belang voorop bleven stellen (vs
661-662).

Het gezag en haar stadhuis als een hoge boom
Vervolgens worden het stadhuis, dat het ‘zeilrijck Y’ (vs 656) met handelsschepen
in het oog houdt, en de Amsterdamse overheid, die onder meer de taak heeft de
zeehandel te stimuleren, vergeleken met een hoge boom. Door het stadhuis en het
gezag te vergelijken met een boom wordt een abstracte conceptie gevisualiseerd door
middel van een herkenbaar beeld uit de natuur. Deze vergelijking lijkt geïnspireerd
te zijn op de Bijbel. In het boek Daniël komt bijvoorbeeld het volgende beeld voor:
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De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij
werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; Zijn loof was schoon, en
zijn vruchten vele, en er was spijze aan denzelve voor allen; onder hem
vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden
in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed.
De boom symboliseert de standvastigheid daar hij zichzelf beschermt tegen regen,
hitte en vorst. Hij is bestand tegen alle stormen en biedt de dieren die van hem
afhankelijk zijn voeding en bescherming (vs 663-680). Het gezag is even standvastig
en beschermt en voedt de ingezetenen.
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8. Beschrijving van de buitenkant van het stadhuis

685

690

695

700

705

710

Men ziet, van buiten en van binnen, drie kolommen,
Gekoren uit de vyf aeloude, kunstigh brommen, 682 +
In bey de stadiën, voor 't opgetogen oogh. 683
De laeghste uit twee gemengt, en d'ongemengde om hoogh.
D'Ionische, en Korintsche, als in een huwlijck, onder,
Gesmolten ondereen, wort, tot een weereltsch wonder,
Gedraegen van den voet, en draeght Korinthen weêr
Uit Griecken t' Amsterdam om hoogh, tot Aemstels eer.
Wie dees verknochtheit ziet en orden, zagh niet vasters
Niet netters uitgewrocht. gestreepte muurpylasters,
De hangende festoen, of die zich zelve spant,
Het marmeren poortael, de vloer, gewelf, en pant,
Het kroonwerck, zinrijck loof, rontom elcks innegangen,
Naer eisch van ieders ampt, gevlochten en gehangen,
Geen ledige ydelheit, het beelt, dat draeght, of ciert,
Geen woeste wildernis, maer alles gemaniert,
De voet, de lange pijp, de kapiteel, de friezen,
En lysten, elck om 't rijckst, by d'ouden niets verliezen.
Doch eer wy noch gerijf en cieraet gadeslaen
Inwendigh, laet ons voor de beide gevels staen,
En in elcks voorhooft eerst de beeldewercken eeren,
Daer wy Quellijns vernuft en geest zien triomfeeren.
Het ooster voorhoeft draeght hier moedt op Amsterdam,
Een dochter, voortgeteelt uit Aemstels gryzen stam,
En endelijck gekroont, door's Keizers gunst en handen,
Met zulck een hoofdcieraet, de zon der Duitsche landen.
De leeuw stut haeren stoel, en waeckt aen elcke zy,
Daer d'Aemstelnymf haer kruick, de Stroomgodt van het Y
Zijn water giet in zee, en rusten in hun biezen,
Die, al den zomer groen, by wintervorst bevriezen.
De Watergoden slaen een ongelijck geluit,
En blazen haeren lof op alle watren uit.
De Zeegodinnen, nu geweckt door zulcke galmen,

682 gekoren, gekozen
+ brommen, pralen
683 stadiën, verdiepingen
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Vereeren haer met wier, en krans, en mosch, en palmen.
715 De krokodil de zwaen de zeehont, reis op reis,
Zich domplen, daerze heerscht met haeren tack van pais. 716
Ick hoor de Tritons heesch trompetten, zie dolfynen,
En meereminnen, nat van vlechten, hier verschijnen
Ter wyfeest, Godt Neptuin gezeten, met zijn hulp
720 En trouwe gemaelin, in zyne wagenschulp.
Hier woelt de waterjaght van Zeegoôn en Godinnen.
Zoo kil een element kan noch de kool van 't minnen
Niet blusschen in den vloet, of Peleus, heet en warm,
Neemt Thetis op den schoot, en drucktze in zynen arm.
725 En dunckt dit iemant vreemt? zy toeten op den horen
Dat Venus uit het schuim en zeeschuim wert geboren.
Al 't zeedom leeft hier nu, in 't groejen van ons Stadt,
Als of het haer geluck om strijt gezworen hadt.
Zy roepen, waer een vloot de baren door komt bruizen:
730 Vaert heene: propt de stadt, de zolders, en de huizen,
En kelders met uw vracht: wy schencken u 't geley.
De koey geeft Hollant melck, maer dit 's de vetste wey,
Waerby de koey gedyt. wie twijfelt aen dat zeggen,
Zal Gysbrechts wallen noch aen Pampus uit zien leggen.
735 Geen koejenujer maeckt de steên en dorpen rijck:
De Zeevaert bouwtze, en brengt eerst zoden aen den dijck.

Nu pas beschrijft Vondel het stadhuis zelf uitvoerig. Hij behandelt eerst de architectuur
van buiten, vervolgens van binnen en dan de decoraties. Hij gaat de lezer aan de hand
van de buiten- en binnenkant van het stadhuis laten zien dat het stadhuis ook werkelijk
aan de klassieke bouwwetten voldoet.

De zuilen
Eerst beschrijft Vondel de stilering van de gevel (vs 681-684). Het stadhuis heeft
twee en niet drie (vs 681) typen zuilen, die uit de vijf typen van de klassieke
bouwkunst gekozen zijn. Deze vijf typen zuilen zijn in het werk van de 16e-eeuwse
Italiaanse bouwmeester Palladio beschreven: het Toscaanse, het Dorische, het
Ionische, het Corinthische en het Gemengde (Composiete) type:
Daer zijn vijf orderen die de oude gebruyckt hebben, te weten de
Toscaensche, de Dorische, de Ionische, de Corinthische, en de
Compositasche oft gemengelde. (Danckertsz, 5, A3)

716

pais, vrede
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De geschriften van Andrea Palladio waren veelal gebaseerd op de theorieën van
Vitruvius. Hij had de bedoelingen van Vitruvius op vele punten verhelderd en
verklaard. Jacob van Campen, de bouwmeester van het nieuwe stadhuis, heeft de
bouwtheorieën van beide bouwmeesters in het nieuwe stadhuis in praktijk gebracht.
Hoewel Vondel zegt dat er drie typen zuilen in het stadhuis voorkomen, noemt
hij er in feite slechts twee: het Gemengde type zuil en ‘d'ongemengde’ zuil (vs 684).
De Gemengde zuil, ook wel de Composiete of Romeinse zuil genoemd, is een type
zuil dat ontstaan is uit een combinatie van de Ionische en de Corinthische zuil. De
gevel van de eerste verdieping heeft zuilen van het Gemengde type, de gevel van de
tweede verdieping en de binnenkant van het stadhuis hebben alleen zuilen van het
Corinthische type. De Gemengde zuil, die Palladio als een apart type heeft
onderscheiden, is dus van oorsprong opgebouwd uit twee andere typen, en het kan
zijn dat Vondel daardoor tot het getal drie is gekomen.
Vondel gaat even in op de Gemengde zuil (vs (685-690); deze is de stevigste en
de fraaist uitgevoerde en voldoet daardoor het beste aan de eisen van duurzaamheid
en schoonheid. Palladio formuleert het als volgt:
De Compositasche ordre (...) is (...) de schoonste en rechtmatigste (...) die
dewelcke uyt de Ionische en Corinthische ghetrocken (...) is. (Danckertsz,
24, B5)
Iets stevigers en mooiers dan de Gemengde zuil is volgens Vondel niet uitgedacht.
De plaatsing van de twee typen zuilen op de beide verdiepingen, de Gemengde
zuil onderaan en de Corinthische zuil bovenaan, heeft te maken met de oorspronkelijke
functie van de zuilen. De stevigste zuil, in dit geval de Gemengde, moet onderaan
geplaatst worden omdat zij het hele gebouw draagt.
Palladio zegt hierover:
Men moet die (= zuilen) inde gebouwen gebruycken, in dier voegen dat
de aldergrootste en aldervaste d'onderste zy: (...) Alsoo dat de Dorische
sich altijt sal stellen onder de Ionische, de Ionische onder de
Corinthiaensche, en de Corinthische onder de gemengelde. (Danckertsz,
5, A3)

De decoraties
Nu volgt een opsomming van de verschillende architectonische decoraties die het
gebouw rijk is (vs 690-698): ‘gestreepte muurpylasters’, pilaren voorzien van
gleufvormige uithollingen; ‘festoenen’, een vorm van versiering in slingers van loof,
bloemen en vruchten; het ‘zinrijck loof’, festoenen die boven de ingangen van
verschillende afdelingen
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zijn aangebracht; en meer fraaie versieringen. Vondel benadrukt dat deze decoraties
niet uit louter pronkzucht zijn aangebracht, maar dat ze functioneel zijn. Omdat de
principes van de klassieke bouwkunst in de decoraties zijn aan te wijzen, doet het
nieuwe stadhuis niet onder voor een bouwwerk uit de klassieke oudheid.

Arthus Quellijn
Voordat Vondel het gebouw ingaat, wil hij de lezer eerst laten meegenieten van de
beelden en frontons die de voor- en achtergevel van het nieuwe stadhuis sieren. Zij
zijn het werk van de beeldhouwer Quellijn (vs 699-702).
Arthus Quellijn, of Quellinus, werd in 1609 in Antwerpen geboren
Fig. 15 Arthus Quellinus (Uit: H. Quellinus, De voornaemste statuen (...), dl. 1, 1655.)

als zoon van een beeldhouwer. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1630 naar Italië gegaan,
waar hij zich met de beeldhouwkunst heeft beziggehouden. In 1639 keerde hij naar
zijn vaderland terug, waar hij al
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spoedig belangrijke opdrachten kreeg en zich een grote naam verwierf. In 1647
vestigde hij zich in Amsterdam. Vanaf 1650 heeft hij aan de beelden voor het nieuwe
stadhuis gewerkt. In 1665 keerde hij voorgoed naar Zuid-Nederland terug.

Het oostelijk fronton
Vondel begint zijn beschrijving van de decoraties aan de buitenkant van het stadhuis
met het oostelijk fronton, dat de gevel aan de Damzijde siert (vs 703-721). Dit fronton
geeft een diepe zin aan de bedrijvigheid beneden op de Dam, waar kooplui
samenstromen en goederen van overzee worden aangevoerd.
Op het fronton, precies in het midden, neemt het beeld van de Vrede een ereplaats
in. Het fronton zelf laat zien hoe de Amsterdamse stedemaagd met haar vredestak
gezeten temidden van talrijke zeegoden en zeegodinnen, wordt gehuldigd met
trompetgeschal en lauwerkransen. Aan de voeten van de stedemaagd houden twee
leeuwen de wacht en gieten de Amstelnimf en de Stroomgod van het IJ hun kruiken
met water leeg in de zee. Ook de zeegod Neptunus en zijn trouwe gemalin zijn,
omringd door allerlei andere wezens die de wateren symboliseren, op het fronton te
zien.
Vergelijken we Vondels beschrijving met het fronton zoals dat nu nog op het
stadhuis te zien is, dan merken we dat de door hem beschreven Amstelnimf en
Stroomgod van het IJ ontbreken. Zij komen wel voor op het westelijk fronton. Toen
Vondel zijn Inwydinge schreef waren de frontons nog niet geplaatst; bovendien is
van Quellijn bekend dat hij zijn plannen ten aanzien van de ontwerpen steeds
veranderde. Dit kan het verschil tussen tekst en realiteit verklaren.

De vredesheerschappij over de wereldzeeën
De centrale gedachte die in dit fronton - en ook in Vondels beschrijving ervan - is
uitgedrukt, is die van de vredesheerschappij van Amsterdam over de wateren.
Dat de handel bij uitstek de vrede tussen de volken bevorderde, was een gedachte
die de Amsterdamse kooplui zeer na aan het hart lag. Deze opvatting was, in navolging
van Seneca, ontwikkeld in het 16e-eeuwse natuurrecht en in Nederland met name
uitgedragen door Hugo de Groot in zijn beroemde Mare Liberum (1609), in 1614 in
Nederlandse vertaling verschenen onder de titel Vrye Zeevaert:
Tot een fundament ende gront-slach sullen wy dese sekere heldere ende
onveranderlijcke reghel van t'recht aller volckeren, (...) stellen; dat allen
volckeren ende Natien toeghelaten is, den anderen te gaen versoecken,
ende met den selven te handelen, ende Coopmanschap te drijven. Dit leert
Godt self door de Natuer, gemerckt
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hy alles wat tot het leven noodich is, op alle plaetsen niet en wil vande
natuer voortgebracht hebben, ende gheeft dat d'een natie d'ander in consten
overtreft. Waerom (...) om dat hy begheert heeft, dat door onderlinghe
gebreck ende overvloet der menschen vrientschap soude onderhouden
werden, (...) (De Groot, Vrye Zeevaert, 1-2)
Vanuit deze gedachte kon men dus stellen dat Amsterdam, als mondiaal
handelscentrum, een vredesheerschappij uitoefende, al was de praktijk dan ook vaak
zo vreedzaam niet.

De mythe van Peleus en Thetis
De Groot stelt dat de ligging van Holland de Hollanders van nature geschikt maakt
voor de zeevaart (zie p. 61-62). Dit geldt bij uitstek voor Amsterdam, liggend op de
grens van land en water. Vandaar dat Vondel aan zijn beschrijving van Quellijns
fronton een eigen uitweiding kan toevoegen over de mythe van Peleus en Thetis, die
respectievelijk de aarde en de zee symboliseren.
Peleus, brandend van liefde, neemt Thetis op schoot en zelfs door het koude water
van de zee wordt de vurige liefde die hij heeft opgevat voor de zeegodin, niet geblust.
De mythe vertelt dat Peleus zo hevig verliefd was op Thetis, dat hij haar in haar slaap
overrompelde en ontvoerde. Uit hun samenzijn werd de held Achilles geboren. Aan
deze mythe ligt de ontmoeting en verbintenis van land (de aardse Peleus) en water
(de zeegodin Thetis) ten grondslag. Vondel heeft door middel van dit mythologische
beeld de natuurlijkheid van de band die Amsterdam met de zee heeft, benadrukt.
Zoals Peleus zich alle moeite heeft getroost om de zeegodin de zijne te maken, zo
zal Amsterdam alles op alles zetten om heer en meester van de zee te blijven. Mocht
iemand deze verbintenis van land en water toch nog vreemd vinden, bedenk dan, zo
zegt Vondel, dat Venus, de godin van de liefde, uit het schuim van de zee werd
geboren (vs 722-726). Vondels weergave van de mythe van Peleus en Thetis is in
ongeveer dezelfde bewoordingen terug te vinden in zijn vertaling van de
Metamorphoses van de klassieke schrijver Ovidius. Het verhaal van de geboorte van
Venus is te vinden bij de klassieke schrijver Hesiodus. Deze Venus symboliseert de
‘aardse liefde’, de kracht van de voortplanting en de materiële vooruitgang (zie
hiervoor p. 32). Het is dit natuurlijke beginsel - de begeerte van de mensen hun
welvaart te vergroten - dat in de vorm van de handel de verbinding tussen land en
water tot stand heeft gebracht. En zoals uit de verbinding van Peleus en Thetis de
held Achilles geboren is, zo is ook uit deze verbinding iets groots voortgekomen: de
stad Amsterdam.
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De zeehandel als spil van de welvaart
In aansluiting bij het voorafgaande besluit Vondel zijn passage over het oostelijk
fronton met een lofprijzing van de handel door de gezamenlijke zeegoden. Zij spreken
uit dat niet de veeteelt, maar de zeevaart de spil is van Hollands welvaren (vs
727-736).
Dat de zeehandel kon worden beschouwd als de spil van de economie, is niet zo
vreemd. Hij bracht velen rijkdom:
Vele rijcke ende machtighe Inwoonders van Hollandt, hebben hare
middelen niet weynich vermeerdert, ende vermeerderen de selve noch
dagelijcx door haer navigatien in verre geleghen Landen. (...) Ende hier
uyt comt voort, de groote menichte van gelt ende macht der Hollanders,
ende hier voor is haren naem ende grootheyt door de gheheele Werelt
vermaert. (Boxhornius, 38)
Maar bovendien bracht het grote aandeel dat met name de Amsterdammers in de
graanhandel vanuit de Oostzee hadden, met zich mee dat de boeren van de graanteelt
konden overschakelen op de veel winstgevender zuivel- en vleesproduktie. Door
deze specialisatie was ook het boerenbedrijf winstgevend, want de Hollandse
zuivelprodukten waren bijzonder gewild in heel Europa.
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9. Uitweiding: de stad in vogelvlucht

740

745

750

755

760

765

Indien 't geoorloft waer ter zyde eens af te treden,
Om ieder hooftgebouw der Koopstede aller steden
Te gaen bespiegelen; ick sleet den dagh en tijt,
Die den stehuisbouw nu alleen is toegewyt:
Ick overvlocht het hooft van Amsterdam met kranssen,
Of, als een Cybele, met heldre torentranssen,
En spitsen, op wier kruis de goude weêrhaen draeit,
Aenwyzende uit wat streeck de koopvloot overwaeit.
Lucy, daer 't weeshuis groeit, zich dagelijx verwondert,
Als zy haer weezen telt, en opvoedt zevenhondert,
Uit haeren milden schoot. Sint Klaere ziet Raspyn
Betemmen met zijn rasp het wilt, dat in de lijn 748
Het Brasiliaensche bosch moet maelen en versleepen,
En siddren voor den knoop en 't klatren van de zweepen
Der overstrenge Tucht. het Spinhuis raeght de spin, 751
Die looze netten spant voor breidelooze Min.
Het Dolhuis sluit en stilt ontzinde Razernyen,
In stille schaduwen Sint Peters Galeryen
Geleiden ons naer 't bedt van krancken man en vrouw,
Door Kosters kunst verquickt. de Bajert herberght trou,
Drie nachten achtereen, verlege wandelgasten, 757
Die, naeckt en geldeloos, vermagert zien van vasten.
Het nabuurgasthuis troost den ouderdom in rouw,
Ontfangt den ouden stock, en d'afgeleefde vrouw.
Het Amiraelshof dient den Zeeraet, scherp gesleepen
Op 't veiligen der zee, gekruist met oorloghsschepen.
Ontfanger Spiegel hier 't geleigelt wort betrouwt, 763
Ten steun der zenuw, die de zeekust ploeght, en bouwt.
Het ront Begynhof berght de Maeght in zijne muuren.
De Zuid- en- Noortkerck en de Westkerck haer gebuuren
Ten dienst staen. Sint Niklaes wint aenzien, door de kunst
Des torens, net gedraeit, en Swelings Faem en gunst,

748
751
757
763

wilt, nl. de misdadigers
raeght, veegt... weg
verlege wandelgasten, arme zwervers
geleigelt, convooigeld
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Wiens geest door d'orgelkeel zoo hemelsch quam gedrongen,
770 Dat Englen op den galm van Jesses nooten zongen.
De dubbele orgeldeur, een stichtigh tafereel,
Verweckt noch Heemskercks geest ten grave uit, door 't penseel,
Dat David, die den Reus het hooft heeft afgeslaegen,
Op maeghdegalmen schijnt tot aen de lucht te draegen.
775 De Koningklijcke harp, voor 't heiligh Kistverbont,
Zijn voeten gaende maeckt, die raecken naulijx gront,
Daer Michol, uit het hof, te blint vervoert, eilaci,
Dien ommegang beschimpt, en godtsdans met zijn staetsi.
De Godskist, zevenmael gedraegen om den wal,
780 Dreight Jericho verbaest met eenen zwaeren val.
Maer 't heerlijck kerckglas, daer ons Lievevrouws kapelle
Van outs gesticht was, geeft getuighnis van het snelle
Vernuft des schildergeests, die 't werck zoo schicken kon,
Dat's Engels Groet, Godts Kribbe, en oude Simeon,
785 Daer Christus wort vertoont, de grootste meesters leeren
Hun verwen maetigen, hartstoghten ordineeren,
En bouwen naer de kunst; te schildren een gewelf
Natuurlijck, en gelijck de kerck in 't leven zelf.
Ick zwijgh van 't koorglas, daer de kloecksten naer verlangen; 789
790 Van Ridder Heemskercks graf, met zynen schilt behangen.
't Gewelf, van Heiligheit in d'oude tijt befaemt,
Op achtien pylers rust. Sint Agnes school betaemt
Door Baerle en Vossius de Koopstadt te stoffeeren
Met wijsheit, die de jeught t'Athene plagh te leeren.
795 De Schouburgh licht de stadt, gelijck een morgenstar,
En schuift tooneelen op, daer Engel Lucifer
Uit zijnen hemel ploft, en starrelichte stoelen,
In 't onuitbluschbre vier der helsche zwavelpoelen;
Een treurspel om een hart van diamant, als glas,
800 Te brijzelen tot stof, te kneên, als maeghdewas;
Naerdien 't veranderen van heil in ongelucken
Noit grooter ommezwaey in 's trotsen brein kon drucken.
De Schouwburgh plant en stampt de zeden in de jeught,
Ontmomt de weerelt, leert welspreeckentheit, en deught, 804
805 En wijsheit, uitgebeelt door rol, en personaedje,
Gelaerst, of licht geschoeit, gevoert op haer stellaedje.
De tooneeldichter zuight, gelijck de bie, zijn stof
En geur, uit heiligh en onheiligh, om met lof

789
804

koorglas, raam van het koor
ontmomt, onthult
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t'Onthaelen al de Wet en wijze Burgerheeren,
810 Die met hun achtbaerheit 't gestoelte hier vereeren.
Sint Joris hof bezorght den onbezorghden kost
Zyn macke vooglen, van bekommering verlost.
De Heerenherbergh staet voor alle Grooten open,
En zweet om 't vaste goet in 't veilen, en verkoopen.
815 Het rijcke Ostindisch huis verslaeft zich, mat en moe,
En rieckt ons met den geur van 't kruidigh Oosten toe.
't Westindiaensche wil noch eens den Portugiezen
Afeischen 't geenwe by de zeefortuin verliezen.
Het Schrynwercks pant bestelt ons tafel, en kantoor,
820 En glimt van sackerdaen, en ebben, en yvoor. 820
De Vleeschhal schaft ons vee, wiens keelen afgesteecken
Niet blaeten, daer voorheen Sint Peter plagh te preecken
Van d'oude visschery. het dienstbaer Leenhuis plant
Zijn nutte leenbanck, daer het ingebroghte pant
825 Den noot der armen stut. 't Geschuthuis smilt aen vlieten 825
Van koper, root van gloet, om donders af te gieten,
En blixems op haer' vorm. de korenschuur schaft graen,
Betoomt de vrecke merckt, en spijst den onderdaen. 828
Steenhouwery, Stetuin bezorghen stadts gebouwen,
830 Daer zaegh en beitel knerst, in 't zaegen, en in 't houwen.
d'Aelmossenier bezorght den nootdruft, in den noot, 831
Door al het ronde jaer, en deelt uit zijnen schoot
Der burgren schaelgifte uit. Huiszittevaders winnen, 833
By winterdagh, het hart der naeckte huisgezinnen,
835 Door armoede uitgeput. de Schermschool treckt haer eer
Uit Aemstels schutterye, en oefentze in 't geweer.
Zy monstert den soldaet, op haere monsterrollen,
En helpt hem aen soldy, en munt, betaelt ten vollen.
Van 't Pesthuis rep ick niet, dat, buiten ons stevest, 839
840 De lucht der stede vaeght van doodelycke pest; 840
Noch oock van d'Ossemerckt, daar vette en magere ossen
De weide en Eiderste van hunnen last verlossen; 842
De gladde klepper van ons Ridderjeught zoo vroom 843

820
825
828
831
833
839
840
842
843

sackerdaen, houtsoort
vlieten, stromen
vrecke, hebzuchtige
nootdurft, levensbehoeften
schaelgifte, aalmoes
stevest, stadswallen
vaeght, vrijwaart
Eiderste, Eiderstedt in Sleeswijk
klepper, rijpaard
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Leert luistren, in den ring, naer roede, en spoore, en toom.
845 De scheepswerf bouwt een vloot, ten dienst der Amiraelen,
En Bickers eilant schept eilanden, om te dwaelen
Op 't wijzen van 't kompas, en al de ruime zee
Te dwingen met geschut, van d'eene aen d'andre ree.
Het bezigh Werckhuis kan de luie koorts verjaegen,
850 Die voor den arbeit gruwt, als 't hooft van alle plaegen.
Nu zwygh ick van de Wael, die zwart van schepen krielt,
En 't mastbosch om de stadt, zoo levende, en gezielt.
De stadt verrijst, gelyck een weerelt, uit het weilant,
Doorvloeit van aderen, bezaeit met menigh eilant,
855 Met steene bruggen, boogh by boogh, aen een gehecht.
Noch zwijgh ick van den stoel, gewijt aen 't Waterrecht.
De zegen van den bouw der Zeevaert is gebleecken,
Nu Amsterdam braveert, dus heerlijck uitgestreecken,
En haere bolwercken en wallen heft om hoogh,
860 Die, storm op storm getroost, uit een heel ander oogh
Op hunnen vyant zien; terwijl 't geluck, ons gunstigh,
De stadt door Haimens sterckt, zoo heerlijck als wiskunstigh.
Maer deze uitspanning dient het wyfeest tot een kruis,
Dies keer ick naer de pracht van 't steigerend Stehuis.

Middenin de beschrijving van de buitenkant van het stadhuis veroorlooft Vondel
zich een uitstapje naar de omliggende stad. Dit is niet de enige keer dat hij zijn
rondleiding langs de buiten- en binnenkant van het stadhuis zal onderbreken met een
vrij lange uitweiding. Verderop in het gedicht, tussen de beschrijving van de
buitenkant en die van de binnenkant (zie vs 897-936 en p. 140-144), zal hij ingaan
op de historische ontwikkeling van Amsterdam. Hier brengt hij een aantal ongetwijfeld
zeer vertrouwde gebouwen bij zijn publiek in herinnering, om daarmee te illustreren
dat de frontons een gebouw (het stadhuis) insluiten dat als het ware alle belangrijke
gebouwen en instellingen van de stad in zich draagt (vergelijk vs 65: ‘Veel duizent
huizen, als in een Stehuis gesloten’).
Als hij al die gebouwen echt goed zou willen beschrijven, zou hij daar evenveel
tijd voor nodig hebben als voor de beschrijving van het stadhuis zelf. Vondel
verontschuldigt zich dat hij de openbare gebouwen zo beknopt zal behandelen:
Amsterdam is zo'n belangwekkende en fraaie stad dat ze eigenlijk meer verdient dan
een summiere beschrijving. Hij zou Amsterdam, de koningin der handelssteden,
willen sieren met Cybeles torenspitsen met daarop een gouden weerhaan die aangeeft
uit welke richting de handelsvloot komt aanzeilen. De klassieke
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godin Cybele, moeder der goden, draagt namelijk een kroon van torens als symbool
van haar heerschappij over de aarde (vs 737-744). Toch noemt Vondel inderhaast
nog een groot aantal instellingen en gebouwen. Als eerste geeft hij een overzichtje
van wat de sociale zorg de Amsterdammer in die tijd zoal te bieden had.

De sociale zorg: de weldadigheid
Het bestaan van stedelijke instellingen ten behoeve van de burgers was gebaseerd
op een opvatting die de sociale zorg, als vorm van weldadigheid, vooral zag als
overheidstaak. Deze opvatting was aan het eind van de 16e eeuw opgekomen naast,
en in plaats van, de middeleeuwse visie die de weldadigheid meer zag als de
verantwoordelijkheid van de kerk en het individu. Ook deze opvatting vindt men
geformuleerd in het werk van Hugo de Groot:
Maar waar kan zich de Mildheid van ieder der inwooners krachtdaadiger
in betoonen, dan in 't opbrengen van belastingen en het doen van
opofferingen aan den Staat? (De Groot, Parallelon, II, 19)
Deze bereidheid tot weldadigheid, tot geven, werd volgens De Groot zowel bij 's
lands ingezetenen als bij de overheid tot een ware volksdeugd:
(...) een ruime en milde Weldaadigheid (is) steeds onder ons zoo zeer een
Volksdeugd geweest, en heeft zich niet alleen in het gantsche leven der
ingezetenen van ons Vaderland, maar ook in het bestuur onzer Overheden
zoodanig ingevlochten (...). (De Groot, Parallelon, II, 195)
En dit resulteerde in een overvloed aan menslievende instellingen:
Zoo veel menschlievende Stichtingen (zijn) in al onze Steden opgericht,
zoo veel aanzienlijke Capitaalen, van tijd tot tijd in de Kas der behoeftigen
gestort; zoo velerlei soort van ondersteuning, aan noodlijdenden van allerlei
aart, (...). (De Groot, Parallelon, II, 195)
Welke stad de 17e-eeuwer ook maar binnenwandelde, een keur van op liefdadigheid
gegrondveste instellingen trof zijn oog:
Wilt gij de steden zelven binnentreeden, gij zult 'er, behalven Kerken en
derzelver Torens, ook Hospitaalen, Gasthuizen, Weeshuizen en dergelijke
soorten van gebouwen van eene prijswaardige menschlievendheid in
aantreffen; (...). (De Groot, Parallelon, II, 20)
Zo werd ook in Amsterdam iets van het geld, zo nijver verdiend in de koophandel,
gebruikt ter ondersteuning van leden van de gemeenschap.
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In de meeste gevallen echter konden alleen de ‘burgers’, zij die ingeschreven stonden
als poorter, van deze instellingen gebruik maken. Voor de grote massa van het volk,
en dat waren degenen die het toch het meeste nodig hadden, waren er vrijwel geen
voorzieningen.

Sociale instellingen
Als eerste van de sociale instellingen (vs 745-765), noemt Vondel het Burgerweeshuis,
het tegenwoordige Amsterdams Historisch Museum, gelegen aan de Kalverstraat en
door hem aangeduid met ‘Lucy’, naar het 16e-eeuwse Sinte Luciënklooster waarin
het gevestigd was. Nog heden ten dage herinnert de naam St. Luciënsteeg aan het
bestaan van dit oude klooster. In het Burgerweeshuis werden wezen ondergebracht
die beide ouders verloren hadden en die geen geld hadden voor eigen onderhoud; dit
in onderscheiding van de wezen die wel eigen geld bezaten en die verzorgd werden
door de weesmeesters (zie commentaar vs 999):
(...) deze wezen (...) die in 't Weeshuis komen, en daer groot gemaekt
worden, (verschillen) voornamelijck hier in, dat deze laetste geen middelen
hebben, om te leven, en beide van vader en moeder berooft, moeten zijn,
eerze daer in mogen komen (...). (Dapper, 487)
Vervolgens noemt Vondel het Rasphuis, of tuchthuis, waar gevangen mannen
Braziliaans hout moesten raspen voor de verfindustrie. Het Rasphuis lag aan de
Heiligeweg waar nu een zwembad gehuisvest is; de poort van het zwembad is nog
van het oude Rasphuis. Daarna komen achtereenvolgens aan de orde het Spinhuis,
waar vrouwen van lichte zeden moesten spinnen, en het Dolhuis, het gekkenhuis
waar de patiënten volgens Dapper een uitzonderlijk goede verzorging kregen:
De kranken worden hier van alles wel, met goede spijs en drank en andere
behoeftigheden, verzorght, en geslagen noch aen 't werk gezet, gelijk in
zommige steden van Hollandt wel gebruikelijk is. (Dapper, 435)
Het St. Pietersgasthuis wordt genoemd, waaraan de dichter Samuel Coster als arts
verbonden was; de Beiaard, waar daklozen drie dagen kosteloos konden overnachten;
en het Oudemannen- en vrouwenhuis. Van een enigszins andere orde is de
Admiraliteit, die in het ‘Admiraelshof’ zetelde en die de zorg had voor de veiligheid
op zee:
Hun ampt bestaet hier in, datze zorgen moeten dragen, dat de Zee, zoo
veel als het mogelijk is, van alle vyanden en rovers gezuivert word en de
koopvaerdyschepen
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in zekerheit na hun bestemde plaetsen, met een zeker getal oorlogsschepen
geleidt worden, (...). (Dapper, 451)
Op alle waren die de schepen vervoerden werd ten behoeve van de veiligheid
convooigeld geheven. Hendrik Spiegel was hiervan in de tijd dat Vondel zijn gedicht
schreef, de ontvanger-generaal. Het ‘Admiraelshof’, ofwel Prinsenhof, diende in
Vondels tijd als onderkomen voor hoge gasten; tegenwoordig zetelt het stadhuis
daarin. Wel weer een sociale instelling is het Begijnhof, gelegen naast het
Burgerweeshuis.

Kerkelijke instellingen
Vondel maakt nu een ronde langs de kerkelijke gebouwen (vs 766-792). De
Zuiderkerk, de Noorderkerk en de Westerkerk worden slechts terloops genoemd; in
vs 341-412 heeft Vondel de Nieuwe Kerk uitvoerig behandeld (zie p. 86-91), nu
wordt de Oude Kerk die eer bewezen.

De Oude Kerk
Ook de Oude Kerk wordt weer met de oude katholieke naam betiteld, ‘Sint Niklaes’,
naar haar beschermheilige. Uit het orgel komen hemelse geluiden wanneer het
bespeeld wordt door Sweelinck. Dirck Sweelinck was tot aan zijn dood in 1652
organist van de Oude Kerk geweest (zie ook p. 96). In aansluiting daarop beschrijft
Vondel de orgeldeuren die, evenals de orgeldeuren van de Nieuwe Kerk (zie vs
355-384 en p. 89-90), beschilderd zijn met voorstellingen uit het leven van Koning
David, in dit geval door de 16e-eeuwse Nederlandse schilder Maarten van
Heemskerck.
Op de afbeeldingen op de orgeldeuren zien we David dansend voor de Bondskist,
de kist met stenen wetstafelen, die hij heeft overgebracht naar Jeruzalem. Zijn vrouw
Michol beschimpt hem; zij vindt het een koning onwaardig op deze wijze zijn vreugde
te laten blijken. Maar David verweert zich door te zeggen voor het aangezicht van
God te dansen. Vervolgens laat David de Bondskist rond de muren van Jericho dragen
om de val van deze stad te bewerkstelligen. Weer valt aan te nemen dat Vondel juist
op deze schilderingen zo uitvoerig ingaat omdat David werd gezien als symbool van
het goede gezag. Van de afbeeldingen op het orgel gaat Vondel over op de
afbeeldingen op de kerkramen van de Lievevrouwskapelle, de Mariakapel van de
Oude Kerk. Op de ramen daarvan zien we de Aankondiging en de Geboorte van
Christus en Diens voorstelling in de tempel. Vondel komt hier even met een stukje
kunsttheorie als hij stelt, dat de schilder door kleurgebruik, de uitbeelding van emoties
en de kompositie
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tot een natuurlijke weergave is gekomen die de grootste meesters tot voorbeeld kan
dienen. Over de koorramen waarop de wapens van de burgemeesters stonden
afgebeeld, wil Vondel zwijgen, als ook over het graf van ‘Ridder Heemskerck’ en
de Nieuwezijds kapel. Hiermee herinnert hij de lezer er nog even aan dat hij deze
uitweiding niet te lang wil maken. Jacob van Heemskerck, de zeeheld, ligt begraven
in de Oude Kerk. Op zijn graf staat een geestig grafschriftje van P.C. Hooft:
Heemskerck die dwers door 't ijs, en 't ijser dorste streven,
Liet d'Eer aen 't landt, hier 't lijf, voor Gilbraltar het leven.
(Hooft, I, 70)

In de beschrijving van de Oude Kerk valt de parallel met de beschrijving van de
Nieuwe Kerk heel sterk op: weer worden de orgeldeuren beschreven, weer wordt
het graf van een zeeheld genoemd. Opnieuw refereert Vondel met de orgeldeuren
aan het gezag en met het graf van Heemskerck aan de weerbaarheid van de stad.
Herhaling is nu eenmaal de beste leermeester.

Instellingen tot lering en vermaak
Vondel gaat nu over tot de beschrijving van twee instellingen ter verstrooiïng van
Amsterdams burgers (vs 792-810).
In 1632 werd het Atheneum Illustre geopend in het voormalige Agnietenklooster
aan de Oude Zijds Achterburgwal. De hoogleraren Gerardus Vossius (1577-1632)
en Caspar Baerlaeus (1584-1648) werden aangetrokken om de Amsterdamse jeugd
te onderwijzen:
(...) van Leiden (werd) beroepen D. Gerard Vossius, een man in alle
deughden en wetenschappen geoeffent en ervaren, (...) en de Heer Kaspar
van Baerle, die ook op het inwyen van deze doorluchtige school een
treffelyke oratie, Mercatore Sapiente, dat is, van den wijzen koopman,
deed. (Dapper, 439)
Het was een ieder toegestaan tegen betaling de colleges bij te wonen. Vooral de
colleges anatomie, waar ter verruiming van de kennis lijken ontleed werden, trokken
veel nieuwsgierige toeschouwers.
De tweede instelling tot lering en stichting van de burgers die Vondel beschrijft,
is de schouwburg. Op zondag 3 januari 1637 was de nieuwe schouwburg feestelijk
ingewijd; het oude gebouw was door brand geheel verwoest. Vondels Gysbreght van
Aemstel werd op de openingsdag als inwijdingsstuk vertoond.
De ingang van de schouwburg was aan de Keizersgracht nr. 384. In de architraaf
van de toegangspoort was het veel geciteerde vers van Vondel uitgebeiteld:
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De weereld is een speeltooneel,
Elck speelt zijn rol en krijght sijn deel.
(In: Werken, III, 512)

De Lucifer-affaire
Vondel gaat uitvoerig op de schouwburg in. Nog vers in het geheugen lag het drama
rond zijn Lucifer (1654). Vondel neemt de kans te baat om naar deze kwestie te
verwijzen. De Lucifer behandelt de bijbelse geschiedenis van de opstand en val van
de engel Lucifer. Vondel gebruikt Lucifer als voorbeeld van de algemeen menselijke
hoogmoed. In zijn schildering van het verzet van de opperengel tegen God en de
gevolgen daarvan geeft hij zijn visie op rebellie in het algemeen, van vorsten tegen
God, van burgers tegen vorsten. Een waarschuwing aan het adres van de
staatszuchtigen: hoogmoed komt voor de val. Slechts tweemaal werd het stuk in de
schouwburg ten tonele gebracht, op 2 en 5 februari 1654, beide keren onder een grote
toeloop. De opvoering wekte echter de woede op van sommige predikanten; zij wezen
openlijk af dat men zulke bijbelstof en met name de hemel en engelen op het toneel
bracht. Het stuk was, naar het zeggen van Geeraerdt Brandt
(...) ten opzicht van de stoffe en 't uitwerken veel opspraaks onderworpen.
Sommige Predikanten bestraften opentlijk op stoel, dat men zulke
bybelstof, en den hemel met d'Engelen, op het tooneel braght: dat men 't
Heilige vermengde met menschelyke vonden, en daar een spel van maakte.
(Brandt, 45)
Op aandringen van de predikanten werden de voorstellingen verder afgelast, maar
het stuk was al in druk verschenen. Als gevolg van de door de predikanten
veroorzaakte rel werd de hele oplage van duizend stuks binnen acht dagen verkocht:
Doch dat tegenstreven verwekte te grooter nieuwsgierigheit om te leezen
't geen men verboodt te speelen: de gansche druk van duizendt boeken
werdt in acht daagen tydts uitverkocht (...). (Brandt, 45)
De predikanten lieten het er niet bij; ze drongen er bij de burgemeesters op aan de
oplage in beslag te nemen. Slechts formeel werd aan hun verzoek gehoor gegeven,
voor de rest werd de zaak op zijn beloop gelaten. Nog in hetzelfde jaar kwamen maar
liefst zes drukken van de pers. Als voorbeeld van de felle reacties op de Lucifer,
citeren we de predikant Petrus Leupenius:
Ik hoop, dat de spookerije van Lucifers val een voorspook is van synen
eigenen vall, wanneer de menschen, siende syne ydele vermeetelheid, een
walging van zulk een stinkend aas sullen krygen. En God doe hem die
genaade, dat hy, gevallen synde, door een waare boetvaerdigheid mag
opstaan, eer dat hy teenemaal
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vervalle by synen Lucifer in de onderste Helle, in de vlamme van het
onuitblusschelyk vier. (Geciteerd via Te Winkel, IV, 257)

De schouwburg verheft de zeden
Na de opvoedende functie van de Lucifer verdedigd te hebben, benadrukt Vondel
nu de opvoedende functie van toneel in het algemeen. Hierin stond hij niet alleen,
de meeste dichters waren het eens over het belang van het toneel:
(...) de Poëzy, (heeft), kracht (...) om de deught met vermaak den menschen
in te boezemen, en den gemoederen een afkeer van snoode stukken in te
planten, tot het goede door 't loven t'ontsteeken, en van 't quaade door 't
laaken af te schrikken, (...). (Brandt, 1)
De toneeldichter ontleent zijn onderwerpen aan de bijbel, ‘heiligh’, en aan de
geschiedenis, ‘onheiligh’ (vs 808), om zo het wettelijk gezag en de overheid te eren.

Overige openbare gebouwen
Na de wat langere uitweiding over de Lucifer, gaat Vondel weer door met zijn
opsomming van de gebouwen: het St. Jorishof, of Proveniershuis, een gaarkeuken;
het Heerenlogement, waar aanzienlijke heren de nacht konden doorbrengen en waar
tevens de veiling van onroerend goed plaatsvond; het ‘Ostindisch huis’, het pakhuis
van de VOC, en het ‘Westindiaensche’, het pakhuis van de WIC; en tal van andere
gebouwen en instellingen (vs 811-864).
Aangezien Vondel in zijn Inwydinge voortdurend op het belang van de handel
voor Amsterdam terugkomt, is het goed om even bij de compagnieën stil te staan,
alhoewel hij op deze plaats niet op het handelsaspect ingaat, maar slechts de gebouwen
noemt (vs 815-818).
De Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-indische Compagnie, opgericht
in 1602, was uitgegroeid tot de grootste commerciële onderneming van het land:
De Maetschappy van kleen opgekomen, is heden door Godts genade zoo
hoogh geklommen en gesteigert, dat elx ingeleide hooftzom menighmael
verdubbelt is. De zelve Maetschappy licht krijghsvolk op haer eige kosten,
brengt legers te velde, slaetze neder, breekt op, oorlooght in de andere
werelt, verovert Steeden, overweldight Eylanden, (...) verlicht niet weinigh
het Vaderlandt van den last des oorloghs. (Dapper, 449)
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participeren, waarmee deze tot een nationale onderneming verheven werd. Fokkens
beschrijft het enthousiasme waarmee
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de Amsterdammers de schepen binnenhaalden:
Haar eerste Rijk geladen Schepen gelukkelijk in Amsterdam van Indien
inkomende, wierden met groot gejuych zoo van 't Luyden der klokken,
als andere vreucht-teykenen verwellekomt. (Fokkens, 53)
De West-Indische Compagnie was, na eindeloze strubbelingen, in 1621 opgericht.
De Braziliaanse bezittingen van deze Compagnie waren in 1654 na een lange strijd
door de Portugezen veroverd. Vondel stipt de Braziliaanse ellende even aan; hij hoopt
dat de WIC Brazilië weer op de Portugezen zal heroveren. Fokkens hoopt in 1662
nog steeds op deze herovering:
Met dese kompagnie zijn de zaken dapper verloopen, door te grooten
geloof dat men de Portugesen in Brasilien gaf, daar uyt eerst een verraadt
en daar na een Oorlogh ontstondt, en soo hebben dese schelmen Brasilien
met listige verraderye aan haar gekregen, wy hoopen dat zulks noch een
weer op haar kop zal komen, en dat onze Hollanders en Zeeuwen haar
oude moedigheydt eens zullen toonen, en ontweldigen 't de Geweldenaars.
(Fokkens, 181)
Onverdroten zet Vondel zijn opsomming voort (vs 819-838): het Schrijnwerkerspand,
het gildehuis van de schrijnwerkers of kistenmakers die hier hun waren te koop
aanboden; de Vleeshal, die eertijds de St. Pieterskapel van de vissers was geweest;
de Bank van lening, waar de arme man zijn huisraad kon belenen; het Geschutshuis,
waar geschut en klokken werden gegoten; de Stadskorenschuur, waar stadsgraan
werd opgeslagen om in dure tijden speculatie van de koopman te voorkomen en de
burgers aan graan te helpen; de Steenhouwerij en de Stadstimmertuin; het
Aalmoezeniershuis, waar behoeftigen bedeeld werden; het Huiszittenvadershuis,
waar de huiszittenvaders, voogden der armen, dezen bedeelden met brood en turf;
en als laatste de Schermschool, waar de schutterij geoefend werd. Tenslotte laat hij
nog een aantal gebouwen de revue passeren door aan te kondigen dat hij ze niet zal
noemen, een rhetorische truc om het eventuele ongeduld van de lezer te sussen: het
Pesthuis, dat even buiten de stad gelegen was; de Ossenmarkt; de Manege, waar
jonge aristocraten de paardensport beoefenden; de scheepstimmerwerf van de
Admiraliteit; het Bickerseiland met zijn vele scheepswerven; het Werkhuis, waar
nietsnutten aan het werk gezet werden. Er waren speciaal mensen aangesteld
Om dit geboefte en deze luie bedel-zakken van den straet te houden, die
den geheelen dagh langs der strate loopen om dit volk op te vangen, en in
dit huis te brengen. (Dapper, 419-420)
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Na ook nog de ‘Wael’, de twee binnenhavens aan het IJ, de vele bruggen, en het
kantoor van het zeerecht te hebben genoemd, roept Vondel ter afsluiting het beeld
op van de stad zoals die, met bolwerken en wallen, als een bastion oprijst uit het
vlakke land, weerbaar tegen alle vijanden. Met deze lofzang op zijn stad beëindigt
hij de uitweiding om terug te keren tot zijn eigenlijke onderwerp: het nieuwe stadhuis
van Amsterdam.
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10. Beschrijving van de buitenkant van het stadhuis
865 De gevel voert in top Voorzichtigheit, en Vrede.
Rechtvaerdigheit bekleet, ter slincke hant, haer stede,
Regeert met haeren staf, en weeght een ieders Recht,
Gelijck en ongelijck, door 's weeghschaels tong beslecht.
De westerzon verzinckt ontrent de westkim zachter,
870 Om zich te spiegelen in 's gevels prael van achter,
Daer deze hooftstadt draeght den hoedt van Godt Merkuur,
Den graetboogh en kompas en kaertboeck kaert en stuur
Kanaster bael en kas ziet slingren voor haer voeten, 873
Als schatten, die door winst al 's koopmans zorgh verzoeten.
875 Vier weerelden, en elck uit een verscheide lucht
Genaecken de Godin, en offren haere vrucht,
Uit rechte eerbiedigheit, het goutrijck Amerijcke,
't Wydtheerschende Asia, het leeuwenvoênde Afrijcke,
Het burgerlijck Europe ontvouwen door dien schat
880 En gaven haere gunst, gedraegen deze Stadt,
Die alle kusten kent, en omzeilt, en bewandelt,
Met geele en zwarten Moor, en alle uitheemschen handelt,
Van daer het gouden hooft des morgens straelt, en praelt,
Of 's avonts in den schoot van Thetis nederdaelt,
885 Of 's middaeghs blaeckt, of 's nachts, by 't grimmen van de Beeren,
Geen ys ontdojen kan, noch sneeuw en sneeujaght deeren.
Dus schijnt de weerelt heel om Amsterdam gebouwt,
Gelyck menze, op haer' troon gezeten, hier aenschouwt.
Drie beelden staen in top. de Sterckheit, grof van leden,
890 Zich aen den pyler hout. de breidel is de Reden
Met reden toegeleght, en Athlas onderschraeght
Op zyne schouders fors den hemel, dien hy draeght,
Waerin al d' aerdtkloot hangt, gedeelt aen aerde en baren,
Om wien de zeeman durf naer alle kusten vaeren,
895 Op 't wyzen van 't kompas, en 't schieten van den boogh,
Die 't wackerste vernuft van Tifis noit bedroogh.

873

Kanaster, mand, korf
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De bezichtiging van het stadhuis wordt weer opgepakt. Allereerst voert Vondel de
lezer langs de gevelbeelden die op de drie hoeken van het oostelijk fronton zijn
geplaatst, vervolgens wordt het westelijk fronton beschreven met de daarbij behorende
gevelbeelden.

De gevelbeelden op het oostelijk fronton
De beelden van de Voorzichtigheid, van de Vrede en van de Rechtvaardigheid sieren
de hoeken van het oostelijk fronton, aan de voorkant van het stadhuis (vs 865-868).
De Voorzichtigheid en de Rechtvaardigheid, die door vrouwelijke figuren worden
uitgebeeld, zijn twee van de vier kardinale deugden. De andere twee zullen we op
het westelijk fronton tegenkomen. Door de eeuwen heen heeft men zich met de leer
der deugden beziggehouden, waarbij de vier hoofddeugden centraal stonden. Ook
in de 17e eeuw
Fig. 16 ‘Vrede’, gevelbeeld van het stadhuis. (Uit H. Quellinus, De voornaemste Statuen (...), dl. 2,
1663.)
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zijn deze kardinale deugden een geliefd onderwerp van beschouwing. In alle takken
van kunst uit die tijd komen wij ze tegen. Het zijn: de Voorzichtigheid of Wijsheid
(Prudentia), de Rechtvaardigheid (Justitia), de Standvastigheid of Kracht (Fortitudo)
en de Gematigdheid (Temperantia). De Voorzichtigheid, het eerste gevelbeeld dat
Vondel noemt, is de intellectuele, redelijke deugd. Zij is een directe weerspiegeling
van het Goddelijke in de mens en uit deze deugd komen de andere drie hoofddeugden
voort. Daarom is de Voorzichtigheid één van de belangrijkste deugden: zonder
wijsheid kan de mens niet op een redelijke, deugdzame wijze handelen. De
Voorzichtigheid draagt in haar rechterhand een spiegel en om haar linkerhand kronkelt
een slang. Beide attributen symboliseren de kennis van verleden, heden en toekomst,
waardoor het wijze handelen gewaarborgd wordt.
De Rechtvaardigheid is een zedelijke deugd die voortkomt uit de Wijsheid, want
wie wijs is, kan niet onrechtvaardig zijn. Vrouwe Justitia staat voor het rechtvaardig
handelen. Zij heeft als attributen een weegschaal, die het recht afweegt, en een scepter
met het alziend oog. Het is geen toeval dat op executiedagen het schavot precies
onder het beeld van de Rechtvaardigheid werd neergezet.
De beelden van Voorzichtigheid en Rechtvaardigheid staan op de twee zijhoeken
van het fronton. Op de bovenhoek staat het beeld van de Vrede. Vrede is zelf geen
deugd, maar het resultaat van Voorzichtigheid en Rechtvaardigheid. Als men wijs
en rechtvaardig handelt dan resulteert dit vanzelf in vrede. De Vrede wordt uitgebeeld
als een vrouwefiguur met in haar linkerhand een olijftak, in haar rechterhand een
slangenstaf en aan haar voeten de hoorn van overvloed. De olijftak is het gebruikelijke
symbool voor de vrede, terwijl de slangenstaf van Mercurius naast vrede ook wijsheid
uitdrukt. De hoorn des overvloeds symboliseert het resultaat van vrede en wijsheid.
Dat het oostelijk fronton bekroond wordt met het beeld van de Vrede is in
overeenstemming met de voorstelling op het fronton zelf, dat immers Amsterdams
vredesheerschappij over de zeeën uitbeelt (zie p. 120-121). Tevens brengt dit
gevelbeeld de vrede met Spanje van 1648 in herinnering, het jaar waarin het besluit
tot de bouw van het nieuwe stadhuis werd genomen.

Het westelijk fronton
Vervolgens gaat Vondel over naar de geveldecoraties aan de achterzijde van het
stadhuis. De voorstelling op het westelijk fronton maakt het beeld van de
Amsterdamse vredes- en handelsheerschappij, begonnen op het oostelijk fronton,
compleet (vs 869-888).
Opnieuw vertelt Vondel hoe ook op dit fronton de Amsterdamse stedemaagd,
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gezeten op haar troon, wordt gehuldigd. De stedemaagd draagt de hoed van de
handelsgod Mercurius en aan haar voeten liggen verschillende scheepsbenodigdheden.
Hier wordt de Amsterdamse stedemaagd geëerd door de vier toen bekende
werelddelen: Amerika, Azië, Afrika en Europa, die haar allerlei handelsgoederen
aanbieden. Het ‘goutrijck’ (vs 877) Amerika wordt voorgesteld door een mannefiguur
met een verentooi en een pijlenkoker; zijn gevolg biedt de stedemaagd goud aan.
Het ‘wydtheerschende’ (vs 878) Azië wordt verbeeld door een oosters uitziende
mannefiguur met een tulband en een wierookvat die een kameel aan de hand leidt.
Het ‘leeuwenvoênde’ (vs 878) Afrika is afgebeeld als een negerin met slangen rond
haar been die een leeuw bij de manen houdt. Haar begeleiders slepen koopwaren
aan, zoals ivoor en graan. Het ‘burgerlijck’ Europa (vs 879) tenslotte, wordt
voorgesteld als een statige vrouwefiguur met een keizerskroon op haar hoofd; zij
biedt aan de Amsterdamse stedemaagd de hoorn des overvloeds aan.
Vondel verbindt de beschrijving van de beeldengroep op het westelijk fronton
direct met de erin uitgedrukte betekenis: de handelsheerschappij van Amsterdam
over de wereld. Het lijkt net, zegt hij, alsof de hele wereld om Amsterdam heen is
gebouwd.

De gevelbeelden op het westelijk fronton
Als laatste onderdeel van zijn rondleiding langs de buitenkant van het stadhuis
beschrijft Vondel de drie gevelbeelden die aan de achterkant van het stadhuis op het
westelijk fronton staan: de Kracht, de Matigheid en Atlas (vs 889-896). Kracht en
Matigheid zijn de twee andere kardinale deugden. De Kracht wordt voorgesteld als
een mannefiguur in wapenrusting met in zijn rechterhand een fakkel en in zijn
linkerhand een boek. Hij wordt vergezeld door een haan. De wapenrusting geeft de
dapperheid, de moed, aan, terwijl de fakkel en de haan de waakzaamheid
symboliseren. Het boek zou het belang van de wijsheid kunnen weergeven. De
Matigheid, die de hartstochten beteugelt door middel van het verstand, wordt
voorgesteld als een vrouw met een breidel of teugel in haar hand. De breidel is een
attribuut dat het middel aangeeft waarmee de hartstochten in de hand gehouden
kunnen worden, zoals een voerman dat doet met zijn paarden.
Het gevelbeeld van Atlas staat ook weer in het midden op de bovenhoek van het
westelijk fronton. Indien de Kracht in juiste banen geleid wordt door de Matigheid
dan is men net als Atlas in staat de lasten van de wereld te dragen. Atlas, de gematigde
levenskracht, wordt voorgesteld als een gespierde man die op zijn brede schouders
de bol van het hemelgewelf draagt. Het is het hemelgewelf dat, zo beëindigt Vondel
zijn beschrijving, de zeeman via kompas en astrolabe de weg
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wijst over de zeeën (vs 893-896).
Alle geveldecoraties verduidelijken de functie van het stadhuis van Amsterdam en
het daarin zetelende gezag. De gevelbeelden symboliseren de deugden die essentieel
zijn voor een goed bestuur, en het resultaat ervan: daadkracht en vrede. De beide
frontons geven uitdrukking aan het ideaalbeeld van de stad: een wereldomspannend
handelscentrum en als zodanig middelpunt van een vredesimperium. Het is
ongetwijfeld de visie van het Amsterdamse stadsbestuur zelf dat Quellijn hier heeft
uitgebeeld. Van dezelfde visie is ook Vondels gedicht doortrokken, zoals verderop
steeds duidelijker blijken zal.
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11. Uitweiding: de historische ontwikkeling van de stad

900

905

910

915

920

925

Toen Romulus begon zijn nieuwe stadt te bouwen,
Met kracht, op Palatyn, uit louter rots gehouwen,
Omtrent den Tyberstroom, en met een smalle gracht
Omtrocken voor gevaer; had iemant oit gedacht
Dat deze stadt al d'aerde en zee zou wetten stellen;
Zoo menigh aertsgewelt en Rijck ter nedervellen, 902
Gelijck een Keizerin der weerelt, die het zwaert
Uit 's hemels troon ontfing, en niemants wrevel spaert?
Toen Kennemaers, van outs, om 's Graven moort te wreecken,
In Gysbrechts houten muur den peckstock quamen steecken,
Zoo menigh rieten dack begraven in zyne asch,
Wel tweewerf achtereen; had iemant op dit pas 908
Gelooft dat zulck een nest, nu andermael begraven,
Verryzen zoude, om noch behantvest van 's lants Graven, 910
Ten toon te staen, zoo trots, gelijck een lantspylaer,
En uitstaen zoo veel noot en lant- en- zeegevaer?
Toen Amsterdam herbouwt, omgort met steene muuren,
En toornen half gebrant, zoo bitter moest bezuuren
Den honger van het los verreuckeloosde vier; 915
Had iemant wel gedroomt dat deze in 't lest dus fier
Haer kroon verheffen zou, na 'et entloos ooreloogen,
Met zulck een heerlijck dack en overwelfde boogen?
Gelyck dit Raethuis nu geen Kapitoolen wijckt,
Dat, als een schim den mensch, het out Stehuis gelijckt,
En, onder 't branden van het oude, quam te wassen 921
Uit ydel puin, en roock, en smoock, en stof, en assen;
Gelijck de Fenix wort herboren uit de vlam,
En 't vaderlijcke lyck: dies roept nu Amsterdam:
Laet Nijt, gevalt haer dit, zich by mijn koolen warmen;
Hier staet het spreeckwoort vast, dat branden niet verarmen
Het afgebrande huis: gelijck nu menighwerf

902
908
910
915
921

aertsgewelt, aardse macht
pas, ogenblik
behantvest, met handvesten
verreuckeloosde vier, veronachtzaamde vuur
wassen, groeien
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De brant tot viermael toe verheerlijckte mijn erf,
En stadt, en Stedehuis, waer by men klaer kan mercken
930 Hoe 't lot behaegen neemt door strijdigheên te wercken,
Te zeegnen, onder schijn van vloeck elende en ramp.
Zoo blinckt de zon op 't schoonst, die aenbreeckt uit den damp.
Zoo lant de vloot, na storm, geluckighst in de haven.
De scha van haverye en packen te begraven,
935 In 't onweêr, wort met vreught door overwinst geboet,
En zet het rijck kantoor op eenen vaster voet.

Nu de lezer de buitenkant van het nieuwe stadhuis heeft gezien, zal Vondel hem
meenemen naar binnen. Maar voordat hij hem over de drempel loodst, onderbreekt
hij weer zijn rondleiding, nu om in te gaan op de historische ontwikkeling van
Amsterdam.
Al eerder in het gedicht is de historische ontwikkeling aan de orde geweest aan
de hand van twee thema's: de continuïteit van een stad en het natuurlijke proces van
vergankelijkheid en vernieuwing. Uit de verzen 105-144 bleek de ontwikkeling van
Amsterdam van eenvoudige vissersstad tot machtige handelsstad, wat het eeuwenlange
voortbestaan en de duurzaamheid van de stad aanduidt (zie p. 50-53). In de verzen
292-296 werd aandacht besteed aan het natuurlijk proces van vergankelijkheid en
vernieuwing: nadat het oude, vervalle stadhuis in een smeulende, rokende steenmassa
was veranderd, is het nieuwe stadhuis als een herboren Fenix uit puin en as verrezen
(zie p. 72-74).
In deze uitweiding keren deze twee thema's, de duurzaamheid van de stad en het
natuurlijk proces van vergankelijkheid en vernieuwing, terug. Ze ondersteunen
Vondels argument dat het nieuwe stadhuis in overeenstemming is met het universele
proces van historische ontwikkeling.

Vergelijking van Amsterdam met Rome
Vondel geeft een aantal voorbeelden uit de Romeinse en Amsterdamse geschiedenis
waarin hij de zojuist genoemde thema's tot uitdrukking brengt. Aan ieder voorbeeld
dat Vondel geeft, ligt de vraag ten grondslag: ‘Wie had ooit kunnen denken dat...?’

Rome: van eenvoudige stad tot wereldmacht
Vondel illustreert het thema van de duurzaamheid van de stad door er nogmaals op
te wijzen, dat ook Rome gegroeid is van eenvoudige stad tot wereldmacht (vs 897-904
(vgl. ook p. 56-57). Toen Romulus begon met de aanleg en bouw van Rome omringde
hij de
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stad, die klein en zwak was, met een smalle gracht om hem beter tegen mogelijke
aanvallen van buitenaf te beschermen. Wie had toen ooit kunnen denken dat deze
stad tot een wereldmacht zou uitgroeien die de aarde en de zee zou beheersen?

Amsterdam: de wraak van de Kennemers
Het thema van vergankelijkheid en vernieuwing werkt hij uit aan de hand van de
Amsterdamse geschiedenis, door in te gaan op de branden die stad en stadhuis door
de eeuwen heen geteisterd hebben (vs 905-931).
Toen Amsterdam nog maar aan de wieg van zijn ontwikkeling stond, werd het
aangevallen door de Kennemers (vs 905-912). Dezen namen, vanwege de moord op
Floris V, wraak op Gijsbreght van Aemstel door de houten verschansing rondom
zijn vesting in brand te steken. Tijdens deze actie schijnt een deel van het
middeleeuwse Amsterdam in vlammen te zijn opgegaan. Vermoedelijk is dit voorval
aan de fantasie van de 17e-eeuwers ontsproten. De stadshistoricus Dapper trekt, na
de bestudering van middeleeuwse kronieken, de aanslag van de Kennemers op het
oude Amsterdam ernstig in twijfel;
Zommigen schryven dat Heer Gijsbrecht van Amstel, (...) ontrent den jare
dertien hondert met een groote menighte van Boeren weder quam,
Amsterdam innam en het Kasteel, dat aan d'Oostzyde van den Damrak
stont, met houte bruggen, toorens en vesten versterkte; maer dat de
gebuuren, als de Kennemers en Waterlanders, die zich over 's Graven
moort noch wreken wilden, zoo zeer hier door verstoort wierden datze als
tot een gemenen brandt toeliepen, Gysbrecht verdreven, en het Kasteel,
dat noit weder opgemaekt is, tot den gront toe vernielden en sloopten. Of
Amsterdam, gelijk het Kasteel, geheel en al toen mede verwoest is, daer
is weinigh bescheits in d'oude Historien af te vinden. (Dapper, 69)
Vondel gelooft wel in de aanslag: wie had ooit kunnen denken dat Amsterdam zich
na deze desastreuze aanval zou hebben kunnen herstellen om, begunstigd met vele
privileges van de graven, uit te groeien tot de trotse, zelfbewuste steunpilaar van het
hele land? Belangrijker dan de historisch juiste of onjuiste weergave van de
wraakneming der Kennemers is de parallellie met de ontwikkeling van Rome: kleine
steden worden groot.

Rome en Amsterdam als vergelijkbare machten
De overeenkomst van Amsterdam met het Rome van Romulus (vs 897-904) spreekt
voor zichzelf. Zowel bij Rome als bij Amsterdam gaat het om een periode uit de
ontstaansgeschiedenis, waarbij de nadruk ligt op de verdedigende taken die beide
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kunnen stellen. Ondanks die aanvallen veranderen Amsterdam en Rome in expansieve,
zelfbewuste wereldmachten, die in de kracht van hun leven de rest van de wereld op
de knieën dwingen.

Amsterdam brandt vaker
Meer branden hebben Amsterdam in de loop der jaren geteisterd (vs 913-918). In de
middeleeuwen bestond Amsterdam voor het grootste gedeelte uit hout en het is naar
het schijnt tot viermaal toe, steeds in de 15e eeuw, door zware branden geteisterd.
Hoe had iemand ooit kunnen denken dat Amsterdam, na zoveel tegenslag, uiteindelijk
zijn kroon in de vorm van het nieuwe stadhuis, zo fier zou verheffen?
Zo keert Vondel terug naar het nieuwe stadhuis: wat voor Amsterdam opgaat,
geldt ook voor het stadhuis (vs 919-931). De laatste grote brand trof het voormalige
stadhuis. En als bij de stad, geldt ook hier dat de geschiedenis blijkbaar via
tegenstellingen werkt. Het nieuwe stadhuis kwam, net als de Fenix, uit niets anders
dan puin, rook, as en stof van het oude stadhuis tevoorschijn. De Nijd kan zich, als
zij daar zin in heeft, bij de kolen van de vele branden komen warmen. Nu blijkt de
diepe waarheid van het gezegde dat branden niet verarmen, maar juist zegenend
werken. De branden die vele malen hebben toegeslagen, hebben de stad en het stadhuis
steeds luisterrijker en sterker gemaakt. De onontkoombare conclusie is dan ook: ook
al lijkt het lot ellende te brengen, toch blijkt het uiteindelijk effect heilzaam te zijn.

De zeeverzekering: een goedbelegde boterham
Vondel vergelijkt de vreugde om het nieuwe raadhuis met die van koopvaarders die
de zon door de wolken zien breken nadat zij de storm overleefd hebben. De averij
aan de schepen en de schade aan de lading wordt tot volle tevredenheid van de kooplui
door de verzekering gedekt (vs 932-936). In eerste instantie lijkt het of er met deze
opmerking van Vondel weinig aan de hand is, maar voor wie iets meer weet van
17e-eeuwse verzekeringspraktijken staat hij bol van ironie.
Een 17e-eeuwse koopman kon, wanneer zijn vloot geheel of gedeeltelijk in een
storm verging, via de verzekeringen veel van het verloren gegane geld terug krijgen,
of zelfs méér dan dat, als hij er voor zorgde dat vloot en lading waren oververzekerd.
In de 17e eeuw was de waarde van de schadesom soms zo hoog dat het voor de
koopman interessant begon te worden er voor te zorgen dat zijn schip de thuishaven
nooit zou bereiken. Op deze manier werd het risico gedragen door de verzekeraars
en niet door de koopman, om maar niet te
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spreken van het risico dat de opvarenden liepen. Om een einde aan deze praktijken
te maken werd de koopman verplicht een deel van de vracht onverzekerd te laten.
In deze uitweiding heeft Vondel laten zien dat het nieuwe stadhuis in
overeenstemming is met het universele proces van historische ontwikkeling. De lezer
kan nu met een gerust hart over de drempel stappen om met hem de binnenkant te
gaan bewonderen.
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12. Beschrijving van de binnenkant van het stadhuis: de indeling

940

945

950

955

960

965

't Gerief van binnen eischt dat wy de bouwkunst loven,
Op haeren ondergront. hier valt de dagh van boven,
Door twee vierkanten, doch langworpigh, om het licht
Te scheppen uit de lucht, van binnen, voor 't gezicht,
Ten dienste van de breede en diepe galerijen,
En alle duisternis inwendigh te vermijen.
Hier slaept het donderhol, de koker van 't metael,
Het welck in arbeit gaet, bevrucht van yzer, stael,
Salpeter, blixem, vier, gereet gewelt te baeren, 945
Ten schrick van vyanden, en 's lants geweldenaeren.
De Noortsche kercker duickt in droeve schemering,
Noch dieper voor den hals, gedoemt ten stroppe, of kling.
De gyzelkamers, die het Noorder licht ontfangen,
Zijn min met schaduwen en schemering behangen.
De folterkamer met vertrecken is voorzien,
Op datze het gerecht naer zynen eisch bedien'.
Hier herberght de cippier, gelijck rontom gegooten,
Terwijl hy kerckers spijst, en toeziet op hun sloten.
De Pander woont in 't weste: en 't zuiden, diep en langk, 955
Ontfangt geheel Peru, op zyne wisselbanck,
En lichts genoegh van straet, bescheenen klaer en helder.
Hier slaept een zilvermijn, in Kresus zilverkelder.
Men toetst hier zilver, gout, gemunt, en ongemunt.
De Wisselheer vooraen den koopman toegang gunt;
d'Ontfanger, achter hem, ontfangt de ronde schyven,
Of keertze weder uit, om ieder te geryven.
De wisselschryver houdt de boecken, dicht hier by,
Bekleet den Wisselheer, en hangt aen 's meesters zy.
De laege rechtbanck volght, en dan, van wederzijen
De Vierschaer, waeckt de Wacht, het oogh der burgeryen,
Als Argus overal, op 't Raethuis, en den Dam.
De Vierschaer, als de mont van 't heiligh scherprecht, nam
In 't midden haeren stoel, om den ter doot verwezen

945
955

vier, vuur
Pander, conciërge
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970 Zijn vonnis, voor de straf, rechtvaerdigh voor te lezen:
En wie de Vierschaer ziet, en let op haeren stant,
Gelooft dat Ctesifon met zijn vernuft de hant
Den kloecken bouwheer boodt, om deze t' ordineeren:
Want wie de bouwkunst zoeckt, hier eeuwigh uit zal leeren.
975 Nu roept de bovengront my boven naer de prael
Van 't heerelijck gewelf, de groote burgerzael.
Wat vloer betreet men hier! wat wil ons nu gemoeten!
Hier wort de hemelkloot en aerdtkloot met de voeten
Getreden, en men ziet hier aerde, en Oceaen,
980 Twee weerelden, gevloert: de starren, zon, en maen,
De twalef tekens me, waerdoor de zon haer ronden
Voltreckt, van jaer tot jaer, gehoorzaemen de vonden
Van 's bouwers schrandren geest, en straelen, nimmer moe,
Den burger, van beneên, met haere glanssen toe.
985 Wat schept mijn hart al lucht en zon, van wederzyen!
Hoe weide ick in 't vierkant, door d'ope galerijen,
Waer langs men, stap op stap, naer ieder Amptheer gaet,
Die hier zijn ampt bekleet, en burgerlijcken Staet!
De groote zael des volcks is net in 't hart begreepen, 989
990 Om van het Oosten 't oogh te houden op den Schepen,
Die zich in 't Westen zet, en daer elcks Recht bewaert.
De pleitbezorger en 's Rechts voorspraeck zyn vergaêrt
Van vore, aen elcke zyde, om op hun pleit te letten,
De keuren, 't Roomsche Recht, en Keizerlijcke wetten.
995 De Rekenkamer houdt hier by haer schryfkantoor,
Ontfangt het gelt, en sluit het slot van 't rijck trezoor. 996
De troostelooze boêl zucht midden in het Noorden,
Terwijl de schultheer zich niet paejen laet met woorden.
Zyn oosterbuurzael zet de zeescha net betaelt,
1000 Beslecht verzekertwist, zoo lang Fortuin verdwaelt,
En haeren koopheer solt, op wilde en woeste baren,
Door storm, en rovery, en brant, en zeegevaeren.
Het noortoost pauweljoen de Weezemeesters deckt,
En 't zuidwest het trezoor voor al het lant verstreckt.
1005 Geheimnisschryvers staen ten dienst van volck en Heeren,
Daer boecken en papier de kamer dicht stoffeeren,
In 't midden naer de straet, van waer de middagh straelt.
In 't zuidoost pauweljoen wort aen de stadt betaelt
De rent, of burgerschap, of huishuur, lang verstreecken.
1010 Hier komen amptenaers en ambachtsmeesters spreecken
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1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

Om amptloon, en verschot, by Aemstels trezoorier,
En zijne rijcke kas betaelt den soldenier.
De groote raetzael, en de zesendertigh Raeden,
Aen 's vierschaers slincke zyde, als burgerpylers, laeden 1014
De last van stadt en lant op hunnen stercken neck.
De Burgermeesters zael bekleet, met zyn vertreck,
De vierschaer van om hoogh. de borst der hooge puien
Steeckt midden uit, en melt 's Wethouders wil, op 't luien
Der schelle torenklock, door 's Heerenschryvers mont,
En wat de Heer, tot heil des volcks, geraeden vondt.
Van hier wert, op 't gejuich der aengedronge stede
En alle de gemeent, den zeevaertnutten vrede,
Gesloten tusschen Brit en Batavier, gehoort,
En 't volck verkuntschapt hoe nu d'yzere oorloghspoort
Ter zee gesloten was, en zoo veel kopre monden
Van 't gruwzaem zeegedroght, die schip op schip verslonden.
Men zagh de steigeringe en masten gansch in 't groen,
En 't onvolbouwt stehuis met loofwerck en festoen
Behangen in triomf, met hangende prieelen.
De Dam ontvouwt hierop de pracht der schouwtooneelen.
De waterzege steeckt haer vreughdevieren aen,
Die geven schooner glans, by d' uitgebluschte maen.
De Vredefaem schept lucht op allerhande tongen,
En zet de havens op, die teffens opensprongen,
Als deuren uit haer slot. wat zeilvlugh is en ree
Licht ancker voor den wint, en kiest de vrye zee.
De tweede staedje om hoogh [gewyt voor 't bloedigh outer 1037 1037
Van vader Mars Bellone en 't streng geslacht, dat stouter
In 't harnas, op de trom en 't vliegen van de vaen,
Gereet is naer den slagh, als naer zijn feest, te gaen,]
Bewaert in haer gewelf, noch trotser dan Venedigh,
De wapens, en 't geweer, dat, spits, en scherp, en snedigh,
En zwanger, op zijn tijt, van Plutoos kruit en loot,
De grootste schoonheit ziet in 't grimmen van de Doot;
Indien de noot vereischt te strijden op de vesten;
Of buiten, voor de poorte, ons dijcken vet te mesten,
Met heiloos bloet, en mergh; of, op den Aemstelstroom,
En 't Y, den vyant kort te houden by den toom;
Of ergens op de grens voor 't Vaderlant te waecken;
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1050 Of op een vlacke hey, daer d' elementen kraecken,
In pulverroock, en smoock, en stof, en vlamme, en vier,
Te haelen uit den slagh, een' lofkrans van laurier,
En zegenrijcken roof, na 's vyants nederlaegen,
Gespreit langs 't open velt, verwonnen, en verslaegen.
1055 Wie lust heeft toe te treên in 't ridderlijck gespan,
Hier schaft men wapentuigh, om vijftigh duizent man
Te wapenen, van teen ten tanden toe, met helmen,
En rustingen, ten schrick van eervergete schelmen,
Tot voorstant van de ruste en vryheit der gemeent',
1060 Haer hantvest, goet, en bloet, en al wat Godt verleent,
Tot 's levens onderhoudt, om maetigh te gebruicken,
Daerze in de schaduwen der Burgervadren duicken.

De beschrijving van de verschillende ruimtes in het stadhuis moet aantonen dat het
gebouw aan de eis van nuttigheid voldoet. Zoals eerder beschreven bestond deze eis
hieruit, dat een gebouw functioneel van opzet moest zijn en dat al de onderdelen zo
rationeel mogelijk geordend moesten worden (zie p. 105). In het gebouw moesten
immers talrijke bestuurlijke organen en diensten een onderkomen vinden. De twee
andere klassieke eisen, duurzaamheid en harmonie, zijn hiervoor al aan de orde
geweest (zie p. 106 en 113-114).
Met de plattegrond in de hand is het mogelijk Vondel op de voet te volgen. Uit
zijn gedetailleerde beschrijving blijkt dat hij de bouwplannen van het stadhuis goed
gekend moet hebben, alhoewel hij hier en daar afwijkt van de uiteindelijke indeling
van het gebouw.

De rondleiding door het sousterrain
De rondleiding begint bij de ‘ondergront’ (vs 937-938), en wel in het midden ervan
(vs 938-954). Vondel start met de twee grote Binnenplaatsen (1) in het midden, die
op het niveau van het sousterrain beginnen
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Fig.17 Plattegrond van het sousterrain
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en die ervoor zorgen dat de eromheen liggende Galerijen (2) en de verschillende
vertrekken genoeg licht kunnen krijgen. In het sousterrain ligt tussen de beide
Binnenplaatsen de Ammunitiekamer (3). Hier ligt de munitie opgeslagen om in tijden
van oorlog met andere landen of bij binnenlandse geschillen gebruikt te worden. De
Gevangenissen (4) in de keldergewelven bevinden zich aan de noordkant van het
gebouw. Omdat de kelders nog lager liggen dan het sousterrain krijgen ze maar heel
weinig daglicht. Aan de noordzijde van het stadhuis, maar dan in het sousterrain,
liggen de Geselkamers (5) en de Folterkamer (6). Rondom de Folterkamer liggen de
vertrekken van de Cipiers (7), die tot taak hebben dag en nacht de gevangenen te
bewaken en van voedsel te voorzien.
Vervolgens wordt de lezer meegevoerd, via de woning van de conciërge (8), de
‘Pander’ (vs 955), naar de zuidkant van het gebouw. Deze zijde, de zonzijde, wordt
grotendeels in beslag genomen door de verschillende kamers van de Wisselbank (9,
10, 11, 12) (vs 955-964). Onder de kamers van de Wisselbank liggen de twee grote
kelders waar de voorraad edele metalen ligt opgeslagen. De toegang tot deze kelders
is zorgvuldig afgesloten en alleen de commissarissen van de bank bezitten een sleutel.
Het in de kelders opgeslagen zilver is grotendeels afkomstig uit de Spaanse koloniën
van Amerika.
Edele metalen waren één van de belangrijkste exportartikelen van de Nederlanden.
Zij werden in drieërlei vorm geëxporteerd:
a in baren of staven (ongemunt, vs 959)
b in vreemd geld, onder andere Spaanse realen (gemunt, vs 959)
c als zogeheten negotiepenningen, die speciaal voor de handel bestemd waren
(vs 960-962).
Niet alle ingevoerde edele metalen mochten worden uitgevoerd: één derde deel van
de invoer moest in eigen land blijven. Een gedeelte hiervan werd gebruikt voor de
aanmaak van nieuwe munten, terwijl de rest werd opgeslagen in de Wisselbanken.
De Amsterdamse Wisselbank is sinds de oprichting in 1609 in het stadhuis
gevestigd geweest. Hij bewees de Amsterdamse handel grote diensten in zijn dubbele
functie van wisselkantoor en kassierskantoor. De Amsterdamse kooplieden konden
in het kassierskantoor hun geld in deposito geven. Het door de Wisselbank ingestelde
giroverkeer nam in de 17e eeuw al een belangrijke plaats in. De directie van de
Wisselbank berustte in handen van drie Commissarissen, de ‘Wisselheer(en)’ (vs
960), die door de Vroedschap werden gekozen. Het waren meestal leden van de
Vroedschap zelf of oud-burgemeesters. Hun kantoor (10) ligt in de linkervleugel van
het stadhuis, die geheel door de Wisselbank in beslag wordt genomen. Hun taak was
het inkopen van ongemunte metalen en het vaststellen van de waarde ervan. De
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drie Commissarissen hadden de hulp nodig van een vakman, omdat zij zelf geen
deskundigen waren. Deze vakman was de Essayeur (9), die in het achterste vertrek
van de Wisselbank verbleef. Hij hield zich onder toezicht van de Commissarissen
bezig met het opkopen van de ongemunte edele metalen en onderzocht het gehalte
ervan; bovendien kocht hij bij de muntmeester geld in. Achter de Wisselheren hadden
de Ontvangers of Kassiers hun vertrekken (11). Tenslotte had de Wisselbank vier
Boekhouders, ‘wisselschrijver(s)’ (vs 963), in dienst. Hun Kamers (12) bevinden
zich naast die van de Wisselheren. Elk van de boekhouders had zijn eigen specifieke
taak; de eerste nam de schriftelijke opdrachten tot betaling in ontvangst, de tweede
hield het journaal bij, de derde het balansboek en de vierde het grootboek. Hierna
neemt Vondel de lezer mee naar de Lage rechtbank en de Vierschaar (vs 965-974).
De Lage Rechtbank (13) is volgens Vondel naast de Wisselkamer gevestigd. De oude
beschrijvingen van het stadhuis vermelden echter dat deze kamer (15a) overdag door
boden en 's nachts door de burgerwacht werd gebruikt. De Lage Rechtbank verzorgde
de rechtspraak binnen de stad, behalve de zeer zware misdrijven, die door de Hoge
Rechtbank behandeld werden.
Aan de voorkant van het stadhuis ligt de Vierschaar (14), de Hoge Rechtbank, die
zich over twee verdiepingen uitstrekt. Aan weerszijden van deze Vierschaar zijn
volgens Vondel de Wachtposten, ‘het oogh der burgeryen’ (vs 966), opgesteld.
Vervolgens weidt Vondel verder uit over de Vierschaar (14) en de functie daarvan.
De Vierschaar, gevormd door de vier burgemeesters van Amsterdam, is het openbare
gerechtshof dat alleen gebruikt werd voor doodvonnissen:
(...) over gevangenen, tegen den welken de Schout zijn eisch doet, datze
met 'er doodt zullen gestraft worden (...) worden Burgermeesteren mede
geroepen om hun zin-uiting daer over te geven. (Dapper, 512)
Omdat de Vierschaar over leven en dood beschikte, zaken die alleen het opperste
gerecht, God, aangaan, wordt het ‘de mont van 't heiligh scherprecht’ (vs 968)
genoemd. Nadat de gevangene door het openbare gerechtshof was berecht en ter
dood veroordeeld, werd hij tegenover de secretaris geplaatst die hem het vonnis
voorlas.
De ruimte van de Vierschaar beslaat zowel het sousterrain als de verdieping
erboven. Dezelfde bouwstijl treffen we ook aan bij het hoge koor in een kerk. De
Vierschaar moet, als woordvoerder van God, als het ware tot de hemel reiken. Om
dit te symboliseren is de betreffende ruimte dan ook twee verdiepingen hoog gebouwd.
Hierdoor zijn functie en vorm van de Vierschaar met elkaar in overeenstemming en
is er een harmonisch evenwicht bereikt. Omdat het klassieke
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Fig. 18 Plattegrond van de eerste verdieping
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bouwprincipe, streven naar harmonie, hier zo duidelijk naar voren komt, lijkt het
volgens Vondel alsof de Griekse bouwmeester Chersiphon, ‘Ctesifon met zijn vernuft’
(vs 972), zijn hulp bij de bouw ervan heeft aangeboden. Chersiphon, uit de 6e eeuw
voor Christus, had namelijk in Ephesus de beroemde tempel van Artemis (Diana)
gebouwd. Dit grootse bouwwerk werd eens tot één van de zeven wereldwonderen
bestempeld. Omdat voor Vondel de ware bouwkunst de klassieke is, zegt hij dat een
ieder die de (klassieke) bouwkunst zoekt maar naar de Vierschaar hoeft te kijken (vs
974).

De rondleiding over de eerste verdieping
Nu de lezer met Vondel het hele sousterrain heeft doorlopen, wordt hij vervolgens
via de Vierschaar meegenomen naar de volgende verdieping, de ‘bovengront’ (vs
975-1020). De ‘bovengront’ wordt hier in het vervolg de eerste verdieping genoemd.
Direct aan de Vierschaar grenst de gigantische Burgerzaal (16). Deze zaal lijkt
ontworpen te zijn naar het voorbeeld van de grote openbare vegaderruimtes uit de
Romeinse tijd, de zogenaamde ‘basilica’. Invloed van Vitruvius en Palladio moeten
bij de bouw van de Burgerzaal zeker mee gespeeld hebben.
De Burgerzaal, de naam drukt het al uit, is een zaal waarin de burgers vrij in en
uit konden lopen en zo als het ware het gezag op de vingers konden kijken. Het was
zelfs spelende kinderen en honden toegestaan zich in de Burgerzaal op te houden.
Dit symboliseert de vrijheid die de burger toen in Amsterdam had. Als de 17e-eeuwer
de Burgerzaal doorliep, wandelde hij over een hemelbol en twee aardbollen die elk
een helft van de aarde laten zien (vs 977-984). Iedere bol heeft een doorsnee van
zeven meter en is fraai ingelegd met koper en gekleurde stenen. Een ieder die over
de twee aardbollen loopt, zou zich een wereldreiziger kunnen voelen. De hemelbol
is afgebeeld met de ‘starren, zon, en maen, de twalef tekens me, (de dierenriem)’ (vs
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980-981). Huygens dichtte op deze vloer de twee volgende versjes:

Op den aerdtcloot inden vloer van 't stadthuijs tot Amsterdam
Die op dit vloeren lett,
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.

Op den hemelcloot aldaer
Leert onder het gewemel
Van 'twoelighe Stadthuijs
Gedencken aen den Hemel,
En treedt vrij in 'tgedruijs,
Als vander aerd' geresen
Op Sterr en Son en Maen;
Hier werdt u in bewesen
Hoe dat het eens naer desen
Den saligen sal gaen.
(Huygens, Gedichten, VI, 82-83)

De Burgerzaal wordt geflankeerd door de twee binnenplaatsen, zodat de zaal genoeg
lucht en licht ontvangt. Rond deze binnenplaatsen lopen galerijen, waarlangs de
burger alle vertrekken van het stadhuis kan bereiken (vs 989-1002). Aan het einde
van de Burgerzaal, precies in het midden van de westervleugel, bevindt zich de zaal
waar de Schepenen verbleven (17). De taak van de Schepenen was recht te spreken;
zij bleven slechts één jaar in functie. Dapper schrijft:
Deze Rechters (...), werden gezwoorens genoemt, oft (...) Schepenen, om
datze 't vonnis schiepen, gelijk men noch op eenige plaetsen spreekt. (...)
Schepenen van Amsterdam hebben (...) kennisse en rechtspleginge over
alle Poorteren en Inwoonderen dezer stede, en vryheidt van dien, mitsgaders
over buiten luiden en hun goederen, die aldaer bevonden en beslagen
worden. (Dapper, 484)
Vooraan, aan weerszijden van de zaal van de Schepenen, zijn de beide kamers van
de Advocaten en de Procureurs (18), die een belangrijke rol speelden bij de
rechtspleging (vs 992). Zij moesten er op letten dat het recht zegevierde en een ieder
bijstaan die de wet overtreden had. Om hun taak naar behoren uit te voeren, moesten
zij goed onderlegd zijn en met name op de hoogte zijn van de keuren, het Romeinse
recht en de wetten die door Karel V uitgevaardigd waren (vs
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994).
In het noordwesten van de eerste verdieping is de Rekenkamer (19). De
Rekenkamer werd beheerd door drie rekenmeesters, die tot taak hadden de rekeningen
van de stad, zowel die van ontvangst als van uitgave, na te gaan.
Vervolgens ligt in het midden van de noordervleugel de Desolate Boedelkamer
(20). Deze kamer hield zich bezig met faillissementen: Vondel noemt deze kamer
dan ook een ‘troostelooze boêl’ (vs 997). Dapper vermeldt hierover:
(...) komt een ontaelbare boedel binnen deze stadt en vryheit van dien te
vallen, 't en zy by afsterven of bankrot spelen, worden terstont door hun
Sekretaris, al de goederen opgeschreven, de zelve in bewaringh en de
boeken in verzekeringh genomen, ten profijte der schulteischeren. (Dapper,
502)
Ten oosten van de Desolate Boedelkamer (20) ligt de Assurantiekamer (21), die met
zaken uit de zeevaart te maken had. Deze kamer bemoeide zich met alle
verzekeringstwisten, die konden ontstaan als het geluk de zeevaart in de steek liet
en grote geldelijke verliezen het gevolg daarvan waren (zie ook p. 143-144):
De vijf Gemaghtighden van de Zee-zaken, (...) mogen ter eerster aenvang
afdoen alle zaken en geschillen, die Koopman en Schipper, Koopman en
Bootsgezel, Schipper en Schipper, Schipper en Bootsgezel, Koop- en
Lootsman, Lootsman en Schipper, als ook Inladers en Inladers, Reders en
Reders, en Schippers en Redes, in zaken de Zeevaert betreffende, onder
elkandre uitstaen hebben (...). (Dapper, 505)
Vondel voert de lezer nu mee naar het noordoostelijk deel van de eerste verdieping:
het vertrek van de Weesmeesters. Daarna steekt hij over naar de andere kant van de
verdieping, de zuidwestzijde, waar de belastingen worden geregeld (vs 1003-1012).
Naast de Assurantiekamer, in het noordoosten, zien we het vertrek van de
Weesmeesters (22). Er waren vier Weesmeesters, die de voogdij hadden over wezen,
die hun vader of moeder ofwel beide verloren hadden. Een voorwaarde was echter
dat de wezen genoeg geld bezaten om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Dit in tegenstelling tot de wezen die geen eigen geld hadden en die in het weeshuis
opgenomen werden:
De vier Wees-meesteren bedienen de vooghdye van zoodanige wezen,
die, noch onmondigh of onderjarigh, en van vader of moeder, oft van beide
berooft zijn, doch goederen genoeg hebben om te leven. (Dapper, 487;
(vgl. p. 128)
Aan de zuidwestzijde ligt het vertrek waar de belastingen van de stad
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werden geregeld: ‘het trezoor’ (vs 1004). In de Trezorie (23) werd het werk verricht
door de twee trezoriers-extraordinaris. Vóór de Trezorie ligt het vertrek van de
secretarissen, ‘de Geheimnisschryvers’ (vs 1005), (24), die ten dienste stonden van
het volk en het gezag. De vertrekken van de Secretarissen worden aan de andere kant
ingesloten door de Trezorie, waar de inkomsten en de uitgaven van de stad beheerd
werden (25). Bovendien had de Trezorie de zorg voor de openbare werken:
Het incomen der stadt op tresory bestaet uyt stadtaccijnsen, winste van de
bank van leeninge en wisselbank, gecofte-poorters- en portiersgelt, huer
der landen, huysen en erven, de halve verpondinge (...) der nieuwe
getimmeren, totdat veertien jaeren gebout sijn. (...). Den uytgift der tresory
bestaet in wedden, dachgelden, tractementen, pampier, pennen en was,
turf, hout, caersen, timmeren, maeken en breeken, etc. etc. (Bontemantel,
I, 112-113)
We zijn nu met Vondel aangeland bij de voorkant, de Damzijde, van het gebouw (vs
1013-1020). Hij neemt ons eerst mee naar de Grote Raadzaal (26), links van de
Vierschaar (vs 1014), waar de Vroedschap vergaderde over de stadsbelangen. De
Vroedschap, de stem van de burgerij, bestond uit zesendertig personen die altijd door
de burgemeesters geraadpleegd dienden te worden wanneer het om belangrijke zaken
ging:
Het ampt van deze zesendertigh Raden, uitbeeldende het gansche lighaem
der gemeente, is, datze (...) gehouden zijn op het Raedthuis dezer stede te
verschijnen, en hun raedt en stem te geven (...) en voorts te helpen raden,
en 't beste te doen, in allen zaken dezer stede aengaende. En is den Heeren
Burgermeesteren en bestierders ongeoorloft, eenige zaken van belangh te
verrichten, zonder het goedtdunken dezer zesendertigh Raden daer op
gehoort te hebben (...). (Dapper, 461)
De kamer van de burgemeesters ligt tussen de Grote Raadzaal en de Vierschaar in
(27). Omdat deze ruimte aan de Vierschaar grensde (de Vierschaar is immers twee
verdiepingen hoog) konden de burgemeesters via een raam de rechtszittingen in de
Vierschaar volgen. Tot de taak van de burgemeesters behoorde:
Het (...) bestier ende gebiet in alle poletique saeken (...) der stadt
betreffende (...) (zij zullen) (...) geene saeken van importantie tracteeren
sonder advys van de ses en dartigh Raeden, achtervolgens de previlegiën.
(Bontemantel, I, 91)
Tenslotte wijst Vondel de lezer op de Pui (28). De Pui is een smalle galerij met drie
vensters die de voorkant van het stadhuis, de Damkant, siert. Vanaf de Pui, ‘de borst
der hooge puien’ (vs 1017), werden op het luiden van de klokken de
stadsverordeningen voorgelezen.
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Vondel maakt van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij wat er zich in
1654 op de Pui heeft afgespeeld (vs 1021-1026).

Het vredesfeest in 1654
Vanaf de Pui van het nieuwe stadhuis werd op 27 mei 1654 de vrede van Westminster
afgekondigd. Deze vrede maakte een eind aan de voor de Amsterdamse handel zo
schadelijke Eerste Engelse Oorlog (1652-1654). Vondel beschrijft hoe onder gejuich
van de nieuwsgierig toegestroomde menigte de vrede werd afgekondigd waardoor
de zeevaart, die danig onder de oorlog had geleden, zich weer ten volle kon
ontplooien. Tijdens de feestelijkheden waren de steigers en masten van het nog
onvoltooide stadhuis versierd met loofwerk, festoenen en bloemen (vs 1027-1029).
Dapper geeft een uitvoerige weergave van het gebeuren:
Boven van het nieuw-gebouwde Stadt-huis, als ook van d'oude Kerks en
's Princen-hofs tooren waeiden witte vrede vlaggen. De voor-gevel van 't
Stadt-huis was zeer çierlijk met alderhande groente van boomen, en andere
çieraden opgepronkt, en de vensters met tapijtwerk behangen. 's Uchtends
ontrent negen uuren quamen Burgemeesteren op hun gewoonlijke
vergader-plaats by een, van daer, gaende al de Stadts boden wel ten getale
van twintigh, voor uit, gingen de Heeren Burgemeesteren, Schepenen en
eenige Sekretarizen in de Nieuwe kerk ter preke, en weder daer uit na 't
Stadthuis; en na datze met geluit van instrumenten, trompetten en
losbranden van 't geschut, de Vrede hadden laten afkundigen, quamenze
's middaghs ontrent dry uuren weder boven, en wierden toen in 't gezicht
van duizenden deze Vertooningen vertoont gedaen.
's Avondts wierdt, tot teken van een al gemeine vreughde, met teer en
pek-tonnen op de Markt, door last van de Heeren Burgemeesteren, en door
de gansche stadt by de gemeent' lustigh geviert; 't welk tot 's morgens
duurde. Burgemeesteren deden ook aen ieder Predikant een vaetje wijn
van twee-en-dertigh mingelen, om zich daer vrolijk te maken, bestellen.
(Dapper, 252-253)
Op de Dam waren prachtige schouwtonelen te zien (vs 1030). In tien spectaculaire
vertoningen heeft Jan Vos, een regent van de schouwburg, de Eerste Engelse Oorlog
uitgebeeld. Op het toneel moet het een bont spektakel zijn geweest van personificaties
van Geweld, Moord, Wraak, en de Dood, en mythologische goden en helden zoals
Pluto, Ixion en Prometheus. Ook de zeehelden Tromp en Van Galen hadden in deze
schouwtonelen een rol gekregen.
Iedereen haalt bij de bekendmaking van de vrede opgelucht adem. De blokkade
van de havens is opgeheven en alles wat geschikt is om uit te zeilen licht het anker
en stevent naar de nu weer vrije zee (vs 1031-1036).
Met de beschrijving van de vredesafkondiging vanaf de Pui van het
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stadhuis en de daarmee samenhangende festiviteiten, heeft Vondel zijn rondleiding
over de eerste verdieping van het stadhuis afgesloten.

De rondleiding over de tweede verdieping: de wapenkamer
Nu voert Vondel de lezer mee naar de tweede verdieping van het stadhuis, de ‘tweede
staedje’ (vs 1037). Deze verdieping was nog niet voltooid toen Vondel zijn gedicht
schreef. Hij gaat daarom alleen in op de Wapenkamer, die een groot deel van de
tweede etage in beslag zou nemen. Vermoedelijk wist hij niet waar deze etage verder
voor gebruikt zou worden (vs 1037-1062).
Vondel vermeldt dat de hier opgeslagen wapens niet alleen bestemd waren om de
stad zelf te verdedigen. Ze konden ook gebruikt worden om de landsgrenzen tegen
vijanden te beschermen (vs 1045-1054). Hetzelfde lezen we bij Bontemantel:
Dese stadts- en lantsmilitie werd gebruykt tot gerusthyt van de
ingeseetenen, authorityt der overichyt en ook ten dienste der omleggende
steeden en 't gemeene landt. (Bontemantel, I, 221)
Zo kreeg Zwolle in 1665 musketten van Amsterdam te leen:
Amsterdam leent aan Zwolle nog 200 musketten, maar het herhaald verzoek
om stads-soldaten wordt opnieuw geweigerd. (Bontemantel, I, 227)
Vondel zegt dat er voldoende wapens aanwezig zijn om 50.000 man mee uit te rusten.
Daarmee maakt hij een slag in de lucht, aangezien hij niet kon weten voor hoeveel
man er wapens zouden zijn: de tweede verdieping stond nog in de steigers. In 1668
was er voor twaalf duizend man wapenrustingen voorradig en dat getal doet
realistischer aan dan Vondels schatting.
Het goed uitgeruste leger is de schrik voor de vijand, garandeert de rust en vrijheid
van de gemeenschap en beschermt de rechten, bezittingen, levens en middelen van
bestaan van de ingezetenen (vs 1058-1062). Hiermee noemt Vondel de principes die
verdedigd moeten worden, desnoods door het voeren van een oorlog. Hugo de Groot
heeft deze gedachtegang als volgt geformuleerd (zie ook p. 37-38):
God nu wil, dat wij onszelf beschermen, dat wij onze
levensbenoodigdheden behouden, dat wij erlangen hetgeen ons
verschuldigd is, dat wij de boosdoeners straffen, dat wij den staat te zamen
verdedigen en dat wij de bevelen van den staat ofwel de voorschriften der
overheid nakomen (...). Dit nu zijn somtijds de zaken, terwille waarvan
oorlogen worden ondernomen en gevoerd, (...). (De Groot, Recht op Buit,
30)
Met de behandeling van de Wapenkamer op de tweede verdieping
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heeft Vondel zijn rondleiding door alle vertrekken van het nieuwe stadhuis afgesloten.
Hij heeft met zijn rondleiding laten zien dat in de ligging, vorm en functie van de
vertrekken de klassieke eis van nuttigheid volledig wordt gerealiseerd.
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13. Beschrijving van de binnenkant van het stadhuis: de decoraties

1065

1070

1075

1080

1085

1090

1095

Nu 't ovrigh beeltcieraet van binnen aengemerckt,
De Vierschaer eerst om laegh, die, naer den eisch beperckt,
Den rechterstoel bekleet met driederhande stoffen
Van oordeelen, met kunst, als op het hooft, getroffen.
De wyze Salomon, in 't midden, scheit, niet blint,
Het duistere geschil om 't levendige kint,
En weet den boezem van Natuur dus uit te putten,
Dat hy zijn oordeel bouwt op onverwrickbre stutten;
Naerdien hy klaer, door 't bloote en schitterende zwaert,
Het waere moeders hart en 's valsche moeders aert
Zoo levendigh ontdeckt, dat geene haer gepeinzen
Voor zyn doorzichtigh oogh kan decken, noch ontveinzen.
Ter rechte zyde laet Seleucus zelf het licht
Uitblusschen in zijn ooge, om 't halleve gezicht
Van zijn' beklaeghden zoon te spaeren, te verschoonen,
En onbesproken zich oprecht in 't Recht te toonen,
De straffe Brutus houdt gestreng de slincke hant, 1079
Eischt halsrecht van zyn zoons, in heimelijck verstant 1080
Getreden met Tarquijn, om Rome te verraeden:
En schoon de volgende eeuw dit vonnis magh versmaeden,
Als al te scherp en wreet voor 't vaderlijck gemoedt;
Hy draeght, ten dienst des Staets, geen kennis van zyn bloedt.
Godts oordeel, boven 't hooft der Rechteren t' aenschouwen,
Verschrickt 's verwezens geest, verquickt zyn flaeu betrouwen,
Naerdien genade en straf hem noodight, en ontstelt,
Daer 't hemelsche penseel het jongste vonnis velt.
De Vierschaer, daerze zit ten oordeele opgetoogen,
Twee zuivre beelden ziet verschijnen voor haere oogen,
't Rechtvaerdige Gerecht, met een Voorzichtigheit:
Want alle vierschaer doolt, die dit paer zustren scheit.
Acht marmerbeelden, daer men d'Ouden op magh nooden,
De zeven Godtheên, en de Moeder van de Goden,
Vrouw Cybele, om de kunst, van 's beeldehouwers hant,

1079
1080

slincke, linker
halsrecht, doodstraf

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

161

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

Naer 't leven, en vol ziels, tot bouwcieraet geplant
Om hoogh, in d'enden van de lange gaeleryen,
Verdienen dat Athene en Rome hun benyen.
Fortuin wou Amsterdam in 't bouwen gunstigh zijn,
Toen zy, ter goeder tijt, hier Fidias Quellijn,
Van 't Schelt aen d'oevers van den Aemstel, nederzette,
Op dat hy zijn vernuft op ons cieraeden wette;
Toen Koningin Christine, in 't bloejenst van haer tijt,
Hem, als een perle, had haer kroone toegwijt,
En noo dien helt ontsloegh, ten dienst der bontgenooten. 1105
De Tyber had voor hem de hooge school ontslooten.
Hy staet voor Angeloos noch geen aelout vernuft, 1107
In zijn beelthouwerye of tekenkunst, verbluft.
Eischt iemant van dien lof een blijck, en kenbaer teken,
Men vraege elck meesterstuck: de stommen zullen spreecken,
En pleiten voor den man, die zulck een kunst en schat,
Als Aertsbeelthouwer van de zegenrijckste stadt,
Besteede aen 't Kapitool der Amsterdamsche Heeren,
Die hun Stadthuis met kunst, gelijck met schat, stoffeeren;
Dus most de Schilderkunst de Beeldehouwery,
Verzelschappen, als twee gezusters, zy aen zy.
De Schilderkunst zocht stof by Grooten, niet by kleinen,
Uit Godts gewyde blaên, en d'outheit der Romainen,
Bemaelde gaelery, schoorsteenen, boogh by boogh,
Naer eisch van ieders ampt, beneden, en om hoogh.
Men ziet 'er Burgerhart, het hooft der Batavieren, 1121
Bestrijden d'adelaers, en Cezars krijghsbanieren,
Tot voorstant van zyn Recht, met opgeheve kling.
Men ziet 'er den triomf, en handel onderling.
De Tyber leert de maght des Rijns beneden kennen,
Omhelst dien bontgenoot, waerop de Faem haer pennen
Ontvouwt met eenen klanck, daer 't aerdrijck van gewaeght;
Terwijl de Batavier geen juck van Rome draeght,
Maer op de vryheit praelt, verworven door zijn wapen.
Aldus eert Tacitus dit bloet, ter deught geschapen.
Plutarch en Livius verleenen geest en gunst,
In hun historien, de rijcke tekenkunst,
Op 't Raethuis, overkleet met Roomschen, en met Griecken.
Der Burgermeestren deught, zoo liefelijck te riecken,

1105
1107
1121

noo, node, met tegenzin
Angeloos, Michelangelo's
Burgerhart, nl. Claudius Civilis
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1135 Door hun trouwhartigheit, die Rome 't hooft ophoudt,
[Daer dreigement, noch doot, noch eigebaet, noch gout
Deze ackermans beweeght in hunnen plicht te wancken, 1137
Waer voor de Stadt dat bloet niet ophoudt te bedancken,]
Behoudt haer verwe noch. Lykurgus, zonder vrees,
1140 Beschermt het wettigh Recht der Koningklijcke wees.
Hier spreekt de Poëzy, die stom is, alle spraecken.
Medea wapent zelf den vlieshelt tegens draecken, 1142
En doodelijck venyn. Kalipso berght, uit noot
Van schipbreuck, noch den Grieck in haeren zachten schoot:
1145 En om in 't heilighdom der letteren te treden;
Men ziet 'er Josefs maght geviert, en aengebeden,
Daer hy Egypten stut, gelijck een Konings stijl,
Den hongerigen buick verzadight aen den Nijl,
Met voorraet van gewas, en opgeleide graenen,
1150 In eenen dorren tijt, bedaut van ieders tranen.
Men ziet hoe Amrams huis, tot weering van gewelt,
Den volcke een wyze wet en vrome rechters stelt;
Hoe Salomon geknielt, na 'et bouwen van Godts drempel,
De Wijsheit bidt van Godt, in Godts gewyden tempel;
1155 Hoe Moses elders met de wet ten berge afdaelt;
En elders hoe men Gode en Cezar tol betaelt,
Door last van 't eeuwigh Woort, zoo lang in kracht gebleven;
Terwijl het elck beveelt zijn schuldigh recht te geven.
Wat noch te maelen staet, zal blijcken, als 't penseel
1160 De jongste streeck voltreckt, op ons stehuispanneel.
De beeldehouwery zou zich met recht beklaegen,
Indien ick hem vergat, die, op den zegewagen
Gezeten, triomfeert, na dat hy stadt en wal
Beschutte voor den arm en 't zwaert van Hannibal,
1165 Door 's helts beleit misleit, en schrander opgehouden;
Toen al het morrend volck den heirtoght toebetrouden, 1166
Den grootsten Fabius, belaste, zonder schult.
Zoo redde een man den Staet door wijsheit, en gedult.
Toen Stalpaert my de kunst aldus liet zien, en hooren,
1170 Op 't Raethuis, steegh mijn lust, daer Sint Katrijnes toren,
Wanneer hy dien volbouwt, in zijnen vollen krits, 1171
Noch hooger dan de Dom van Uitrecht, met zijn spits
Die lucht niet raecken zal, waerin mijn geest ging weiden,

1137
1142
1166
1171

wancken, wankelen
vlieshelt, nl. Jason, de held van het gulden vlies
heirtoght, krijgstocht
krits, omvang
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In beelde- en schilderkunst verruckt, en afgescheiden,
1175 Verwondert dat het brein des menschen zulck een' schat
Van beitel en penseel beknopt te zamen vat,
En onder 't eenigh dack, een ieder op zijne orden.
Wie nu bouwmeester, of een schildergeest wil worden,
Of Fidias in kunst en beeldehouwery,
1180 Die zal, uit gansch Euroop, zich spoeden naer het Y,
En onzen trotzen Dam, met penne, en verwe, en koole,
Om in dit nieuw Stadthuis, als in de hooghste schoole
Van Pallas, uit het brein van Jupiter geteelt,
Te tekenen al wat de leerlust hem beveelt
1185 t' Ontworpen op papier, en perckement, en doecken.
Zoo ging de Grieck van outs de kunst te Memfis zoecken,
De Roomsche jeught t' Athene, en elck by dien Romain.
Nu toont u Amsterdam, beknopt by een, in 't klein,
Wat Memfis wat Athene en Rome t' zamenhaelden;
1190 Toen deze, als eigenaers, met al hun leengoet praelden,
En zwoeren, elck om 't zwartst, met onbeschaemden mont,
Dat dit geen leenkunst was, maer ieders eigen vont,
Inzonderheit de Grieck, al kan hy niet ontschreeuwen
Dat d'eerste kunstbron vloeide uit d'ader der Chaldeeuwen.

Nu Vondel aan de hand van de frontons (vs 703-736 en vs 865-896, zie ook p. 120-122
en p. 137-138) de sociaal-economische aspecten van de stad heeft beschreven en aan
de hand van de kamers de functie van het gezag (zie p. 148-159), gaat hij over tot
de beschrijving van de decoraties. In de decoraties komen de morele opvattingen ten
aanzien van de burgerheerschappij tot uitdrukking. Deze opvattingen spelen in het
hele gedicht een belangrijke rol en met behulp van de decoraties worden ze verder
uitgediept.
De lezer die al eerder met Vondel een rondleiding door de kamers van het stadhuis
heeft ondernomen, wordt nogmaals meegenomen voor een wandeling om de
schilderijen en beeldhouwwerken in de verschillende kamers nader te aanschouwen.
De meeste van de door Vondel beschreven decoraties waren in 1655 nog niet
vervaardigd. Vondel, die bevriend was met de vermaardste schilders uit zijn tijd en
ook thuis ontvangen werd bij burgemeester Cornelis de Graef, die een belangrijk
aandeel had in de plannenmakerij, moet op de hoogte zijn geweest van de ontwerpen.
Na 1655 werden de meeste decoraties aangebracht, maar in een aantal gevallen
hebben andere ontwerpen de voorkeur gekregen boven de oorspronkelijk geplande.
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De beeldhouwwerken
De rondleiding begint bij de Vierschaar die twee verdiepingen beslaat aan de Damkant
(vs 1063-1092). Van oudsher was de plaats waar recht gesproken werd toegankelijk
voor het publiek, waardoor een ieder de mogelijkheid had zich te verlustigen aan het
ongeluk van de veroordeelde en kon toezien op de juiste uitoefening van de
rechtspraak. Met deze traditie werd rekening gehouden bij de bouw van het nieuwe
stadhuis. De Vierschaar was zo gesitueerd dat het publiek door de getraliede ramen
naar binnen kon kijken. Men zag er de schout en de schepenen zitten met achter hun
hoofden de decoraties. Het betreft hier drie bas-reliëfs die bekende gevallen van
goede rechtspraak weergeven: één uit de bijbel en twee uit de klassieke geschiedenis.

De drie reliëfs
De drie reliëfs in de Vierschaar strekten de rechters tot voorbeeld en moesten de
veroordeelde tot bezinning brengen. Vondel maakt van deze symboliek in de
decoraties dankbaar gebruik voor zijn betoog over het gezag.
Het middelste reliëf, achter de plaats waar de schout zat, stelt het Salomons-oordeel
voor zoals dat in de bijbel beschreven wordt. We zien hier de geniale oplossing
afgebeeld die de wijze Salomon bedacht toen twee vrouwen bij hem kwamen die
elkaar het moederschap van een kind betwistten. Toen Salomon dreigde het kind met
een zwaard in tweeën te delen, trachtte de echte moeder het kind te redden door er
afstand van te doen. Zo wist Salomon ‘het waere moeders hart’ van de ‘valsche
moeders aert’ (vs 1072) te onderscheiden (vs 1067-1074).
Het rechter reliëf toont een voorval uit de Griekse geschiedenis. Seleucus had een
wet uitgevaardigd die voorschreef dat als straf voor overspel twee ogen zouden
worden uitgestoken. Toen zijn eigen zoon zich aan overspel schuldig maakte, liet
hij, om de wet niet te overtreden, een oog van zijn zoon en een oog van zichzelf
uitsteken (vs 1075-1078).
Het linker reliëf geeft een voorstelling uit de Romeinse geschiedenis. Consul
Brutus, de stichter van de Romeinse Republiek, spoorde de beul aan zijn beide zoons
te onthoofden omdat zij een samenzwering gesmeed hadden tegen Rome (vs
1079-1084). De twee klassieke voorbeelden geven aan dat het staatsbelang boven
de banden des bloeds gaat.
Boven deze drie reliëfs had een uit drie panelen bestaand schilderij moeten komen
dat het Laatste Oordeel zou voorstellen. Het Godsoordeel zou de hoogste plaats
hebben moeten innemen, tronend boven
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de menselijke rechtspraak. Dit schilderij is er nooit gekomen. Het voortijdige vertrek
van Jacob van Campen is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Zijn opvolger Daniël
Stalpaert heeft op deze plaats de muren laten doorbreken en ramen aangebracht die
extra licht in het trappenhuis moesten brengen. Van Campen had al een ontwerp voor
het schilderij klaar. Dit ontwerp wordt thans bewaard in het stadhuis van Amersfoort,
de stad waar Van Campen zijn laatste levensjaren sleet.
Vondel besluit zijn bezoek aan de Vierschaar met de beschrijving van de beelden
van vrouwe Justitia en vrouwe Prudentia. Zoals we al bij de beschrijving van de
gevels van het stadhuis gezien hebben (p. 136-137), symboliseert het beeld van
Justitia de rechtvaardigheid en dat van Prudentia de voorzichtigheid of wijsheid.
Samen symboliseren zij de rechtspraak, want als men de wijsheid in acht neemt, kan
men niet vervallen tot onrechtvaardigheid. Deze twee zuster-deugden zijn
onafscheidelijk (vs 1089-1092). De rechters hadden deze twee beelden tegenover
zich, zodat ze zich tijdens het rechtspreken steeds bewust waren van hun
verantwoordelijke taak.
Vondel voert zijn publiek nu mee naar de galerijen op de eerste verdieping, waar
hij de beelden noemt die twee aan twee de hoeken van de galerijen opluisteren (vs
1093-1098). Deze beelden stellen de planeten van het toenmalige kosmische stelsel
voor: Diana (maan) en Mercurius, Jupiter en Apollo (zon), Mars en Venus, Saturnus
en Cybele (aarde). Dit zijn tevens klassieke goden. Cybele is in de klassieke
mythologie de echtgenote van Saturnus en moeder van de andere goden. Naar
aanleiding van deze beelden neemt Vondel zijn kans waar om de eisen te noemen
die aan de beeldhouwkunst gesteld moeten worden. De eisen dat een beeldhouwwerk
‘naer 't leven’ en ‘vol ziels’ (vs 1096) vervaardigd moet worden, heeft hij al eerder
geformuleerd met betrekking tot de schilderkunst (zie p. 89).

De beeldhouwer Quellijn
Op dit punt neemt Vondel de gelegenheid te baat om de loftrompet te steken over
de schepper van de beelden (vs 1099-1116). Artus Quellijn heeft Athene en Rome,
die van ouds beroemd zijn om hun beeldhouwwerken, overtroffen in de kunst. In
plaats van Artus Quellijn noemt Vondel hem Fidias Quellijn. Fidias was een beroemde
Griekse beeldhouwer uit de 5e eeuw voor Christus. De Fortuin was Amsterdam dan
ook goed gezind toen zij er in slaagde Quellijn, die aan het hof van koningin Christina
van Zweden vertoefde, over te halen de beelden voor het Amsterdamse stadhuis te
komen vervaardigen. Quellijns Italiaanse opleiding was volgens Vondel zo goed dat
hij zich zelfs met meesters als Michelangelo kon meten. Voor het
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bewijs hoeft men maar te kijken naar Quellijns beeldhouwwerken in het stadhuis.
Het is niet zo verwonderlijk dat Vondel juist Fidias en Michelangelo noemt
aangezien ze veelvuldig in 17e-eeuwse verhandelingen over schilder- en
beeldhouwkunst worden genoemd. Carel van Mander wijdt in zijn Schilder-Boeck
bijna een heel hoofdstuk aan Michelangelo en ook Fidias wordt door hem besproken.
Aan het slot van deze passage noemt Vondel de burgemeesters als degenen die de
kunst zo'n groot aandeel in het gebouw hebben gegeven; niet alleen de
beeldhouwkunst, maar ook de schilderkunst. Zo loopt de lofprijzing van Quellijn uit
op een indirecte lofprijzing van de burgervaders en wordt er tevens een vloeiende
overgang gemaakt naar het volgende onderwerp: de schilderijen die het nieuwe
stadhuis zouden gaan versieren.

De schilderijen
Voor de ontwerpen van de schilderijen werd geput uit de Bijbel en de klassieke en
nationale geschiedenis (vs 1117-1120). Achtereenvolgens beschrijft Vondel de
volgende thema's: de Bataafse geschiedenis (vs 1121-1130), de Romeinse geschiedenis
(vs 1131-1139), de Griekse geschiedenis (vs 1139-1141), de Griekse mythologie (vs
1142-1144) en de Bijbel (vs 1145-1160).
Het eerste onderwerp dat Vondel noemt is de opstand van de Batavieren tegen de
Romeinen (vs 1121-1130). Maar liefst acht doeken met als onderwerp de Bataafse
Opstand zouden de galerijen aan weerszijden van de Burgerzaal sieren. De opdracht
voor deze schilderijen werd eind 1659 aan Govert Flinck gegeven, maar door zijn
voortijdig overlijden in het begin van 1660 werden de opdrachten voor vier van de
acht schilderijen aan Rembrandt, Lievens en Jordaens gegeven.
Deze drie schilders kregen de schetsen die Flinck al gemaakt had als voorbeeld
mee. Het door Rembrandt gemaakte schilderij De nachtelijke samenzwering van
Claudius Civilis in het Schakerbos werd in 1661 opgehangen, maar slechts voor korte
tijd, want in augustus 1662 werd het schilderij verwijderd. De reden voor de
verwijdering blijft duister. Het is mogelijk dat Rembrandt te veel is afgeweken van
de schets van Govert Flinck. Een andere reden zou kunnen zijn dat de woeste
uitbeelding van de Bataven voor de 17e-eeuwse burgerheren niet aanvaardbaar was.
Om het schilderij te kunnen verkopen moest Rembrandt het doek versnijden. Het
schilderij werd gekocht door koningin Christina van Zweden. Het is nog steeds te
zien in het Nationaal Museum te Stockholm.
In plaats van het schilderij van Rembrandt kwam er een schilderij te hangen van
Jurriaan Ovens over hetzelfde onderwerp, dat zeer verschilde
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met Rembrandts doek en dat wel naar de zin van de burgemeesters was. De
schilderijen van Lievens en Jordaens werden wel geaccepteerd en zijn nu nog te zien
in het stadhuis.
De 17e-eeuwer was bekend met de geschiedenis van de Batavieren door de werken
van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. In zijn Germania verhaalt Tacitus
uitvoerig hoe in het jaar 69 na Christus de Batavieren onder leiding van Claudius
Civilis in opstand kwamen tegen de Romeinen. De Batavieren bewoonden een eilandje
langs de Rijn. Hoewel de 17e-eeuwer slechts kon gissen naar de ligging ervan werd
algemeen aangenomen dat het althans gedeeltelijk samenviel met het latere Holland.
Daaruit werd weer geconcludeerd dat de Hollanders de afstammelingen van de
Batavieren waren. De strijd tegen de Romeinen werd gezien als bewijs voor de aloude
vrijheidsdrang der Hollanders, die zich recentelijk in de strijd tegen Spanje ook had
gemanifesteerd.
De onderwerpen van de schilderijen van het stadhuis zijn ontleend aan een op
Tacitus geïnspireerd prentwerk uit 1612, ontworpen door Otto Vaenius en geëtst
door Antonio Tempesta. Vondel heeft dit werk waarschijnlijk gezien bij burgemeester
De Graef, de belangrijkste ijveraar voor de Bataafse schilderijen. Vandaar dat Vondel,
zij het in vage bewoordingen, de hoofdscenes kan noemen die het stadhuis zouden
moeten gaan sieren.
De schilderijen die bestemd zijn voor de twee schoorstenen in de
Burgemeesterskamer geven episodes weer uit het leven van de Romeinse consuls
Gaius Fabricius en Marcus Curius, zoals beschreven door Livius (vs 1131-1139).
Het schoorsteenstuk met de geschiedenis van Gaius Fabricius moest naar Vondels
zeggen de burgemeesters de standvastigheid en onomkoopbaarheid van de Romeinse
consuls voorhouden. Dit doek is geschilderd door Ferdinand Bol. Het andere
schoorsteenstuk, geschilderd door Govert Flinck, laat zien hoe consul Marcus Curius
zo standvastig is dat hij het hem aangeboden goud weigert. Op welke van de twee
doeken Vondel doelt is niet vast te stellen. Waarschijnlijk heeft hij beide schilderijen
op het oog.
Het schoorsteenstuk bestemd voor de Weeskamer behandelt een episode uit het
leven van de Spartaanse koning Lykurgus zoals beschreven door Plutarchus (vs
1139-1141). Lykurgus, die na de dood van zijn broer koning was geworden, had het
kind van zijn broer als zijn eigen zoon geadopteerd, hoewel hij daardoor afstand van
zijn troon zou moeten doen. Dit schilderij werd door Cornelis Holstein vervaardigd.
Tussendoor maakt Vondel een opmerking in het algemeen over de schilderkunst,
die hij vergelijkt met ‘stomme poëzy’ (vs 1141). Het was in de 17e eeuw algemeen
gangbaar om schilderkunst te vergelijken
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met zwijgende poëzie en poëzie met sprekende schilderkunst. Dit gaat terug op
Plutarchus die schrijft:
Schilderen is zwijgende poëzie, poëzie is een sprekend schilderij.
(Geciteerd via Clements, 174)
Vervolgens noemt Vondel twee schilderijen met een Grieks mythologisch onderwerp.
Het eerste schilderij laat zien hoe Medea Jason helpt om het Gulden Vlies te
bemachtigen (vs 1142-1144). Het zou bestemd kunnen zijn geweest voor de
Assurantiekamer. Als dit juist is, is het plan later veranderd want in de
Assurantiekamer kwam een schilderij te hangen waarop Theseus de kluwen touw
teruggeeft aan Ariadne nadat hij de Minotaurus heeft verslagen. Dit schilderij is
gesigneerd ‘Willem Brassemary 1657’. Het andere schilderij met een mythologisch
thema beeldt volgens Vondel het verhaal van de nimf Calypso uit, die de Griekse
held Odysseus na een schipbreuk weet te redden met de bedoeling om hem te
verleiden. Dit schilderij zou heel toepasselijk voor de Desolate Boedelkamer geweest
zijn, omdat het de desolate toestand van Odysseus tot uitdrukking brengt. Maar ook
hier heeft men zich niet aan het oorspronkelijke plan gehouden.
Tenslotte vermeldt Vondel schilderijen met onderwerpen uit de bijbel. Allereerst
het schoorsteenstuk dat in de Thesaurie-Ordinariskamer hangt en dat een voorstelling
geeft van Jozef die de Korenschuur heeft gevuld voor de zeven magere jaren (vs
1145-1150). Vondel heeft later bij dit schilderij, dat vervaardigd is door Nicolaas
Helt Stokade, een gedicht gemaakt:
Geheel Egypte brengt den Ryxvoogt schat en have
En leeft nu zeven jaer by 't uitgereickte graen.
Het vrye volk door noot wort 's Konings eigen slave.
Eens mans voorzichtigheit kan duisenden verzaên.
(Geciteerd via Wagenaar, VII, 59-60)

Daarna volgen twee schoorsteenstukken in de Raadskamer. Het eerste hangt boven
de zuiderschoorsteen. Het stelt het Exodusverhaal voor, waarin verhaald wordt hoe
de oude Jethro zijn schoonzoon Mozes aanraadt de ‘oudste’ uit het land te kiezen,
om hem in de regering bij te staan (vs 1151-1152). Dit schilderij is van Jan
Bronkhorst. Het andere schilderij, boven de noorderschoorsteen, laat zien hoe Salomon
tot God bidt om wijsheid (vs 1153-1154). Ook hieronder staat een gedicht dat
waarschijnlijk aan Vondel toegeschreven kan worden:
Daer Salomons gebedt en offer Godt behagen,

Joost van den Vondel, Inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam

169
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.'
(Geciteerd via Wagenaar, VII, 68)

In de Schepenzaal hangt een schoorsteenstuk van Ferdinand Bol dat Mozes afbeeldt
die met de wet afdaalt van de berg Sinaï (vs 1155). Het bijgaande gedicht, eveneens
aan Vondel toegeschreven, luidt:
Hebreeuwsche Mozes heeft de Wet van God ontfangen,
Waermede hij naar 't Volk van boven weederkeert,
Dat hem eerbiedig groet en welkomt met verlangen.
De vrije staat luikt op, als 't Volk de Wetten eert.
(Geciteerd via Weissman, ‘De schoorstenen van het Amsterdamse stadhuis’, 77)

Tenslotte wijst Vondel de lezer op een schilderij dat tot op heden onbekend gebleven
is (vs 1156-1160) en dat de Tolbetaling als onderwerp heeft.

Terug naar de beeldhouwkunst
Het schoorsteenfries in de Burgemeesterskamer geeft een episode weer uit het leven
van de Romeinse legeraanvoerder Fabius Maximus (vs 1161-1168). Tijdens zijn
strijd met Hannibal was het zijn taktiek om geen directe slag te leveren, maar hem
in kleine gevechten af te matten. Deze taktiek bezorgde hem de bijnaam ‘Cunctator’,
de aarzelaar. Dit schoorsteenfries zou de burgemeesters tot voorbeeld moeten strekken.
Het is een vingerwijzing naar het gezag dat matigheid en voorzichtigheid geboden
zijn, zeker wanneer het gaat om oorlogsvoering. Deze vingerwijzing is zeer
toepasselijk daar Amsterdam nooit zo happig op oorlog is geweest.

Een kunsttheoretische beschouwing
De behandeling van de decoraties van het stadhuis eindigt met een afsluitende
kunsttheoretische beschouwing (vs 1169-1194). Eerst treedt de dichter zelf naar
voren en spreekt van zijn verrukking toen bouwmeester Stalpaert hem het nieuwe
stadhuis toonde. Om de mate van zijn enthousiasme uit te drukken, gebruikt Vondel
een voor onze oren nogal merkwaardige beeldspraak: zijn verrukking stijgt nog hoger
dan de toren van de Nieuwe Kerk die, ware hij afgebouwd, de Dom van Utrecht zou
overtreffen (vs 1169-1177). Hier maakt hij een toespeling op de opvatting van kunst
als goddelijke bezieling die de geest van de mens mee kan slepen en verheffen tot
de hemel.
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In 1645 waren de kap en het hele binnenwerk van de Nieuwe Kerk
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door brand verwoest. Onmiddellijk werd toen door de toenmalige burgemeesters en
vroedschap besloten de kerk te restaureren:
Dit ongeluk was naulix deze Kerk overgekomen, of wiert terstont by
Burgermeesteren en de gansche Vroedschap, beslooten de zelfe weder op
te toyen en te herstellen, (...). (Dapper, 382)
Het rechtzinnige deel van de vroedschap, onder leiding van burgemeester Willem
Backer, ijverde al lang voor de bouw van een toren voor de Nieuwe Kerk. Na de
brand was het moment gekomen om die plannen door te zetten. Er was echter veel
tegenstand van het vrijzinnige deel van de vroedschap, dat, aangevoerd door Cornelis
de Graef en Andries Bicker, veel meer voelde voor de bouw van het nieuwe stadhuis.
Uiteindelijk kwam men tot een compromis: de toren van de Nieuwe Kerk en het
nieuwe stadhuis zouden tegelijk gebouwd worden:
Midlerwijl men vast met alle vlydt met het hermaken, en weder opbouwen
van dees afgebrande Kerk doende was, wiert (...) besloten, ten westen van
de Kerk, tot desselfs çieraet, een nieuwen tooren (...), dewijl 'er noit een
geweest was, te zetten. (Dapper, 384)
In 1647 werd met feestelijk vertoon de eerste steen voor de toren gelegd. Hoger dan
de daklijst van de kerk is de toren nooit gekomen. Na het overlijden in 1652 van de
grootste voorstander van de torenbouw, burgemeester Backer, besloot men de
werkzaamheden te staken:
Maer men veranderde daer na van voornemen, zulx dat 'et nu al eenige
jaren stil heeft gestaen, en misschien noit, uit oorzake veilicht, om 't
Stadthuis van zijn luister niet te beroven, zal opgemaekt worden. (Dapper,
385)
Dapper suggereert dat men bang was dat de toren van de Nieuwe Kerk afbreuk zou
doen aan de grootsheid van het inmiddels in aanbouw zijnde stadhuis en dat men
daarom van de bouw heeft afgezien. Deze gang van zaken ontlokte aan een tijdgenoot,
Reyer Anslo, een grappig versje:
De wijze Magistraet om d'Eendracht niet te storen
Sloot in de Kerk de VREDE, en uit de Kerk de TOREN.
(Anslo, 414)

Een zekere ironie ten aanzien van de mislukte torenbouw lijkt aan Vondels
vergelijking niet vreemd te zijn: de verheffing door de kunst overtreft de verheffing
door de godsdienst.
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Van imitatie naar ware kunst
Vervolgens stelt Vondel het nieuwe stadhuis met al zijn beeldhouwwerken en
schilderijen ten voorbeeld aan de aankomende kunstenaars. Een ieder die zich wil
bekwamen in de bouwkunst, schilderkunst of beeldhouwkunst, zou zich naar de Dam
moeten spoeden om dit wonderwerk te zien, het na te tekenen en ervan te leren (vs
1178-1194). Dat Vondel hierin niet alleen staat, getuigen de verschillende plaatwerken
die in de 17e en 18e eeuw van het stadhuis verschenen. Vondels oproep berust op
de in de 17e eeuw gangbare imitatio-opvatting. Volgens deze opvatting kan men pas
een groot kunstenaar worden wanneer men kunstwerken van beroemde voorgangers
imiteert. Het begrip imiteren had nog niet die negatieve lading die het tegenwoordig
heeft. Hier moeten we ‘imiteren’ dan ook niet begrijpen als zuiver copiëren of
nabootsen, maar als vrij navolgen: het werken in de geest van een bewonderde
kunstenaar.
De kunstenaars van de 17e eeuw waren ervan overtuigd dat de oudheid zo'n grote
schat aan technisch en geestelijk goed bevatte, dat het pure hoogmoed zou zijn te
menen uit eigen kracht nieuwe wegen te kunnen bewandelen. Deze imitatio-opvatting
is in veel 17e-eeuwse literaire geschriften en verhandelingen over schilder-, bouwen beeldhouwkunst terug te vinden.
Imiteren of navolgen is volgens Vondel de bron van alle cultuur: alle volken, ook
de oude, hebben hun licht opgestoken bij andere volken. Zo hebben de Grieken zich
indertijd gewend tot de oude Egyptiche kunst die vooral in de stad Memphis floreerde.
De Romeinen hebben veel te danken aan de Griekse cultuur en andere volken hebben
de Romeinse kunst weer nagevolgd (vs 1186-1189).
Dit gegeven heeft Vondel ook behandeld in het ‘Aen den lezer’ bij zijn
Vergilius-vertaling:
Oock lochende Rome noit, dat Athene ouder was,
en Latium in Griecken ter schole leggende, daer
de borsten der wijsheit zoogh; gelijck Griecken,
en met name Homeer, in Egypten d'eerste lessen
leerde; (...) Alle wijsgierige volcken zochten
licht by uitheemsche vernuften, en voeghden 'er
het hunnen by, zonder eenigh verwijt te schroomen.
(Vondel, in: Werken, VI, 56)

Ook het Amsterdamse stadhuis is het resultaat van een dergelijke imitatio. De
bouwmeester Jacob van Campen is bij het ontwerp van het nieuwe stadhuis
geïnspireerd door de Italiaanse renaissance-architect Palladio, die op zijn beurt de
Romein Vitruvius navolgde. Het is zelfs mogelijk dat Van Campen zich heeft laten
inspireren door de reconstructies van de tempel van Salomon in Jeruzalem.
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Met zijn uitspraak dat de Grieken zouden ontkennen dat ook zij ontleend hebben,
refereert Vondel aan toenmalige tegenstanders van de imitatio-opvatting die zich
plachtten te beroepen op Homerus (vs. 1190-1194). Homerus zou volgens hen een
natuurtalent zijn geweest die zijn werken op eigen kracht geschreven had. Vondel
verwerpt deze opvatting expliciet.
Vondel heeft nu zijn rondgang door het stadhuis beëindigd. Daarbij heeft hij iedere
kans aangegrepen de lezer te wijzen op het nut en de schoonheid van het gebouw.
Nu zal hij het bewijs moeten leveren dat dit nut en deze schoonheid ook ‘eervol’
zijn, dat wil zeggen: ten dienste staan van een goede zaak. Uiteindelijk kan alleen
de morele kwaliteit van de overheid de hem ten dienste staande ruimten en de aan
zijn lof gewijde versieringen werkelijk rechtvaardigen.
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14. Kritiek en repliek
1195 Maer naeugezetheit schijnt zich, om de prael en pracht
En 't ruim begryp des bouws, te belgen, met dees klaght: 1196
Waer is de zuinige aert van onzen Aemsterlander
Gebleven? anders gingt by d'ouden, toen Evander
Eneas, den Trojaen, zoo gastvry, zijn gemack
1200 Hiet neemen in zijn hof, en onder 't schamel dack,
Dat Herkles, met zyn knods en leeuwenhuidt behangen,
Wel eer geherberght had, gewelkomt, en ontfangen.
De gast van Troje ziet het hart aen van dien Heer.
Hy vlydt zich op de huidt van een beerinne neêr.
1205 De groote Koning slaept op eene stroje bulster; 1205
Daer kunst noch overdaet steenhouwster noch vergulster
Van poorte of welfsel was, als namaels; daer yvoor
Noch toets noch marmer blonck. op dat bekrompen spoor
Zocht Rome in ackeren haer eerste Staetgenooten.
1210 En hoe vergeet dees stadt, uit visscheren gesproten,
Zich zelve aen zulck een pracht, by d'ouden ongewent!
Geluckigh is de Staet, die zijnen oirsprong kent,
De middelmaet bewaert, en omziet onder 't stuuren.
Het wanckelbaer geluck kan zelden steen verduuren.
1215 Gelijck de tempels staen den Godtsdienst toegewyt,
Die 's hemels eer bewaert, van 's afgronts spoock benyt,
Zoo past het ons den Staet van 't burgerlijck regeeren,
En 't Recht, dat heiligh is, en 's Rechts gestoelte t' eeren,
Naerdien hun achtbaerheit eerbiedigheit vereischt,
1220 En 't oogh dit ziet in zwang, zoo wijt ons Zeevaert reist.
Zijn 's volcks regeerders hier ons mombers, anderde ouders; 1221
Zijn stadts Wethouders zelfs Godts stoel- en- stedehouders;
Wie weigert hun een huis, gelijck hun waerde voeght,
Een onbekrompenheit, waeraan 't gebruick genoeght,
1225 De burger, en de Heer, en zoo veele amptenaeren,
Al slaven der gemeente, en wit van gryze hairen,
Geploeght met rimpelen in 't voorhooft, door den last

1196
1205
1221

begryp, omvang
bulster, strozak, matras
mombers, voogden
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1230

1235

1240

1245

1250

1255

1260

Der koop- en- zeestadt, vol uitheemschen, en vermast 1228
Van dit zwaermoedigh pack, door Athlas t' onderschraegen,
Die hier op zynen hals den weereltkloot moet draegen?
Wie gunt elck ampt geen plaets, en voeghelijck besteck, 1231
En elcke kamer niet een eerlijck amptvertreck?
Hoe zat de heerschappy zoo jammerlijck bekrompen,
In luchten, die benaeut der zinnen sne verstompen,
Den dienaer volcke en Heer, hunn' dienst en plicht verbiên;
Beluistert al te scherp, of al te naeu bezien;
Gesteurt door pleitkrackeel, gesmoort in hun papieren; 1237
Verkort aen kist, en kas, en laden; zonder vieren, 1238 1238
En haertsteên; koudt van vorst, of van het vier gezengt;
De kamers en het volck, verdrongen en gemengt,
En onderling verwert. de kerckers, naeuwe holen,
Vol slijm en vochtigheit, die vuile stanckgioolen 1242
Vergiftighden terstont, verstickten, als een pest,
Het lichaem, dat gezont beklemt wert in dit nest.
Het hair viel uit, alsof de wortel was vergeven.
De dootkist berght een lijck, een lichaem zonder leven:
Dees dootkist zinckt te vroegh den levende in zyn graf,
Eer 't vonnis leght gevelt, en d'overwoge straf
In 't recht gesloten is, om 't out stadthuis te noemen
By zynen rechten naem, en zonder te verbloemen
Die rotte vuiligheit van 't afbreck, och, wat was 't? 1251
Een yslijck rottenest, zich zelf een overlast.
De schryver en de klerck verschrickten voor de dieren,
Wanneerze menighmael de boecken en papieren
By avont knaeghden, of, niet zonder meer gevaers
Van brant, al brandende het einde van de kaers,
En lecker op dat aes, in hun deurboorde kloven 1257
Versleepten, zonder schroom, naer onder, en naer boven:
Want een bouwvalligheit, van zijn geval gestiert, 1259
Verstreckt de legerplaets voor gruwzaem ongediert,
En nachtgebroet: en quam het manck gebou te storten,

1228
1231
1237
1238
1238
1242
1251
1257
1259

vermast, ontkracht
besteck, ruimte
pleitkrackeel, gekrakeel bij rechtzaken
verkort, met te weinig
vieren, vuren
stanckgioolen, stinkende gevangenissen
afbreck, afbraak, puinhoop
lecker, verlekkerd
van zijn geval gestiert, door het toeval gestuurd; dus: verwaarloosd
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1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

Al teffens, och wien zou, wien zou die val verkorten 1262
Alleen met eenen slagh? wien anders dan de Stadt,
De gansche Stadt, en 't volck? geene eeuw, geen aenwas had
Dien zwaeren val geboet, die schade kunnen keeren,
Daer boecken, brieven, schat, en volck, en burgerheeren,
Als teffens in een graf begraven, en vergaen,
Den lastermont ten schimp rechtvaerdigh zouden staen,
Om d'onvoorzichtigheit, en vreckheit, en het sloffen
Van toe te zien, eer ramp hun hoofden had getroffen.
En waerom stoot men zich aen pyler, en gewelf, 1271
Bevrijt voor vier, en vlam? de brant van 't Raethuis zelf 1272
Ontschuldight dit: want vonck en vlam en vier vint vatten
Aen balck, en zoldering, stelt boecken, brieven schatten,
Ter noot, en by geluck geborgen uit den brant,
In 't uiterste gevaer. de hooghte ciert den stant,
Is niet alleen in 't oogh ontzaghbaer, aengenaemer,
Maer weert oock vochtigheit, om voor een wapenkamer
Te dienen, in den noot: want of men gout vergaêrt,
Het gout is, zonder stael en yzer, slecht bewaert,
En een gereede roof voor wettelooze snootheit.
Geen Wyze kan zich dan verstooren om de grootheit
Van 't overwelft gebouw, daer 't noodigh eerlijck nut
De Stadt en burgery en welvaert onderstut.
Men moet den wijzen Raet des Aemstels meer betrouwen.
Wie wetten hanthaeft, kent zijn wet en maet in 't bouwen,
En houdt zich aen de schets, niet wuft, en onbedacht.
Geen rype raet mistrouwt zijn voorgewoge kracht.
Latinus raethuis, daer Eneas aen quam vaeren,
Verhief zich, als een kerck, op hondert hooftpylaren,
In 't hooghste van de stadt, aen 's Tybers ouden stroom,
En stont rontom in bosch, en schaduwen, om schroom
Om ootmoet en ontzagh, in 't harte des aenschouwers,
Te wecken, als het wit des overkloecken bouwers. 1294
Hier wert het hoogh gezagh in zijne kracht gezet,
Gewettight by den Raet der Vadren, en de Wet.
Men zagh den voorzaet hier uit cedren hout gesneden.
Saturnus, wit en grijs, en Janus, stram van leden,
Met dubble troniën, bewaeckten het poortael.
Bellone en vader Mars de groote wapenzael,
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stoot men zich aen, neemt men aanstoot aan
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wit, doel
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In 't ronde gestoffeert, langs wanden, en aen posten,
Met zegenrijcken roof, en wapenen, op kosten
Van burgerbloet gehaelt, tot heil van 't vaderlant,
Op al wat voor de vuist met boosheit innespant,
1305 Tot afbreuck van den Staet der moedige Latynen,
By wie de Bataviers in 't ende onzaghbaer schynen.

Pas nu blijkt dat aan dit lofdicht een controverse ten grondslag ligt: er duikt een
aanklager op, die kritiek op het gebouw laat horen. Pas hier, in het laatste gedeelte
van het gedicht, komen aanklager en verdediger van het gebouw tegenover elkaar te
staan.
Nu de controverse eindelijk boven tafel komt, blijken de argumenten die de
aanklager aanvoert al door Vondel in de loop van het gedicht ontzenuwd te zijn. De
tegenpartij is bij voorbaat de wind uit de zeilen genomen. Vondel kan in zijn repliek
dan ook volstaan met een concluderende afwijzing van de naar voren gebrachte
bezwaren.

De aanval: Evanders eenvoud
De aanval van de tegenstem komt er op neer dat de pracht en omvang van het stadhuis
niet in overeenstemming zijn met de traditioneel zuinige aard van de Amsterdamse
burgers en de eenvoudige oorsprong van hun stad (vs 1195-1198). Om deze aanval
te ondersteunen, wordt een voorbeeld uit de klassieke geschiedenis aangehaald dat
bijna letterlijk in Vondels prozavertaling van de Aeneis van Vergilius staat. Bij zijn
aankomst in Italië werd Aeneas gastvrij ontvangen door Evander, de koning van
Pallantium. Evander bewoonde een eenvoudig onderkomen, dat weliswaar niet rijk
versierd was met marmer en goud, maar toch helden geherbergd had zoals de
beroemde Herkules (vs 1198-1209).
Evander, de leider van een herdersvolk dat op het latere grondgebied van Rome
woonde, werd door sommigen beschouwd als de stichter van Rome. Hierbij
aanhakend, beweert de tegenstem dat ook de eerste consuls van Rome eenvoudige
landbouwers zijn geweest. Zelfs een machtige stad als Rome heeft haar eenvoudige
oorsprong dus niet verloochend.
Uit dit voorbeeld wordt een algemene les getrokken die de omvang en overdaad
van het Amsterdamse stadhuis in een schril daglicht stelt (vs 1210-1214): de stad is
zijn eenvoudige oorsprong als vissersdorp vergeten, en heeft in hoogmoedig
vertrouwen op voorspoed de juiste ‘mate’ uit het oog verloren. Het geluk is
wisselvallig en pleegt in zijn tegendeel te veranderen als je er te zeer op vertrouwt.
Het ‘wanckelbaer geluck’ is een geliefd thema in de 17e-eeuwse literatuur.
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Ook in de Inwydinge is het al eerder ter sprake gekomen (zie vs 189-190 en p. 67).
Maar wat daar Amsterdams concurrenten Antwerpen en Emden voorgehouden werd,
wordt nu door de aanklager Amsterdam zelf verweten.

De verdediging
In zijn repliek gaat Vondel niet rechtstreeks in op de argumenten van de aanklager.
In feite heeft hij ze al veel eerder in zijn gedicht gepareerd door de nadruk te leggen
op de historische ontwikkeling van de stad (zie vs 105-144 en p. 50-53). Amsterdam
is allang geen vissersdorp meer, maar een mondiaal handelscentrum. Hij kan dan
ook
Fig. 19 W. Schellinks, Het oude Stadhuis; bruine pen, grijs penseel. (Coll. Historisch Topografische
Atlas, Gemeentearchief, Amsterdam.)
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meteen tot de aanval overgaan.
Tegenover het verwijt van te grote pracht stelt hij, dat een dergelijk fraai gebouw
in overeenstemming is met de eerbiedwaardigheid van het gezag dat er in zetelt (vs
1215-1223). Wat de te kolossale omvang betreft, wijst hij op het nut en de noodzaak
ervan door te schetsen hoe onhoudbaar de toestand in het te kleine oude gebouw was
(vs 1224-1288).

De eerbiedwaardigheid van het gezag
Eerder in het gedicht heeft Vondel de lof getrompetterd over het gezag, nu wordt
een rechtstreekse parallel met God getrokken. Zoals God vereerd wordt met tempels,
zo is het ook passend dat het burgerlijk gezag, als Gods vertegenwoordiger op aarde,
wordt geëerd met een gebouw dat in overeenstemming is met zijn waardigheid. Voor
het eerst grijpt hij hier terug op wat hij in zijn Algemene Stelling (p. 35-47) naar
voren heeft gebracht: stadhuizen ontlenen hun lofwaardigheid aan het burgerlijk
gezag en aan het recht dat daarvan de grondslag vormt. Evenals Vondel in deze
passage doet, legt ook iemand als De Groot er de nadruk op dat het burgerlijk gezag
overal op aarde voorkomt en derhalve beschouwd kan worden als een uitdrukking
van Gods wil:
(...) uit (...) het ontzag voor den naam der overheden bij alle volken (zal)
duidelijk blijken, dat geen ander dan God die instelling heeft geschapen.
(De Groot, Recht op buit, 24)
Vandaar ook dat Vondel een vergelijking kan trekken tussen tempels en stadhuizen.
Verderop, in zijn Conclusie (p. 181-186) zal hij nog uitvoerig ingaan op de
eerbiedwaardigheid van het Amsterdamse stadsbestuur.

Het oude stadhuis
De omvang van het nieuwe stadhuis wordt gerechtvaardigd door de vele taken, die
het bestuur van zo'n wereldhandelscentrum als Amsterdam moet vervullen. Uitvoerig
beschrijft Vondel de afgematte ambtenaar die, als slaaf van de gemeente, de zorgen
en lasten van de koopstad Amsterdam op zijn schouders torst, zoals Atlas de wereld
(vs 1224-1230). En deze grijze, eerbiedwaardige figuren zou men in het oude stadhuis
willen laten zitten?
De beschrijving van het oude middeleeuwse stadhuis staat in schrille tegenstelling
tot de beschrijving van het nieuwe stadhuis. Bij het laatste wees Vondel op het nut
van de verschillende ruimten waarin alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden.
Op deze plaats kan hij dan ook volstaan met te betogen dat al die taken onmogelijk
meer
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naar behoren in het oude stadhuis vervuld konden worden (zie vs 937-1021 en p.
148-159). Meeslepend beschrijft hij de jammerlijke staat waarin het oude stadhuis
zich vlak voor de fatale brand bevond. Een overtuigender argument voor de noodzaak
van een nieuw en vooral groter gebouw had hij niet kunnen geven (vs 1231-1281).
Het gezag zou, als het nog langer in dit rottende en alles verstikkende stadhuis had
moeten blijven, inmiddels ten grave gedragen zijn.
Tot de kin in de poel van ellende weggezakt, werden de ambtsdragers en
ambtenaren ook nog door allerlei knagend ongedierte geplaagd. Een niet aflatende
angst voor instorting van het oude gebouw maakte de wanhoop kompleet. Voor een
17e-eeuws publiek was de uitvoerige beschrijving van de jammerlijke staat waarin
het oude stadhuis zich bevond, een bevestiging van wat iedereen met eigen ogen had
kunnen zien. Voor ons getuigen schilderijen en prenten uit die tijd van het verval
van het gebouw.
Door bittere noodzaak werd het stadsbestuur uit zijn oude behuizing gedreven. En
ook de keuze voor de weliswaar zeer kostbare materialen is niet voor niets gemaakt:
de stenen gewelven van het nieuwe stadhuis verkleinen de kans op brand, waardoor
boeken, brieven en schatten minder gevaar lopen dan voorheen. Bij de brand van het
gedeeltelijk houten middeleeuwse stadhuis in 1654 was immers veel kostbaars
verloren gegaan.
Op prenten en schilderijen uit die tijd is duidelijk te zien hoe het nieuwe stadhuis
van zijn omgeving afwijkt. Lage middeleeuwse huisjes domineren het stadsbeeld.
De indruk van het hoge stadhuis moet kolossaal geweest zijn. Maar Vondel legt uit
dat de hoogte het stadhuis niet alleen maar een voornaam aanzien moet geven, maar
ook een praktische reden heeft. Op de bovenste verdieping zou de wapenkamer
komen. Doordat het stadhuis in tegenstelling tot veel gebouwen uit die tijd, geheel
uit steen is opgetrokken, kunnen wapens en kruit hoog en droog bewaard worden.
Aldus levert het stadhuis een essentiële bijdrage aan de weerbaarheid van Amsterdam.
Na dit alles ligt de conclusie voor de hand (vs 1282-1288): het gebouw is nodig
en nuttig omdat het ‘Stadt en burgery en welvaert onderstut’ (vs 1284). Daarmee zij
dan bewezen dat ook voor het Amsterdamse stadhuis geldt, wat in de Algemene
Stelling over stadhuizen in het algemeen was geponeerd:
Het ampt vereischt een plaets, en huis, hier toe gekoren,
Ten dienst der stede; aldus wort hier 't Stehuis geboren,
Uit een nootwendigheit, tot heil van 's burgers Staet.
(vs 53-55)
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De ware voorvader van Rome: Latinus
Ter afsluiting van zijn repliek komt Vondel nu met een ander voorbeeld uit de
Romeinse geschiedenis dat het door de tegenstem aangevoerde voorbeeld van Evander
moet ontzenuwen (vs 1289-1306). Ook voor dit voorbeeld hoefde hij maar uit zijn
Aeneis-vertaling te putten. Behalve Evander bezocht Aeneas in Italië namelijk ook
de heerser van een ander volk: Latinus.
Het paleis van koning Latinus verschilde door zijn imponerende schoonheid in
alle opzichten van het eenvoudige optrekje van Evander. Het lag op de centrale berg
van Rome aan de rivier de Tiber en was prachtig gedecoreerd. Het boezemde iedereen
die er naar opblikte ontzag in. Dit is niet de enige treffende overeenkomst met het
Amsterdamse stadhuis die Vondel aangeeft: Latinus' paleis bezat ook een ruime
wapenkamer die Rome's weerbaarheid garandeerde. Een belangrijk verschil
daarentegen is dat de Romeinse pracht en praal gegrondvest is op oorlogsbuit, ‘op
kosten Van burgerbloet gehaelt’ (vs 1302-1303), terwijl Amsterdam zijn fraaie
stadhuis te danken heeft aan de handel. Dit wil nog niet zeggen dat Vondels
bewondering voor het Romeinse imperium er minder om is. Deze bewondering hangt
nauw samen met de Romeinse houding ten opzichte van de Batavieren (vs 1306),
die in de 17e eeuw als de voorouders van de Hollanders werden gezien. De dappere
Romeinen hebben altijd veel respect gehad voor de Batavieren; zij zagen hen eerder
als vrienden dan als een aan hen onderworpen volk (zie ook vs 1121-1130 en p.
166-167):
(...) gelijk (...) d'opschriften der marmere pronkbeelden, die hen hier te
lande ter eeuwige gedaghtenis opgericht zijn, genoech te kennen geven
(...) noemen de Romainen de Batavieren geen Megezellen of Bontgenooten
(...) maer zy voegen onze vooroudren noch een hooger Eertijtel toe, en
noemenze, Broederen en Vrienden van 't Roomsche Volk en Rijk. (Dapper,
8)
Met het opvoeren van de persoon van Latinus, veegt Vondel het beroep op Evander
van tafel. Want als schoonvader van Aeneas en voorvader van Romulus is Latinus
degene op wie het Romeinse gezag teruggaat. Evander is dan weliswaar de eerste
bewoner geweest van het grondgebied waarop Rome gebouwd is, maar Latinus is
door zijn familiebanden de stamvader van het Romeinse gezag. De nazaten van
Evander zijn door de nazaten van Latinus uiteindelijk onderworpen.
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15. Conclusie: de lofwaardigheid van het gezag

1310

1315

1320

1325

1330

1335

Het burgerlijck gebiet, zoo schuw van tiranny, 1307
En slaende op onzen aert, hier oock, naer zyn waerdy,
Zijn' stoel verheven heeft, daer Gysbrechts Burgerheeren,
Als op den hoogen burgh der Vryheit, nu regeeren,
En leiden de gemeent met eenen zachten toom.
De Stadt, op hun gezagh, zal, als een cederboom,
Voltrecken haere Kroon, en altijd hooger wassen.
Zy zal op haer kleenoot, de gulde Vryheit, passen,
Het wit, waerom zy 't zwaert getroost op zyde bondt, 1315
En schier een bloedige eeuw in 't vier des oorloghs stont.
Wie deze grieft, met een de zegels van haer brieven,
Die zal haer kroon, haer oogh, haer hart en hartaêr grieven:
Want zy naeryverigh geen vleck lijt in haer kleet, 1319
Geen schipbreuck zwaerder acht dan 't schenden van haer'eedt
En eer, hoe reuckeloos hier andren mede speelen,
Die min in 't erf van deught, en meer in 't ydel deelen:
Waerom de hemel oock, in 't schocken van al 't lant,
Haer' Staet gehanthaeft heeft, en in een' vaster stant,
Ten schimp van zoo veel nijts erghlistigheên en laegen,
Verzekert, en gelijck op zyne hant gedraegen.
De bondtgenooten en 's lants vyanden, die 't zien,
Na d'overdrift van mist en misverstanden, biên
Haer burgren alle gunst, en haeten, die haer haeten.
Zy eerenze, als pylaer van Zeven vrye Staeten,
En schatkist van den Staet, die zich verbonden houdt
Door eendraght, maghtiger dan stael, en Indisch gout.
Aldus is Rome in top van 't hooftgebiet geklommen,
Van waerze wetten gaf aen Rijcken, Vorstendommen,
En heerschappyen, van den Ganges, met haer roe,
Tot, achter groot Britanje, aen 't eilant Thule toe,
En van de zuider Kreeft aen d'oversneeude vlieten,
Daer d'Ister zyne kruick in Pontus uit komt gieten.
Geheel Europe viel haer' ruimen geest te kleen.
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1340 Zy smolt drie weerelden tot eenen klomp in een,
En zette zich in top des aerdtkloots, als een wonder.
Wat voor haer lagh in stof, zagh dees Godin, van onder,
Met ootmoet en ontzagh en vreeze eerbiedigh aen,
Als 't grootste dat oit wiert bescheenen van de maen,
1345 Die wisselbaer haer licht dan ebben zagh, dan vloeien;
Terwijl de Staet van Rome en 't Roomsch gebiet bleef groeien,
Dies Cezars loftrompet haer noemt, gelijckze praelt,
Het eeuwigh hooftgezagh, van tijt noch grens bepaelt.
De Burgermeester weet den breidel hier te vieren,
1350 En aen te haelen; weet alle ampten te bestieren
In orde, en kan nu zacht dan weder strenger gaen,
Naer eisch van elcks natuur en Staet; niets onberaên
Verhaesten; wrevelen, die hooge en laegen hoonen,
Betemmen; misverstant verbloemen, en verschoonen;
1355 De lasten minderen, zoo veel de Staet dit lijdt,
Eer 's koopmans koopkans keere, en winste en welvaert slijt'.
Uitheemschen gunt hy plaets, en welkomtze uit ontfarmen.
Hy zorgt doorgaends met lust voor Godts nootdruftige armen. 1358
't Geweten, min of meer door onverstant verruckt, 1359
1360 Beschut hy. niemant wort in zijn gemoedt gedruckt,
Noch in zijn billijck Recht verkort, of opgehouden.
Getrouwheit aen 't Gemeen wort rijckelijck vergouden. 1362
De deughden draven hoogh, op 't voortreên van den Heer.
De boosheit smilt allengs. geen gout gaet boven eer.
1365 De kunsten winnen velt. de nutte wetenschappen
Geraecken op den troon. geene averechtze stappen
Misleiden nu de kiel in 't zogh van snooden buit.
Men koestert pais en vre, tot daer de zeevaert stuit,
Houdt ieder een ten vrient, en acht de baetzucht schande.

De schoonheid en het nut van het stadhuis zijn door Vondel uitvoerig aangetoond.
Tot slot moet hij waarmaken dat het gebouw eervol is door aan te tonen dat de
Amsterdamse overheid lofwaardig is. Gezien tegen de achtergrond van de Algemene
Stelling, wordt het beslissende argument voor de lofwaardigheid van het stadhuis
geleverd door het bewijs van de lofwaardigheid van het stadsbestuur.
Vondel bouwt zijn bewijsvoering op langs de twee lijnen die hij in de Algemene
Stelling als taak van de overheid heeft uitgezet: verdediging
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van de gemeenschap tegen aanvallen van buiten af (vs 1307-1332) en handhaving
van orde en recht binnen de gemeenschap (vs 1349-1370). Tussen beide passages in
trekt hij voor het laatst een vergelijking met Rome (vs 1333-1348).

De verdediging van de gemeenschap
Vondel begint met een omschrijving van de vorm van ‘burgerlijk bestuur’ die
Amsterdam heeft: de aristocratie. Deze regeringsvorm, die op vrijheid berust, past
bij ‘onzen aert’. Een nadere uitleg van deze opvatting geeft Hugo de Groot in zijn
Parallelon:
Volkomen waar is de opmerking van den grooten Aristoteles, dat
eenhoofdige, meerhoofdige of volksregeering in iederen staat gekoozen
moet worden naar den aart en neigingen der burgeren. Want daar het
bestuur in handen der Aanzienlijken is, wordt een gemeen vereischt dat
van slaavernij een' afkeer heeft, en dat, als vrij geborenen, aan zulken
begeert te gehoorzamen, wier deugd hen tot leidslieden van hunne
landgenooten verheft, en het houden van het Staatsroer waardig maakt.
(De Groot, Parallelon, I, 21)
Naar het zeggen van De Groot is deze vrijheid door de eeuwen heen met succes
verdedigd:
Want wat grooter perijckel konde komen voor de Vrijheydt, als het gunt
haer is overghekomen, eerst van de Roomsche macht, ende daer nae van
de Spaensche (...)? Nochtans is de Vrijheydt door beyde dese
gevaerlijckheden doorgheworstelt, ende als sy tot de wapenen wiert
ghedronghen, heeft zy teghens het ghewelt van haere verdruckers ghestelt
de billickheyt van hare saecke, een goede ordre van politie * ende een
onoverwinnelijck ghemoet. (De Groot, Van den Oudheyt, 4)
Het verzet van de Batavieren tegen de Romeinen is door Vondel al eerder aangesneden
(zie vs 1121-ll3O en p. 166-167 en 180). Op deze plaats noemt hij alleen de strijd
tegen Spanje. Wat Hugo de Groot heeft gezegd over de regering van Holland past
Vondel toe op Amsterdam. De Groot zegt dat ‘zy teghens het ghewelt van haere
verdruckers (heeft) ghestelt (...) een onoverwinnelijck ghemoet.’ De rol die
Amsterdam in de tachtigjarige oorlog heeft gespeeld, geeft overigens weinig
aanleiding om het gedrag van de burgemeesters als heldhaftig te bestempelen. Veel
meer dan een, weliswaar beslissende, financiële bijdrage aan de strijd heeft de stad
niet geleverd en vooral vanaf de jaren '30 was het met name Amsterdam geweest dat
voortdurend had aangedrongen op vrede.
Voor Amsterdam hangt het begrip ‘vrijheid’ nauw samen met het geheel van
privileges dat de stad zich in de loop der jaren verworven

*
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had. In deze privileges zijn een aantal eigen rechten van de stad neergelegd op punten
als bestuur, rechtspraak en belastingen. Het belangrijkste principe was het recht van
de Raad en het college van burgemeesters om zichzelf door middel van coöptatie
aan te vullen, buiten bemoeienis van de landsregering om. Het is begrijpelijk dat de
Amsterdamse overheid zeer groot belang hechtte aan deze privileges en een aantasting
daarvan beschouwde als een aanslag op zijn autonomie en waardigheid (vs
1317-1321).
Een dergelijke aanslag lag in de bedoeling van Willem II toen hij de stad in 1651
gewapenderhand probeerde in te nemen (zie p. 68-70). Vondel maakt, als tweede
voorbeeld van de weerbaarheid van het stadsbestuur, een nauwelijks verholen
toespeling op deze aanslag (vs 1321-1326). Zoals hij zegt was die aanslag een
onderdeel van een veelomvattender actie die heel Holland raakte (vs 1323): van zes
andere steden werden de afgevaardigden in de Staten van Holland gearresteerd. De
hele affaire liep er tenslotte op uit dat, na de dood van Willem II, in een bijzondere
vergadering van de Staten Generaal in 1651, de autonomie van de stedelijke
regeringen werd versterkt: dit was zeer ten voordele van Amsterdam.
De staatkundige visie die op deze vergadering van de Staten Generaal triomfeerde,
was die van een statenbond van zeven souvereine gewesten, verbonden door ‘enigheid,
liefde, vriendschap, goede correspondentie en confidentie’ (geciteerd via Rogier, 8).
Dit is ook de visie waarmee Vondel deze passage besluit, zij het toegepast op
Amsterdam (vs 1327-1332). Inderdaad vormde het vrijwel autonome en steeds rijker
wordende Amsterdam van die statenbond de financiële pijler. Maar of de stad ook
alom zo geliefd was als Vondel beweert, is de vraag.

Voor het laatst Rome
Voor de laatste maal trekt Vondel een vergelijking met Rome. Hij schetst het
wereldrijk waarover Rome heerste toen die stad op het toppunt van haar macht was.
Drie werelddelen, Azië, Europa en Afrika, bracht het onder zijn heerschappij. De
onderworpen volken zagen Rome met ‘ootmoet en ontzagh en vreeze eerbiedigh
aen’ (vs 1343). Het punt waarop beide steden vergeleken worden, is dat van de
lofwaardige overheid. De vergelijking met Rome functioneert ook hier als een
algemene waarheid waardoor de eigen situatie een universele betekenis krijgt: de
geschiedenis van Rome laat zien hoe ver steden die gezegend zijn met een goede
overheid het in de wereld kunnen brengen. Hugo de Groot noemt Rome als bewijs
voor de voortreffelijkheid van de aristocratische bestuursvorm:
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(...) de reden sal ons leeren, dat het ghebiet alderbest werdt vertrouwt aen
de alderbesten (...) Of sien wy nae exempelen, wy hebben alsulcken die
seer treffelijck ende vermaert zijn (...) als veele meene Romen selve ten
tijde als zy meest in deuchden ghebloeyt heeft. (De Groot, Van Den
Oudheydt, 42)
Maar tegelijkertijd duidt Vondel ook hier het verschil tussen beide steden aan:
Amsterdam ontvangt van alle kanten ‘gunst en eer’ (vs 1329-1330), Rome daarentegen
‘ootmoet en ontzagh en vreeze’ (vs 1343). Bij voorgaande vergelijkingen tussen
Amsterdam en Rome bleek het onderscheid tussen beide steden daaruit te bestaan,
dat Amsterdam het middelpunt is van een op vrede gebaseerd handelsrijk en Rome
dat van een op militaire kracht gebaseerd machtsimperium (zie p. 57 en 95). Voor
de goede verstaander klinkt ook in deze passage dit verschil mee.

Orde en recht
Een bestuur van aanzienlijken is een bestuur van diegenen ‘wier deugd hen tot
leidslieden van hunne landgenooten verheft’, schrijft De Groot. Indien de
deugdzaamheid van het Amsterdamse stadsbestuur ergens uit blijkt dan wel uit de
manier waarop het de gemeenschap weet te leiden. Ter afsluiting van zijn argumentatie
geeft Vondel dan ook een lovende beschrijving van dit bestuur (vs 1349-1370).
Hoezeer er, in de ogen van Vondel, sprake is van ‘leiding’ meer dan van strak
‘bestuur’, blijkt uit de omzichtigheid waarmee de burgemeesters hun gezag uitoefenen:
strakker of minder strak naar gelang aard en status van de betrokkenen; nimmer
doordrammend; dwarsliggers intomend en ruzies sussend (vs 1349-1354). De
belastingen worden zo laag mogelijk gehouden terwille van de handel, buitenlandse
vluchtelingen vinden gastvrij onthaal en de noodlijdende armen worden liefdevol
verzorgd (vs 1355-1358). Er is gewetensvrijheid en rechtsgelijkheid (vs 1359-1362).
Op voorbeeld van de burgemeesters triomfeert de deugd - en de eer, die daar een
manifestatie is - boven hebzucht en eigenbelang. Kunsten en wetenschappen bloeien.
Maar het belangrijkste is wel dat de stad, zover haar handel reikt, de vrede voorstaat
en extreem winstbejag afwijst (vs 1363-1369): ‘Dus bloeit d'olijftack bly te water,
en te lande’ (vs 1370).
De opvatting dat een overheid meer moet leiden dan besturen en dat hij als
toonbeeld van deugd de hele gemeenschap moet inspireren tot goed gedrag, is een
van de kernpunten van de toenmalige, vooral op Cicero geïnspireerde, staatsfilosofie
(zie ook p. 23 en 37-39). Dezelfde gedachten zijn ook geformuleerd door P.C. Hooft
aan het slot van zijn toneelstuk Geeraerdt van Velsen van 1613. Dat de handel door
God bedoeld was om de vrede tussen de volken te bevorderen, is
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hiervoor aan de hand van de opvattingen van De Groot al aan de orde geweest (zie
p. 120-121). Maar of de ‘baetzucht’ inderdaad zo vreemd was aan de Amsterdamse
burgemeesters als Vondel hier stelt, kan men zich afvragen wanneer men hun
financiële positie, en met name hun belangen in de VOC in ogenschouw neemt.
Zeker is wel, dat juist de Indië-handel in deze tijd gebaat was bij vrede en dat de
positie van de burgemeesters voor alles gebaat was bij rust onder de burgerij.
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16. Afsluiting: de cirkel sluit zich
1370 Dus bloeit d'olijftack bly te water, en te lande.
De Zeven volcken, alle uit eenen Duitschen stam,
Bekennen dat hun heil, van Godt en Amsterdam,
Gelijck een morgendau en zegen, neêr komt vallen.
Zy eeren nu, om strijt, de Wijsheit, daer dees wallen
1375 Op wassen, in hun ronde, en stercken 's lants gezagh. 1375
Zy wenschen datze noit van 't Raethuis scheiden magh,
Maer kroonen dezen bouw, met titelen en naemen
Van Heeren, die hunn' stoel en kussen niet beschaemen.

De zeven gewesten van de Republiek erkennen dat hun heil van Amsterdam
afhankelijk is, eren de Amsterdamse burgemeesters en wensen dat ook in de toekomst
het stadhuis bewoond zal worden door zulke waardige bestuurders.
Met deze wens eindigt Vondel zijn gedicht. De bewoordingen waarin hij dat doet,
geven de kern weer van zijn gezagsopvatting zoals die uit het hele gedicht spreekt.
Als toonbeelden van deugd zijn de Amsterdamse burgemeesters de Wijsheid zelve
en wijsheid is nu juist het Goddelijke in de mens (zie p. 137). Vandaar dat Vondel
kan zeggen dat God via Amsterdam Zijn heil uitstort over het hele land. Het is deze
Wijsheid die ook het stadhuis zijn ware glorie geeft.
Hiermee zijn we terug bij de Inleiding en de Voorlopige Conclusie. In de Inleiding
juichen de elementen het stadhuis toe en dansen de planeten er omheen, waarmee
aangeduid wordt dat het beschouwd moet worden als een representant van het
Goddelijke op aarde (zie p. 30-32). Bovendien worden daar al de burgemeesters
afgeschilderd als toonbeelden van deugd en wijsheid (zie p. 32). In de Voorlopige
Conclusie worden deze beide aspecten voor het eerst samengebracht. Het stadhuis
wordt bezield door een ‘Godtheit’: de wijze overheid (zie p. 114). Nu in de Conclusie
de wijsheid van de burgemeesters ook inderdaad aangetoond is, is de cirkel rond: de
overheid is lofwaardig en dus is ook het stadhuis lofwaardig. Moge de Wijsheid, in
de personen van de burgemeesters, het stadhuis tot in lengte van dagen bekronen.

1375

wassen, groeien
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Literatuuropgave
Vooraf
De tekst van het gedicht berust op de uitgave in: Vondel, Werken, V, 859-904. Deze
tekst gaat terug op de eerste uitgave, die in 1655, in de vorm van een boekje van 44
pagina's, verscheen (Unger, nr. 549). Een afzonderlijke uitgave werd in 1913 bezorgd
door M.E. Kronenberg. In 1979 verscheen er, ter gelegenheid van een tentoonstelling
over de Inwydinge in het Theatermuseum te Amsterdam, een plaatjesboek onder de
titel Vondel en Amsterdam.
Over de economische en politieke situatie van Amsterdam rond 1655, alsmede
over de bouw en functie van het nieuwe stadhuis, zie: Brugmans, Geschiedenis van
Amsterdam, III, en vooral: Fremantle, The baroque town hall of Amsterdam.
Een rhetorische analyse van de Inwydinge wordt gegeven door Spies in: ‘Het
stadhuis staat op de Dam.’ Het standaardwerk over de ‘literaire rhetorica’ is: Lausberg:
Handbuch der literarischen Rhetorik. Een handig overzicht van de voornaamste
rhetorische principes geeft Leeman, ‘Het systeem der antieke rhetorica.’

1.
Over het ontstaan van de onderscheiding van natuurlijk en burgerlijk recht, zie:
Reibstein, Völkerrecht, 289-308. De opvattingen van Cicero hierover vindt men
vooral in diens De inventione, I.2, die van Aristoteles in de Politica, III. 4,5.
Informatie over de jaarmarkt, het inwijdingsfeest en de epidemie vindt men in de
stadsgeschiedenissen van Domselaer (IV en VI) en Dapper; in Bontemantel (I); en
in de krant de Hollantze Mercurius van 1655. Het gedicht van Huygens staat niet in
de editie van de Gedichten van Worp. De zinneprent op de pest van 1655 is aanwezig
in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en heeft als opschrift ‘Oodmoet versoent’
(Muller, I, nr. 2111).
Inzicht in de kosmische filosofie geven: Tillyard, The Elizabethan world picture;
Lewis, The discarded image; Veenstra, ‘Harmonieënleer in de renaissance.’; en
Hollander, The untuning of the sky.
Informatie over de bestuursstructuur en de burgemeesters van Amsterdam geven:
Elias, De vroedschap van Amsterdam; Balbian Verster, Burgemeesters van
Amsterdam; en Fruin, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het burgemeesterschap van
Amsterdam.’

2.
Een vertaling van De Groots De jure praedae commentarius verscheen in 1934 onder
de titel Verhandeling over het recht op buit. Over zijn opvattingen zie: De Vrankrijker,
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De staatsleer van Hugo de Groot. Over de ‘politica’ als discipline schreef Wansink,
Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit. Voor de
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betekenis van Lipsius' Politica zie: Oestreich, Geist und Gestalt, 35-79. Over het
hart als symbool: Vinken, ‘H.L. Spiegel's Antrum Platonicum.’
Over de geschiedenis van Venetië schreef Valckenier in 't Verwerd Europa, 17-18
en 86-88. De plaats van Venetië in het 17e-eeuwse politieke denken behandelt Haitsma
Mulier. The myth of Venice. Een historisch-sociologische vergelijking van de élites
van beide steden geeft Burke, Venice and Amsterdam.
Over Rome als voorbeeld voor de Republiek, als mede over de relatie tot de eigen
Bataafse voorgeschiedenis, zie: Van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche
geschied-uitbeelding, I, 95-104 en II, 49-54; en Den Haag, ‘Argumentele waarde
van de geschiedenis.’
Over de rol van de geschiedenis in het 17e-eeuwse denken, zie: Burke, The
renaissance sense of the past; en het hiervoor genoemde artikel van Den Haan.
Over de wederdopers-beweging schreven Kühler, Geschiedenis der Nederlandsche
doopsgezinden; en Mellink, Amsterdam en de wederdopers. Een, aangevochten,
sociologische benadering geeft Kuttner, Het hongerjaar 1566, 110-134.

3.
De 17-eeuwse visie op de middeleeuwse geschiedenis van Amsterdam vindt men in
de stadsgeschiedenissen van Pontanus, Fokkens, Dapper en Domselaer. Zie ook:
Oldewelt en d'Ailly in Zeven eeuwen Amsterdam, resp. I, 7-39 en II, 37-63; en d'Ailly,
Catalogus.
Over de vergelijking met het Romeinse Kapitool: Fremantle, the baroque town
hall, 51-54.
De besluitvorming rond de bouw is behandeld door Kroon, Het Amsterdamse
stadhuis; Swillens, Jacob van Campen; en Fremantle, The baroque town hall. Vgl.
ook: Kronenbergs editie van de Inwydinge. De geciteerde vroedschapsresolutie is
aanwezig op het Gemeente-archief te Amsterdam. Drs. PJ. Verkruysse van het
Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam was zo vriendelijk
hem voor ons te translittereren.
Over de handel zie: Den Haag, Moedernegotie en grote vaart.

4.
Voor ‘Fortuna’ in de 17e-eeuwse literatuur, zie: Witstein, Bredero's ridder Rodderick,
9-10 en 15. De 17e-eeuwse concepties van ‘tijd’ en ‘regelmaat’ worden behandeld
in: Smits-Veldt, ‘Hoofts ‘Nijdige tijt’.’
Over de aanslag van Willem II op Amsterdam zie: Groenveld, De prins voor
Amsterdam; en Rogier, ‘De vestiging van de Ware Vrijheid.’
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De Eerste Engelse Oorlog wordt behandeld in: Haley, ‘De Republiek in de tijd
van het eerste stadhouderloze tijdperk’; Geyl, Stuart en Oranje; en Wilson, Profit
and power.
Voor het Phoenix-motief, zie: Timmers, Symboliek en iconographie, m.n. de nrs.
1306, 1606 en 1871.
Over de Hollantze Mercurius, zie: Schneider en Hemels, De Nederlandse krant.
De economische ontwikkeling en neergang van Antwerpen wordt behandeld door
Van de Wee, ‘Handel in de Zuidelijke Nederlanden’; die van Emden door De Buhr,
Die Entwickung Emdens.
Zie voor de verschillende historische gebeurtenissen ook de catalogus van
pamfletten van Knuttel.
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5.
De Nieuwe Kerk, Waag, Vismarkt en Beurs worden besproken in de
stadsgeschiedenissen van Fokkens, Dapper en Domselaer. Zie over de Nieuwe Kerk
ook Pontanus, 20.
De graventijd wordt behandeld door Hugo de Groot in Van de Oudheydt. Zie
verder: Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis,
m.n. 157 e.v. Over de verwantschap van Eggaert en Boelens met 17e-eeuwse
regentenfamilies, zie: Kronenbergs editie van de Inwydinge.
Over Huygens geschrift over het orgel, zie: Romein, Erflaters, 214-216. De
17e-eeuwse schilderkundige opvattingen worden behandeld door Miedema in zijn
editie van Van Manders Grondt. De bijbelpassages over David zijn: 1 Samuel 18-19
en 31, en 2 Samuel 2. Voor Jan van Galen zie de onder 4. opgegeven literatuur over
de Eerste Engelse Oorlog.
Over de betekenis van de Waag, zie: Van Dillen, ‘Amsterdam ook wereldmarkt
der edele metalen’; over die van de Beurs: dezelfde in Mensen en achtergronden.
Algemene economische informatie in: Van Dillen, Van rijkdom en regenten.
Over de uitbreiding van de Dam, zie: Fremantle, The baroque town hall, 35. Zie
ook: Couvée, De Dam; en over 17e-eeuwse stedebouw in het algemeen:
Taverne, In 't land van belofte. De vergelijking van de drukte op de Dam met een
bijenzwerm kan geïnspireerd zijn op Vergilius, Aeneis, I, 430 e.v.
Over piraten in de 17e eeuw, zie: Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, III,
20-21; en Zuidhoek, Zeerovers van de gouden eeuw. Over Hemony: Lehr, De
klokkengieters François en Pieter Hemony. Over de Sweelincks: Romein, Erflaters,
211-230. En over de schutterij: Sickesz, De schutterijen in Nederland. De gegevens
over het aantal ten stadhuize gesloten huwelijken zijn afkomstig uit Domselaer, 446.

6.
Over Orfeus en Amfion, zie: Horatius, Ars Poetica (Ad Pisones), vs 391-401; vgl.
ook Fremantle, The baroque town hall, 57-60. De vergelijking van de bouwvakkers
met mieren berust op Vergilius, Aeneis, IV, 402-407.
De filosofie van de bouwkunst wordt behandeld door Wittkower, Architectural
principles. Zie verder natuurlijk Vitruvius, De architectura. Speciaal ten aanzien
van het stadhuis: Fremantle, The baroque town hall, 88-115. Over de gebruikte
bouwmaterialen en de architecten, zie de literatuur opgegeven onder 3.
Over de zeven wereldwonderen schreef Dombart, Die sieben Weltwunder.

7.
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Zie over de architectonische principes de onder 6. opgegeven literatuur, alsmede
Miedema in zijn editie van Van Manders Grondt.
Het beeld van de boom komt uit Daniël 4: 11-12.

8.
Over de opvattingen van Palladio schreef in de 17e eeuw Danckertsz, Verhandeling
van de vijf orderen der bouw-konst. Voor de architectuur van het stadhuis, zie:
Vennekool, Afbeelding van 't stadt-huys van Amsterdam. De beeldhouwwerken
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zijn afgebeeld in: Quellinus, Van de voornaemste statuen. Zie verder vooral:
Fremantle, The baroque town hall; en van dezelfde: Beelden kijken. Over Van Campen
schreef Swillens, Jacob van Campen, waarin ook informatie over Quellijn. Een, nu
verouderde, studie over Quellijn schreef Gabriels, Artus Quellien.
De mythe van Peleus en Thetis komt voor in Ovidius, Metamorphoses, XI, 217-265;
voor de vertaling van Vondel, zie: Werken, VII, 792. Het verhaal van Venus' geboorte
staat in Hesiodus; zie daarover: Gombrich, Symbolic images, 72.
Over de landbouw in de 17e eeuw schreef De Vries, The Dutch rural economy.

9.
Over Cybele zie: The Oxford classical dictionary, 247. Vgl. ook Quellinus, Van de
voornaemste statuen, I, plaat R.
De meeste gebouwen en instellingen worden behandeld in de stadsgeschiedenissen
van Fokkens, Dapper en Domselaer. Over armoe en sociale zorg geeft de catalogus
Arm in de gouden eeuw aardige informatie; zie verder de daarin opgegeven literatuur,
alsmede: Manen, Armpflege in Amsterdam. Over strafinstellingen:
Sellin, Pioneering in peology.
De bijbelpassages over David staan in 2 Samuel 6 en Jozua 6. Over het Athenaeum
Illustre, zie: Gedenkhoek; Van Eeghen e.a., Het illustere begin van het Athenaeum;
en de Catalogus bij de tentoonstelling ‘Twee helden die der dingen diept en steilt'
afpeilen’, alsmede de daarbij behorende brochure van Heesakkers e.a. Van de rede
van Barlaeus over de Mercator sapiens bestaat een moderne Nederlandse vertaling
van Van der Woude.
Over de Lucifer en de Lucifer-affaire vindt men gegevens en literatuur in Smit,
Van Pascha tot Noah, II, 54-180.
De V.O.C. en W.I.C. worden behandeld in Den Haan, Moedernegotie en grote
vaart. Zie over het Braziliaanse avontuur van de W.I.C. ook de catalogus Zo wijd de
wereld strekt.

10.
Over de geveldecoraties en hun functie als dragers van de ideologie van het
stadsbestuur, zie: Fremantle, The baroque town hall, 38 en 170-185, en van dezelfde
de catalogus Beelden kijken. De wijze van voorstelling is goeddeels ontleend aan
Ripa, Iconologia. Afbeeldingen vindt men in Quellinus, Van de voornaemste statuen.
Over de kardinale deugden schreven Veenstra, Ethiek en moraal; en, uitvoeriger,
Bolnow, Wesen und Wandel der Tugenden.
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11.
Over de, al of niet vermeende, aanslag van de Kennemers had Vondel al eerder zijn
Gysbreght van Aemstel geschreven (1637). Zie ook: Van de Waal, Drie eeuwen
vaderlandsche geschied-uitbeelding, I, 283-286 en II, 136-138. Over de branden in
de 15e eeuw, zie: Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, I, 179.
Over verzekeringswezen en -praktijken, zie: Vergouwen, De geschiedenis der
makelaardij in assurantiën.
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12.
De behandeling van de indeling van de ruimten berust op Vennekool, Afbeelding
van 't stadt-huys van Amsterdam. Zie voor de belangrijkste ruimtes ook Fremantle,
The baroque town hall. Over de vele taken van het stadsbestuur: Brugmans,
Geschiedenis van Amsterdam, III, 73-82. Speciaal over de wisselbank: Van Dillen
‘Amsterdam ook wereldmarkt der edele metalen’; en dezelfde in Mensen en
achtergronden.
Informatie over Chersiphon vindt men in Der kleine Pauly, I, 143.
De vertoningen op de Dam die Jan Vos organiseerde ter gelegenheid van de vrede
van Westminster zijn beschreven in de uitgave van diens Dichtkunst.

13.
Zie voor de meeste beeldhouwwerken en schilderijen de literatuur opgegeven onder
10. Over de schilderijen met onderwerpen uit de Bataafse tijd schreef Van de Waal,
Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding I, 210-238 en II, 98-114; vgl. ook
Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis.
De schilderijen die Jacob van Campen had gemaakt worden behandeld in Fremantle,
‘Some drawings by Jacob van Campen’.
De verhouding tussen schilderkunst en poëzie wordt behandeld door Clements,
Picta poesis. Over de opvatting van kunst als Goddelijke bezieling schreef, zij het
met betrekking tot de literatuur, Meter, De literaire theorieën van Daniël Heinsius,
77-121. Over de imitatio-opvatting, zie: Warners, ‘Translatio, imitatio, aemulatio’.
De reconstructie van de tempel van Salomon is behandeld door Offenberg, ‘Jacob
Jehuda Leon en zijn tempelmodel’.

14.
De passages over Evander en Latinus zijn te vinden in Vondels vertaling van de
Aeneis in Werken, VI, resp. 849 en 353. Over de opvatting dat Evander de stichter
van Rome zou zijn geweest: Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, VI, 842.
Over de rol van ‘Fortuna’, zie de literatuur opgegeven onder 4. Het oude stadhuis
wordt behandeld door Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, I, 179-183 en III,
82; en door Fremantle, The baroque town hall, 19-24.

15.
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Over de privileges van Amsterdam, zie: Fruin, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het
burgemeesterschap van Amsterdam’. De staatkundige visie die op de Grote
Vergadering van 1651 triomfeerde is behandeld door Rogier, ‘De vestiging van de
ware vrijheid’.
Voor de filosofie van het deugdzame gezag, zie: Oestreich, Geist und Gestalt,
35-79.
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