Het verval, de verkrotting
en het verleden
Stad in verval

Remieg Aerts

Op sommige momenten ging het wel wat beter dan op andere, maar in de hele peri
ode 1813-1870 is het overheersende refrein: Amsterdam is in verval. Zoals een com
positie in een majeur- of mineurtoonsoort staat, zo domineerde in Amsterdam het
melancholieke, bijna elegische aspect. Decennialang klonken de zorgelijke verzuch
tingen, in notities van de Kamer van Koophandel, in toespraken van stedelijke
bestuurders, in gemeentelijke verslagen, in Amsterdamse bladen en bij kritische
publicisten. In 1825 bijvoorbeeld schreven verontruste kooplieden in 1825 over de
toestand van “het grijze Amsterdam”: “veel goeds en voordeeligs is haar door de hand
des tijds ontnomen [...], de jeugdige mededingsters van haren handelsroem, die haar
omringen, moesten haren ouden roem wel doen tanen; dit lag in den gewonen loop
der dingen. Zij ondergaat geduldig het lot van al het ondermaansche, dat opkomt,
opbloeit, en voorbijgaat.” Wat restte was verzet “tegen al, wat den gang des tijds nog
zou kunnen verhaasten”.1 Zo spraken dus vertegenwoordigers van de handel, de
drijfkracht van de hoofdstedelijke economie.
Het leek wel alsof alle energie uit Amsterdam was vervlogen. In alle toon
aarden beklaagden de tijdgenoten zich over de trage besluitvorming en de bekrompen
resultaten daarvan. Wat er gedaan werd om de “oude tijden weerom” te krijgen was
te weinig en te laat. Een aftredend lid van de Kamer van Koophandel merkte in 1820
op “dat het mij toeschijnt, dat het geen men publieque geest noemt niet die deugd is
waarin onze Stadgenoten uitblinken”.2
Ook in aanzien, grootsteedsheid en levendigheid bleef Amsterdam achter bij
andere hoofdsteden. Het was een sombere, ouderwetse, doodse stad, zonder elegan
te parken en pleinen, zonder opera of nationaal theater. Er werd niet gebouwd, de
stad was geen centrum van wetenschap en kende slechts een nationaal museum in
het Trippenhuis op de Kloveniersburgwal, dat alom als ongeschikt werd beoordeeld.
Het trotse stadhuis stond donker en leeg aan de Dam, afgezien van de enkele keer
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Jan v a n S p eijk bi) h e t g raf v a n M ich iel d e R u y ter

H endrik Breukelaar (Amsterdam 1809-1839)
Olieverf op doek, 77 x 62 cm

d e gekw etste n a tie door zichzelf, zijn kan o n n eerb o o t nr. 2 e n d e b e m a n 
ning in de A ntw erpse h a v en in d e lu c h t te laten vliegen, zo d at de N eder
landse vlag niet in h a n d e n van d e o pstandelingen zou vallen. W ie kan
voor zo ’n v a d erla n d se h e ld een b e te r voorbeeld zijn d a n de 17de-eeuw se

H et verleden sp eelt in h e t zelfbeeld v a n n a tie s een grote rol. D e glorieuze

z eeheld M ichiel de Ruyter? En zo is hij een ja a r n a zijn dood afgebeeld:

G ouden Eeuw w as in h e t begin v an de 19de eeuw, to en er nauw elijks

in de N ieuw e K erk s taa t de jeugdige B urgerw ees in stille bespiegeling bij

sprake w as v a n enige vooruitgang, e en perio d e om m et bew o n d erin g en

h e t praalgraf v a n d eze illustere voorganger, die ook vo o r h et va d erla n d

verlangen op terug te zien. N a d e B elgische O p stan d in 1830 ging een golf

w as gestorven (deel n-1, afb. 371, 372). Zie over V an Speijk p. 72.

van nationalism e d oor N ed erlan d . Jan v a n Speijk red d e in 1831 de e er van
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E v e rh a rd u s Jo h a n n e s P o tg iete r

loseph Henri Teixeira de M attos
(Am sterdam 1856-1908 D en Haag)
M arm eren b u ste
E.J. Potgieter (Zwolle 1808-1875
A m sterdam ) h eeft m et d e creatie v a n
Jan Salie in zijn novelle Jan, Jannetje
en h un jongste k in d bijgedragen a a n
h e t som bere b eeld v a n h e t A m sterdam
v a n de eerste helft v a n d e 19de eeuw.
Jan en Jan n etje vertegenw oordigen
d e 17 de-eeuw se stam h o u d ers, terwijl
Jan Salie de slap p e 19de-eeuw er is.
D it beeld b eh o eft enige bijstelling.
Potgieters leerjaren in A m sterdam , h e t
daaropvolg en d e verblijf in A ntw erpen
(1827-1830) en zijn reis d oor Zw eden
(1831-1832) b e p aa ld e n zijn vorm ing.
In d ecem b er 1832 keerde hij terug in
A m sterdam om zich er te vestigen als
ag en t voor v ersch illen d e b u iten lan d se
h a n d elsh u iz e n . Hij sto n d to e n nog a a n
h et begin v a n zijn literaire lo o p b aan .
D e b u ste is a a n g e b ra c h t b o ven a a n

per jaar waarop de koning er zijn intrek nam. De lotgevallen van de Beurs, toch te

h et h u is a a n d e Leliegracht nr. 25,

beschouwen als het hart van de handelsstad, waren symbolisch. Het oude beursge

w a a r Potgieter v a n 1855 tot a a n zijn
d o o d w oonde.

bouw van Hendrick de Keyser begon in 1820 te verzakken en moest in 1836 worden
afgebroken. Aan de andere kant van de Dam, aan het Damrak, werd een nieuw
gebouw opgetrokken, de Beurs van architect J.D. Zocher jr., maar dat bleek al snel
een ongemakkelijke, slecht geoutilleerde loods die bij de gebruikers gold als het lelijk

afb. 90, 91 a

ste gebouw van de stad - een "grafkelder”.3
Als bekendste criticus van dit Amsterdam is de dichter en beurscommissionair
E.J. Potgieter in de herinnering gebleven, de Zwollenaar die in 1821 op dertienjarige
leeftijd naar de hoofdstad verhuisde. Als weinigen was hij aan de stad verknocht, als
geen ander heeft hij zich er vijftig jaar lang aan geërgerd. Op oudejaarsavond 1841
schiep hij de bekende figuur van Jan Salie, waarin hij zijn slappe tijdgenoten hekel
de. Nu identificeren Amsterdammers wel vaker hun stad met het land als geheel en
dat was ook hier het geval: in feite had Potgieter het over zijn stadgenoten. Overal zag
hij zich omgeven door een stad die nog slechts een bouwvallig monument was van
een groot en trots verleden. Andere steden in Holland vertoonden ook verval, maar
nergens sprong het contrast tussen de eigentijdse situatie en de vroegere glorie zo
pijnlijk in het oog. Deze dagelijkse ervaring bracht Potgieter tot zijn oproep aan zijn
tijdgenoten om zich door de Gouden Eeuw te laten inspireren tot herstel en ver
nieuwing. Maar ook deze grote ongeduldige, die overal energie en ontwikkeling wilde
zien, vatte de vooruitgang altijd op als een herneming van het verleden - herstel van
de koophandel, de zeevaart, het burgerlijke initiatief. In 1860 keek hij terug op een
halve eeuw stilstand. “Amsterdam heeft op den laatsten oudejaarsavond, verbeelden
wij ons, de zonne niet ter kimme zien neigen, zonder tot zich zelve te zeggen: zoo mag
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het niet blijven, het moet anders worden. Het was eene sombere schare, de stoet der
teleurgestelde verwachtingen, die toen haren geest voorbijging! Haast vijftig jaren
lang had zij zich gevleid, had zij vertröuwd; uitgestelde hoop die het harte krenkt, ten
langen leste, het viel niet meer te loochenen, in rook vergaan!”4 Het is de pijnlijke
samenvatting van de hoofdstedelijke mentaliteit in de halve eeuw sinds het herstel
van de onafhankelijkheid in 1813.
In de toenmalige beschouwingen treft de mengeling van verbazing, defaitisme
en desoriëntatie. De stad wilde na 1813 de draad van het grote verleden als interna
tionale stapelmarkt weer opnemen en begreep maar niet waarom de oude routines
niet meer werkten. Stad en Rijk namen wel allerlei initiatieven - zo werd er een entre

■ p. 111

potdok aangelegd en het Groot Noordhollandsch Kanaal gegraven - maar daarmee

■ p. 59

keerde de oude bloei niet terug. Toch bleef het hele economische en sociale bestel
van de stad op de vroegere handelspositie gericht. Al sinds ongeveer 1740 was
Amsterdam structureel op zijn retour en daarin kwam na 1813 geen verandering,
ondanks alle goedbedoelde pogingen. Vandaar dat een analyse van de geschiedenis
van Amsterdam in het eerste driekwart van de negentiende eeuw eerst zal moeten
ingaan op deze klachten over verval: was het wel zo somber als tijdgenoten en
geschiedschrijvers voortdurend naar voren brachten? En zo dat niet het geval was,
hoe valt het grote klagen dan te begrijpen?

De toekom st van gisteren
Een geschiedenis van Amsterdam zou met recht de ruime eeuw van 1740 tot aan de
jaren 1860 als een geheel kunnen behandelen. Het is op bijna elk gebied een tijdvak
van kwijnen en krimpen. Al die tijd groeide de stad bijvoorbeeld niet of nauwelijks.
In 1735 lag het inwoneraantal op ongeveer 240.000, maar dat getal was in de jaren
1811-1815 teruggelopen to tzo ’n 180.000, het laagste getal sinds 1655. Het nam daar

■ afb. 193

na maar langzaam toe, met iets meer dan tienduizend per decennium, procentueel
veel langzamer dan in de grote steden in het buitenland en zelfs dan in veel steden
in Nederland. Pas omstreeks 1860 bereikte het inwonertal weer het niveau van meer
dan een eeuw tevoren.5 De stadsuitleg van 1662 bood dan ook nog steeds ruimte
genoeg voor de inwoners. Sinds de late achttiende eeuw nam het aantal bewoonde
huizen zelfs af en werden er meer huizen gesloopt dan gebouwd. In de volkswijken
ontstonden open plekken waar mest en afval zich ophoopten. De architect N. Redeker Bisdom herinnerde zich later: “Over ’t algemeen zagen zij er walgelijk uit. Zelfs in
drukbezochte gedeelten, in meer aanzienlijke kwartieren, vond men daarvan de blij
ken. Zoo waren de huizen, die tijdens Koning Lodewijk op den hoek van de Leidschestraat en het Leidscheplein waren ingestort, voor het grootste gedeelte na vijftig
jaar nog een woeste plek.” Van vele percelen bleken de eigendomsrechten zelfs niet
meer te achterhalen: “Wel een bewijs hoe weinig waarde men in dien tijd aan deze
bezittingen hechtte.”6
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D e L e id s e stra a t bi] h e t Leidse-

p le in
Johannes H end(e)rik Knoop (Amster
dam 1769-1833)
Tekening, 2 7 0 x 2 9 0 m m
K enm erkend v oor d e sta d in verval
w as dat, vijftig ja a r n a d e instorting
v a n de hu iz e n op de h o ek v a n de
L eidsestraat en h e t Leidseplein,
d a a r nog e en g a p en d g at te zien
w as. D e tek en in g d a te ert u it 1807.
Zie ook deel n-2, afb. 432, 433.

“Zoo mag het niet blijven, het moet anders worden”, had Potgieter in 1860 uit
geroepen. En het werd anders. Op allerlei terrein begon de stad vanaf de jaren zestig,
eerst aarzelend, in volgende decennia steeds duidelijker, aan een proces van moder
nisering, expansie en schaalvergroting: na een lange vervalsperiode brak eindelijk een
‘tweede Gouden Eeuw’ aan. Daarmee ontstond ook in het geschiedbeeld van Amster
dam een scherp clair-obscur. Meegevoerd door de opwinding van de nieuwe dyna
miek konden geschiedschrijvers slechts terugzien op een vroege negentiende eeuw als
een somber winterseizoen, waarin Amsterdam bewegingsloos wachtte op het aanbre
ken van betere tijden. In zijn achtdelige Geschiedenis van Amsterdam koos H. Brugmans Stilstaand getij als titel voor het deel over deze periode. Dat is even begrijpelijk
als eenzijdig. Hier speelde bijziendheid een te grote rol en werd te weinig aandacht
geschonken aan dat wat ondanks alle problemen toch gerealiseerd werd. Er klonken
in de eerste helft van de negentiende eeuw klachten genoeg over de slechte tijden die
heersten, maar niemand die toen leefde zal het idee hebben gehad dat er niets
gebeurde. Een Franse reiziger, die voldoende in Europa gereisd had om in staat te zijn
vergelijkingen te trekken, oordeelde in 1835 dat Amsterdam niet alleen onbetwist de
belangrijkste stad van het land was, maar bovendien in activiteit niet onderdeed voor
het grote Londen.7
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Dat wijst er niet alleen op dat het oordeel van de geschiedschrijvers wellicht
wat al te somber was, maar bovendien dat de klachten van de tijdgenoten misschien
wel enigszins overdreven waren. Het was duidelijk dat de stad achterbleef bij andere
hoofdsteden en terrein verloor aan concurrenten als Antwerpen, Rotterdam, Ham
burg en Bremen. M aar om de weeklachten te begrijpen is het misschien nog wel belangrijker te bedenken dat Amsterdam met weinig minder tevreden zou zijn geweest
dan de terugkeer van de Gouden Eeuw. Zolang alles in de stedelijke ruimte aan vroe
ger herinnerde, bleef het voorstellingsvermogen gebonden aan dat grotere verleden en
aan alles wat ooit die grootheid zou hebben mogelijk gemaakt: de stapelmarktfunctie
en de koloniale handel. De stad zocht dus herstel en juist geen vernieuwing.
Amsterdam bleef lang een door conservatieve en traditionalistische elites
bestuurde stad. Deze mentaliteit was overigens niet specifiek voor de hoofdstad, het
was een kenmerk van de restauratieperiode, die volgde op het vertrek van de Fran
sen. Na de weinig gelukkige ervaringen met alle experimenten, omwentelingen en
blauwdrukken bij de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw, vormden
dynamiek en voortdurende vernieuwing geen idealen meer, net zomin trouwens als
zij dat in het oudere verleden geweest waren. Aansluiting bij het verleden, een sta
biele orde en aanvaarding van de gegeven situatie werden na 1813 opnieuw de norm
in bestuur en samenleving.8 De status van traditionele kennis en sociaal gezag
beperkte de ruimte voor verandering. In de eerste helft van de negentiende eeuw
werkte Amsterdam met ijver - maar het was aan de toekomst van gisteren. Tot voor
bij het midden van de negentiende eeuw vond de stad geen inspiratie in een toekomstontwerp. Daarmee kon het heden dus slechts teleurstellend zijn. Amsterdam

7

G ezich t op h e t IJ v a n a f de

N ieu w e Brug
D aniël Veelwaard (Amsterdam
1776-1851) naar Jacobus van M eurs
(1758-1824)
G ravure, 94 x 158 mm
De tekst o n d e r de in 1815 vervaardig
de p re n t drukt de hoop uit d at n a de
m alaise v a n d e Franse Tijd o u d e tijden
z ullen herleven: “H ier toont h e t woelig
Y, w elks vryheid is herboren, / O ns
weêr, in 't vrolyk beeld, hoe ryk h e t
w as te vo ren .” H et zijn een p a a r regels
uit een gedicht o p het IJ uit A.L. Barbaz, W andeling langs den Y kant te
Am sterdam (A m sterdam 1816) 12, 13,
w aarin ook deze prent is opgenom en.

Ons 'weêr, iïx 't v re lv k

____________ _ ·

b e eld . Koe r y k K et w a .V te -voren.

__________ ______ KI. H.
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was niet zozeer een stad die werkelijk in verval was, als wel een die achterbleef bij
andere steden en bij de eigen verwachtingen. Er werd van alles ondernomen, maar
de veranderingen vonden in zo’n gelijkmatig tempo plaats dat de tijdgenoot het zich
nauwelijks realiseerde. De vanzelfsprekendheid van voortdurende groei en moderni
sering zou zich pas in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw vestigen.
Maar als ‘verval’ niet de meest geschikte kenschets is van Amsterdam in deze perio
de, welke term zou dan een treffender en nauwkeuriger beeld oproepen?

Verkrotting
Stedelijke expansie was sinds de zeventiende eeuw in het algemeen eerder uitzonde
ring dan regel. In de meeste Europese steden was het normaal dat een optimaal
gebruik en hergebruik werd gemaakt van de beschikbare ruimte en gebouwen binnen
de oude stadsomwallingen. Het stedelijke beleid was vooral gericht op invulling, ver
dichting en herbestemming van ruimte en bebouwing. Grote publieke gebouwen kre
gen telkens een nieuwe functie.9 In dit opzicht past Amsterdam in een normaal
patroon. Maar het ontbreken van expansie leidde ook vrijwel onvermijdelijk tot een
‘verkrotting’ van de hoofdstad. De beperkte ruimte werd eindeloos opnieuw onder
verdeeld en uitgewoond. En het lijkt wel dat dit niet alleen gold voor de stedelijke
ruimte, maar ook voor de krimpende economie en de sociale verhoudingen. De stad
maakte, in allerlei opzichten, een uitgewoonde indruk.
De zeventiende-eeuwse stadswal werd al sinds het einde van de achttiende
eeuw niet meer als een zinvolle fortificatie beschouwd. Er begon een langgerekt pro
ces van afbraak. Het terrein dat tussen 1800 en 1860 vrijkwam door de slechting van
de stadswallen, de Singelgrachtzone, werd niet gebruikt voor uitbreiding van de
p. 82 e.v.

■

woningvoorraad. Deze buitenring van de stad werd tijdelijk ingericht als wandelge
bied en diende verder vooral als locatie voor bedrijven. Afgezien van wat clandestie
ne krottenwijkjes en losse bebouwing buiten de eigenlijke stad, dateren de eerste aan
zetten tot uitbreiding van het bewoonde gebied van 1857. Toen besloot de gemeente
erven in de Plantage te verkopen voor woningbouw. De Plantage behoorde tot het
gebied van de oude stad. Het betrof dus nog steeds een intensivering van de bestaan
de stedelijke ruimte. Zolang het inwonertal dat van de eerste helft van de achttiende
eeuw nog niet overtrof, was er geen dwingende noodzaak tot stadsuitbreiding.
Wel werd de woningvoorraad kleiner en kwalitatief steeds slechter. Er ver
schenen op sommige plaatsen in de stad enkele nieuwe huizen, maar volgens de

afb. 213

■

directeur van politie, S.I. Wiselius, ging het hier om de luxueuze woningen van een
paar geslaagde speculanten. In 1820 schreef hij aan minister van Justitie C.E van
Maanen: “Gaat men daarentegen de burgerbuurten en achterstraten door, gebrek en
armoede vertoonen zich op elke voetstap, en geheele blokken van huizen, waar bevo
rens welvaart en nijverheid de aangenaamste vertooning maakten, zijn tot puinhoopen geworden of in doodsche pleinen of vuilnishoopen veranderd. Dit is niets ver-
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D e L ijn b aa n sg ra ch t, h o e k P a lm 

s tra a t
Adrianus Eversen (Amsterdam 18181897 Delft)
A quarel, 365 x 274 mm
De in 1861 g em aakte tekening laat
zien hoe de in de vroege 17de eeuw
gebouw de Jordaan, oorspronkelijk
b estem d voor d e kleine a m b a ch ts
lieden, in de 19de eeuw w as verw or
den tot een sloppenw ijk, w a ar geen
o n d e rh o u d a a n de h uizen w erd
gepleegd.

9

D e ru ïn e v a n h e t W est-In d isc h

H u is a a n h e t Singel
Gerrit Lamberts (Amsterdam 17761850)
Tekening, 205 x 256 mm
Som m ige gebouw en die h u n functie
h a d d en verloren kregen een andere
bestem m ing, a n d ere w erden afgebro
ken. In h e t ja a r d a t d eze tekening
w erd gem aakt, 1817, w as h et W estIndisch H uis a a n h et Singel een ruïne
gew orden. H et gebouw w as oorspron
kelijk gebouw d voor d e Voetboogschutterij, m aar al m eer dan een
eeuw n iet m eer als zodanig in gebruik.
V anaf 1675 h a d de W est-Indische
C om pagnie er h a a r dom icilie. D aarna
diende h e t h u is als veilingzaal en als
kazerne. D e S int-C atharinakerk die in
1820 op deze p la a ts verrees, is in 1939
gesloopt. H ier bev in d t zich th a n s de
bibliotheek v a n de U niversiteit van
A m sterdam .
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groot, hiervan kan men zich ieder oogenblik overtuigen.”10 Er was sinds 1814 een wet
die bedoeld was om de sloop van huizen en andere gebouwen te beperken, maar deze
gaf vooral een indicatie van het probleem.11 Terwijl er panden stonden te vervallen
en lege erven onbebouwd bleven, werden de bestaande, vaak al oude en uitgewoon
de huizen steeds intensiever bewoond. In arme wijken als de kop van de Jordaan, de
Jodenbuurt en de Oostelijke Eilanden kwamen ellendige toestanden voor. In een
enkel pand waren soms tientallen gezinnen opeengepakt. Tienduizenden woonden
op zolders en in vochtige kelders, die helemaal niet voor permanent verblijf bedoeld
waren. In 1858 leefden 22.655 Amsterdammers, ongeveer acht procent van de bevol
king, in 5104 kelders.12 Een directe vorm van verkrotting was de inpandige bouw, het
dichtbouwen van de tuinpercelen en achtererven tussen de oorspronkelijke huizen
blokken. Daar ontstond een donker en muf labyrint van gangen, krochten met aller
lei armzalige bewoning.13
Maar nog afgezien van deze vormen van verval en overbewoning bood de stad
in het algemeen een benauwde aanblik. De grote grachten waren riant opgezet en de
Amstel gaf lucht, maar de straten, tussengrachten en stegen waren smal, donker en
morsig. Druk verkeer van koetsen, wagens en vaartuigen en oponthoud door sluizen
en bruggen zorgden overal voor stremming. De stad was vochtig en het vervuilde,
brakke water in de stilstaande grachten stonk adembenemend, vooral in de zomer
maanden. Officieel waren er twaalf pleinen, maar daarvan hadden alleen de Dam, de
Nieuwmarkt en de Botermarkt enige omvang. De Plantage was lange tijd de enige
groene ruimte binnen de stadsgrenzen.
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D e O u d e zijd s A c h terb u rg w al

m e t d e bru g n a a r d e W a te rp o o rts te e g
Johannes N icolaas H ulsw it (Amsterdam
1796-1844)
Tekening, 320 x 229 m m
D it o u d ste gedeelte v a n A m sterdam
la a t dezelfde dep lo rab ele to e stan d zien
als de Jordaan . K enm erkend v oor deze
eeu w en o u d e grach ten is d a t de huizen
m et de a c h terk an t direct in h e t w ater
s taa n . O ok h e b b e n zi] vele h o u ten ,
m in of m eer provisorische, uitbouw tjes. H ulsw it m aakte d e tekening in
1817.
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D ru k te in d e R eguiiers-

b re e stra a t
W illem van Senus (Utrecht 1773-1851
Aalsmeer), m et het adres van de
Gebroeders Diederlchs
Ets en a q u atin t, 500 x 745 mm
D etail v a n een gezicht u it de jaren
twintig v a n de 19de eeu w op de
Amstel in de richting v a n de H alvem aansbrug, gezien v a n a f de M u n t
toren. D e sm alle R eguliersbreestraat
h a d heel w at volk en verkeer te ver
stouw en. D e stra at w as - en is nog
steeds - een belangrijke toegangsw eg
n a a r de B oterm arkt, h e t tegenwoordige
R em brandtplein, w a ar e en W aag
stond.

Wijken en buurten, rangen en standen

In de eerste helft van de negentiende

eeuw was er weinig sociale mobiliteit en dynamiek. Afgezien van een aantal wijken
met een overwegend welgestelde of juist arme bevolking hadden de meeste wijken
een gemengde sociale samenstelling. Het werk lag in de regel op loopafstand van de
woning, als het al niet aan huis gedaan werd. Als gevolg daarvan leefden mensen van
verschillende stand in eikaars nabijheid - boven, onder of achter elkaar of om de
hoek. Verzorgende beroepen en ambachten zoals de kleer- en schoenmakerij bevon
den zich doorgaans in de buurt van hun klanten, dienstpersoneel woonde in het huis
van de patroon. Sociaal verschil kwam nog nauwelijks tot uitdrukking in bewuste
ruimtelijke segregatie.14 Maar dat impliceerde allerminst dat de mensen op min of
meer gelijke voet met elkaar omgingen. Integendeel, hoe dichter de verschillende
standen bij elkaar woonden, des te sterker was de behoefte om dat verschil te laten
blijken. De stedelijke gemeenschap was een deferential society: een hiërarchische
samenleving die van cliëntelisme, patronage, wederzijdse afhankelijkheid en gepast
eerbetoon aan elkaar hing.
Amsterdam was in deze periode een stad van wijken, buurten, standen, ran
gen en coterieën. De benauwdheid en verkrotting van de stedelijke ruimte leek paral
lel te lopen aan het verstarde stelsel van sociale verhoudingen. Een groot deel van de
betogen over rang en stand zal retoriek geweest zijn, die wellicht minder een onom
streden toestand beschreef dan een gewenste orde.15 In die orde waren alle groepen
voortdurend bezig hun positie en status af te bakenen in een complex geheel van hië
rarchische onderscheidingen. Befaamd is de karikatuur van dit standsfetisjisme die
Multatuli gaf in Woutertje Pieterse. Daarin figureerde meester Pennewip, die zich de
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kosmische orde voorstelde “als ’n pyramide, waar God met engelen, geesten en ver
der toebehoren, bovenop stond, terwijl de oesters, poliepen en mosselen op de basis
rondkropen of stil lagen naar verkiezing”. Tussen het hoogste en het laagste niveau
ordende hij “de heele maatschappij tot een botanische tuin waarvan hy de Linnaeus
was” en die hij met een onbedwingbare “verdeelwoede” tot in de kleinste schakering
beschreef.
Natuurlijk, het ging hier om een parodie, maar de strekking was onmiskenbaar.
De schrijver kon zich bovendien ook zelf maar moeilijk onttrekken aan het starre stel
sel van rangen en standen. Altijd bleef hij zijn eenvoudige afkomst voelen: ook “nu ik
daarboven geheel moest verheven zijn, thans nu ik zoo menigmalen den baas
gespeeld heb over adel van allerlei soort, thans schaam ik mij nog het te zeggen, dat
ik een burgerjongen ben, die op den Haarlemmerdijk woonde”. Dat schreef hij in
1845, maar zelfs toen hij tientallen jaren later hoorde dat hij niet op de Haarlemmer
dijk, maar in de Korsjespoortsteeg was geboren, was hem dat “niet lief”.16 Standson
derscheid was nauw verweven met de verdeling van de Amsterdammers over de
beschikbare woonruimte; de verkrotting en de inpandige bouw tekenden ook de soci
ale verhoudingen.

Burgerstand, llle klasse, zevende onderafdeling.
Burgermensen "o p kamers" wonende.
a

Vrye opgang. Drie ramen. Twee verdiepingen met achterkamers. De jongens slapen
alleen, maar kleden zich in gezelschap van de meisjes. Kraamschut. Leren frans en
reciteren den Kerstnacht. De meisjes heten Lena, Maria, som s - maar zelden - Louise. Ze borduren en zeggen: U. De jongens op 'n kantoor. Houden meid, naaister en
'n "m ensch voor 't grove werk". De was nat thuis. Lezen preken van Van der Palm.
Z onda gs rookvlees, schoon linnen, en likeur na de koffie. Godsdienst en fatsoen.

b 1 Altyd nog drie ramen. Eén verdieping. Boven w onen buren die "tweemaal schellen".
(Zie b 2) Leentje, Mietje. Louise kom t zeer zelden voor. De onderdeur w ordt open
getrokken met 'n touw dat glim t van lange dienst. Slapen in één kamer. Kraam
schut. Meid, "halve naaister" en 'n "m ens". Z o nd a gs kaas, geen likeur, maar overi
gens godsdienst en fatsoen als boven.
b 2 Tweeschellige buren. N agenoeg als boven. Zonder meid, maar met 'n "m ens".
Naaister, kaas en schoon-linnen van tyd tot tyd, maar zelden. Godsdienst als boven.
c

Tweede verdieping. Twee schuiframen. Kleine achterkamer die inspringt om de
binnenplaats, 't Hele gezin slaapt in twee bedden. Van kraamschut geen spoor, De
jongens heten Louw, Piet of Gerrit, en gaan " o p " horlogemaken of letterzetten.
Som s naar zee, maar zelden. Gedurig twist met de buren, over dien verstopte goot

Bron: Multatuli, Idee 381, in: Ideeen van Multatuli, eerste bundel.

steen in 't portaal. Overigens godsdienst als boven. Hebben kennis aan "heel fat-

Geciteerd naar Multatuli, Volledige
werken, n, 551-552.

soenlyke m ensen." Lezen den Haarlemmer samen met III, 7, b2 (PP) [per post]. Geen
meid of "m e n s" maar 'n naaister van zeven stuivers en een boterham...
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D e b o u w v a n d e H o lla n d sc h e G azfab riek

CorneUs Springer (Am sterdam 1817-1891 H ilversum)

ÉV v *

d e d en o p de m onopoliepositie v a n de A m sterdam sche Pijp-G az-C om pagnie, die in 1834 w as overgegaan in Engelse h a n d e n (zie p. 220). D e schil

Olieverf op doek, 75 x 100 cm

der beeld d e in 1847 de bo u w p u t a f in o p d rach t v a n D e Bruyn, die verm oe

Er w aren o o k m o d ern e ontw ikkelingen, zoals d e kom st v a n gasfabrieken.

delijk e en v a n de tw ee h e re n links op de voorgrond is. De a n d ere zou rooi

In 1845 w erd op e en terrein tu ssen d e huidige W eterin g sch an s en d e S tad

m eester Th.W . v a n O utersterp zijn, die v a n stadsw ege toezicht hield op de

houdersk ad e, te r hoogte v a n d e R eguliersgracht, b e g o n n en m et d e bo uw

bouw. Hij ko ch t h e t schilderij v a n D e Bruyn. H et terrein v a n d e gasfabriek

v an de H o llan d sch e G azfabriek. Initiatiefnem ers w aren d e suikerfabrikan-

w erd in 1889 verkocht en b e ste m d voor w oningbouw . Zie ook afb. 362.

ten en grootverbruikers v a n gas C. de Bruyn en Z o n en , die zo een a an v a l

De stedelijke econom ie

De stedelijke economie vertoonde een vergelijkbaar

beeld. Het is zeker niet zo dat deze in de eerste helft van de negentiende eeuw uit
sluitend kromp. Er was groei, al was die zwak en onregelmatig. In de handel, scheep
vaart en nijverheid wisselden betere en mindere perioden elkaar af. Willem i maakte
met zijn neomercantilistische politiek van Amsterdam na 1830 weer het centrum van
de koloniale handel. Daarvan ging uiteraard ook een stimulerende werking uit op de
bedrijvigheid in ruimere zin. Het probleem was alleen dat dit beleid slechts een kunst-
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T e w a te rla tin g in 's L an d s D o k

1hannes H ilverdink (Groningen 1813102 Am sterdam )

matig en tijdelijk herstel van de vroegere glorie bracht. Op de structurele veranderin

th o , 80 x 140 mm

gen in de wereldeconomie die Amsterdam zijn oude positie ontnamen en op het

i d e jaren 1825-1855 h eerste er grote

:drijvigheid in d e A m sterdam se
heepsbouw . W erkten er in 1819

echts 350 m a n op de scheepsw erven,
1829 w aren d a t er ten m in ste 1200.

achterblijven van de infrastructuur bood het geen antwoord. Belangrijker was dan
ook dat - met het verloren gaan van de grote exportnijverheid - het zwaartepunt lang
zaam maar zeker verschoof naar de lokale markt en de op consumptie gerichte bedrij

e ook afb. 230. ’s L ands Dok, hier

vigheid. Vooral die ontwikkeling, die al aan het einde van de achttiende eeuw was

nstreeks 1840 afgebeeld, lag längs de

begonnen, bepaalde de structuur van de arbeidsmarkt.

ättenburgerstraat, e en afg esch u t deel

Een stad als Amsterdam, met zijn uitgebreide infrastructuur, gaf voortdurend

in h e t I] m et a an g ren z e n d e b eb o u -

ing, d a t d e m arine toeb eh o o rd e.

werk aan bouwers, reparateurs, timmerlieden, metselaars, smeden, loodgieters,

■w erden o n d e r m eer oorlogsschepen

lampenopstekers en een menigte andere werklieden en functionarissen. De stad telde

bouw d. M et onvoltooide m a sten en

inder tuigage en uitru stin g kw am en

tal van diensten en administratieve functies. Allerlei stedelijke voorzieningen, zoals

:ze v a n de helling om d a a rn a a an

vuilnisophaal, werden via concessies door particuliere ondernemingen verzorgd.

: k ad e afgebouw d te w orden.

Alleen al in de complexe voorziening van vers drinkwater voor de stedelijke bevolking
vonden vierduizend mensen hun bestaan.17 Maar vooral de handel en de haven
gaven werk aan commerciële en administratieve dienstverleners, zoals makelaars,
commissionairs, verzekeraars, handels- en kantoorbedienden, controleurs en beamb
ten. Dat geldt ook voor het leger van verladers, schippers, loodsen, slepers, sjouwers,
kruiers en pakhuisknechten. In het midden van de eeuw was een derde van de m an
nelijke beroepsbevolking werkzaam in havengerelateerde arbeid. De dagelijkse con
sumptie in de grote stad bood werk aan winkeliers en ambulante verkopers en aan
talloze ambachtslieden, zoals bakkers, slagers, kleermakers, schoenlappers, smeden,
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H e t ve rv a l, de v e r k r o t t i n g en h e t v e r l e d e n

tuigmakers, paardenverzorgers en huispersoneel. Tot zover kwam de beroepsbevol
king overeen met die van andere grote havensteden. Maar in Amsterdam was er, door

14

S tro o ie n d a m e sh o e d e n

de relatief omvangrijke groep welgestelden, een ruimere markt voor de luxenijverheid.

B ehalve de vaste inw oners kende

Zo was er werk voor meubelmakers, goud- en zilversmeden, instrument- en horloge

d e stad ook vele tijdelijke bew oners.
Je k on e r vrijwel de klok o p gelijkzet-

makers; daarnaast waren er relatief veel rijtuigmakers, hoedenmakers, likeurstokers

ten: in februari streken grote a an talle n

en banketbakkers.18

stro h o ed en m ak ers uit h e t Jekerdal

De werkwijze in al deze sectoren en beroepen was kleinschalig, traditioneel en

(tu ssen M aastrich t en Luik) neer in de
stad. Zij n a m e n d e in de w in te rm a a n 

klantgericht. Persoonlijke relaties speelden op elk niveau een rol. Leveranciers had

den do o r vrouw en vervaardigde half

den een directe band met hun klanten en opdrachtgevers en produceerden doorgaans

fabrikaten (strengen) m ee en verw erk

op bestelling. De meeste bedrijfjes en ambachtelijke ondernemingen bestonden uit
een patroon met enkele knechten in vaste dienst, genoeg om te voorzien in de nor
male vraag. Daarbuiten bevond zich een omvangrijke vlottende reserve aan losse
arbeidskrachten, die per seizoen en met de fluctuaties van de arbeidsmarkt konden
worden ingehuurd en afgedankt. Maar ook in dat geval namen bazen bij voorkeur de
werklieden aan die zij al kenden of die een bepaald soort ervaring in het werk had
den.
De meeste bedrijven en handelshuizen hadden, om hun eigen kosten te druk
ken in een markt met krappe winstmarges, een kleine vaste personele bezetting. Zij
besteedden allerlei onderdelen van het werk - het wegen, sorteren, verpakken, bezor
gen en incasseren van de betaling - uit aan derden. Zo ontstond een enorme hiërar
chie aan diensten, elk met afzonderlijke kosten voor de klant. Om dit soort praktijken
stond de Amsterdamse handel slecht bekend, overigens al vanouds.19 Tal van forma
liteiten, controles en heffingen drukten ook op de haven- en scheepvaartactiviteit.
Overal moest aan de keten van handel, vervoer, opslag en verwerking verdiend kun
nen worden, door overheden en particulieren. Opening van nieuwe afzetmarkten,
schaalvergroting of efficiency was in de meeste takken van handel en bedrijf niet het
streven. Het stelsel was erop gericht door een eindeloze arbeidsdeling zo veel moge
lijk handen aan het werk te houden en zo veel mogelijk mensen te laten delen in de
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ten die tot h o e d en volgens de la atste,
do o r Parijs gedicteerde, m ode. In ju n i
verdw enen zij weer.

beschikbare arbeid. De lotgevallen van de grote handel, de geldhandel en beleg
gingen, bepaalden het economische kader. Binnen dat kader was meer of minder te
verdelen. De arbeid paste zich aan bij het aanbod, per seizoen en per conjunctuurbeweging. Maar in een nauwelijks expanderende markt vertoonde deze stedelijke
economie de trekken van ‘inpandige bouw’: verkrottende onderverdeling van een
besloten ruimte.
Niet zozeer verval, als wel de wens alles bij het oude te laten kenmerkte de
stad. Dat laatste was onmogelijk gezien de fundamentele veranderingen in de omrin
gende wereld. Zo was Amsterdam bijvoorbeeld ‘hoofdstad’ geworden van het nieuwe
Koninkrijk der Nederlanden. Maar wat betekende dat? De stad was gedwongen
zich te bezinnen op de eigen functie en positie in de nieuwe eenheidsstaat en diende
op zoek te gaan naar dat even ongrijpbare als onmisbare fluïdum van een nieuwe
identiteit.
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m a k e r V ivario, 1894
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later om de h o ek a a n de N ieuw endijk.
D e strohoed en w aren b e ste m d v o o r de
hogere stan d e n . D e tijdelijk in dienst
g enom en stro h o ed en m ak ers verbleven
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Het verval, de verkrotting en het verleden

Bjjfebek*1’· avondm aalskap

,,l I#*4

„ i Van Grasstek

,. , ,rj|e-gehaltezijver,
, iT H S p am ee re w s
·,·. en 17 cm
|M ) ruim veertig jaar deurw aar

u lim loen hij in 1844 overleed.
v n zilveren avondm aalsservies
iwvc lunnen, acht bekers, drie
v offerschalen voor gebruik in
. K a re i (S in l-O lo fs k a p e l)

van de

'¡eineenle van Amsterdam. Na
• ¿ n i e s d i e n s t in de inm iddels
•rk in do Van H allstraat

H oofdstad en Grondwet
Eeuwenlang was Amsterdam een soort autonome stadstaat geweest. De stad was, ook
zonder formele status, steeds het onbetwiste machtscentrum van de federatieve
Republiek. Holland was het rijkste en machtigste gewest en daarbinnen had Amster
dam het meeste in de melk te brokken. Amsterdamse regenten domineerden de Sta
ten van Holland en via deze de Staten-Generaal in Den Haag. Dat de stadhouders
daar hof hielden en dat het bestuur van Holland en dat van de Republiek daar zetel
den, deed niets af aan de positie van de Amstelstad. Den Haag was gewoon de plaats
waar Amsterdam zijn macht uitoefende. Omgekeerd hadden provincie en StatenGeneraal weinig te vertellen over het interne bestuur en de politieke koers van de
stad. Bovendien was politieke macht voor Amsterdam eigenlijk maar een secundaire
zaak. De positie en status van de stad berustten op economische grootheid.
De vorming van een eenheidsstaat in 1798 veranderde de verhouding tussen
steden, provincies en staat in principe fundamenteel. De “ene en ondeelbare” Bataaf
se Republiek reduceerde de steden tot ondergeschikte bestuurseenheden in een cen
tralistisch bestel. Die centralisatie werd onder Franse regie in de staatsregelingen,
wetten en reglementen van 1801, 1805, 1806, 1807, 1809 en 1811 steeds sterker
doorgevoerd.20 Pas bij de vestiging van het Koninkrijk Holland door Napoleon werd
bewust het principe doorgezet dat een staat ook een hoofdstad heeft. In overeen
stemming met de Franse overtuiging dat het bestuurlijke machtscentrum ook het
toneel voor de vorstelijke representatie behoort te zijn, begon koning Lodewijk Napo
leon vanaf 1807 zijn zetel en het landsbestuur te verplaatsen naar Amsterdam, “die
stad, die ik mijne goede en trouwe hoofdstad wil noemen,” zoals hij een jaar eerder
al had gezegd, toen hij overigens Den Haag nog als residentie beschouwde.21
Het stadhuis, bij uitstek het monument van stedelijke trots en vroegere macht,
werd provisorisch verbouwd tot koninklijk paleis, hoe ongeschikt het ook, ondanks
die verbouwing, zou blijven als permanente vorstelijke residentie. Weliswaar bleef de
stad eigenares van het gebouw, maar zij moest het de koning ter beschikking stellen
totdat op staatskosten een nieuw paleis gerealiseerd zou zijn binnen Amsterdam.
Omdat daartoe de middelen ontbraken, bleef de situatie voorlopig zoals zij sinds
1808 was. Aan de Damzijde van het paleis werd een balkon gebouwd. De koning liet
de zestiende-eeuwse Waag op de Dam afbreken omdat het gebouw zijn zicht over het
plein hinderde. De publieke bestraffing en executie van veroordeelde misdadigers, die
voorheen op de Dam voltrokken werden, zouden voortaan plaatshebben op de
Nieuwmarkt. Het hele bestuursapparaat van de staat, toen nog niet heel omvangrijk,
kreeg huisvesting in gebouwen aan vooral de Oude Turfmarkt, het Rokin, de Klove
niersburgwal, de Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat), de Oude Hoogstraat en
de Oudezijds Voorburgwal. Als uitdrukking van vorstelijk centralisme werden in de
hoofdstad ook het nationale hooggerechtshof en het nieuwe koninklijke instituut van
wetenschappen gevestigd, evenals het koninklijk museum, de koninklijke drukkerij
en de koninklijke courantdrukkerij.
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■ deel II-2, p. 419 e.v.
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H e t V oorlopig B ew in d b ijeen

Jan W illem Pienem an (Abcoude 1779-

Na de inlijving bij het Franse keizerrijk (1810-1813) bleef Amsterdam het

1853 Am sterdam )
O lieverf o p doek, 70 x 86,5 cm

bestuurscentrum van de zeven Hollandse departementen, al was het geen hoofdstad

O p zondag 21 no v em b er 1813 kw am

meer van een zelfstandige staat. Wel kreeg het de titel van derde hoofdstad van het

ten hu ize v a n de a a n p o dagra (jicht)
lijdende G ijsbert Karei v a n H ogendorp

keizerrijk, na Parijs en Rome. Van die ongevraagde eer werd de stad ontheven in

(zittend rech ts a a n tafel) h e t V oorlopig

november 1813, bij het herstel van de onafhankelijkheid. Op 25 november ver

Bew ind bijeen. H e t g ezelsch ap b o o d
de prins v a n O ranje, die in L onden

klaarden de commissarissen-generaal van het voorlopige bestuur, Joan Melchior

verbleef, d e soevereiniteit a an . H ier

Kemper en Cornelis Fannius Scholten, in een proclamatie aan de Amsterdamse

m ee zou h e t ein d e v a n h e t Franse

bevolking dat de stad voortaan “niet meer de derde Hoofdstad van een door verove

bew ind een officieel k arak ter krijgen.
D e O ranjetelg w erd geen stad h o u d er,

ringen aan elkander geklonken staat” zou zijn, maar “gelijk van ouds, de vrije Hoofd

m a a r koning v a n een n a tiestaat.

stad van een door nijverheid bloeyend, en van alle vreemde overheersching afkeerig

A an h e t particu larism e v a n d e sted en

volk”.22

kw am definitief e en einde.
P ienem an schilderde d e gebeurtenis

In de formulering “gelijk van ouds” lag de schijn van herstel en historische

ja re n later, om streeks 1828. Hij w as

continuïteit, maar wat betekende ‘hoofdstad’ eigenlijk? En waaraan verdiende de stad

een van de belangrijkste historieschil

die eer? Nadat de militaire bevelhebber G.J.J. Molitor op 14 november zijn garnizoen

ders v a n h e t begin v a n d e 19de eeuw.
B eroem d is zijn Slag bij Waterloo uit

uit Amsterdam had teruggetrokken en duidelijk was geworden dat het Franse gezag

1824.

begon te desintegreren, maakte de volgende dag een min of meer georganiseerde
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H et verval, de verkrotting en het verleden

volksrevolte korte metten met de douanehuisjes en andere symbolen van het gehate
Franse bestuur. Op 16 november nam een provisioneel college van Amsterdamse
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D a n se n d e k o z a k k e n

notabelen, van diverse signatuur, het stedelijke gezag over uit handen van de Franse

Louis M oritz (Den H aag 1773-1850

autoriteiten, keurig en als heren onder elkaar. Beide partijen hoopten zo een ordelijke

Am sterdam )
Tekening, 167 x 309 mm

afwikkeling van de machtsoverdracht te garanderen. Daarna nam het tijdelijke

De veldslag bij Leipzig, die van 16 tot

Amsterdamse bestuur een afwachtende houding aan. Dat was verstandig, aangezien

en m et 19 okto b er 1813 plaatsvond,

de militaire en bestuurlijke situatie nog allerminst duidelijk was. Uit de hoofdstad des

w as h e t slotstuk v a n N apo leo n s E uro
pese keizerrijk. D e Franse troepen

lands kwamen in elk geval geen verdere initiatieven. Die kwamen uit Den Haag, waar

trokken zich d a a rn a b in n e n enkele

de orangist G.K. van Hogendorp op 17 november 1813 de gedurfde proclamatie uit

w eken terug uit d e door hen bezette

vaardigde die het land vrij verklaarde en de soevereiniteit aan de prins van Oranje

H ollandse d ep artem en ten . H et militai
re vacuüm d a t hierdoor ontstond, w erd

aanbood. In Den Haag ook constitueerde zich op 21 november het provisionele Alge

in A m sterdam opgevuld door R ussi

meen Bestuur dat prins Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder, uit Enge

sche troepen. Ruim 1200 kozakken

land liet overkomen om het gezag over Nederland op zich te nemen. De Amsterdam
se volksklasse ging meteen al met oranjekokardes en vaandels over straat; het stads
bestuur aarzelde echter nog en hield de kaarten tegen de borst. Pas toen drie dagen
later de kozakken via de Leidsepoort Amsterdam inreden en de val van het Franse
gezag zeker was, sloot het voorzichtige notabelenbestuur van de stad zich aan bij de
provisionele regering in Den Haag. Amsterdam, met zijn vanouds weinig orangistische bestuurselite, liet in november 1813 de gelegenheid voorbijgaan zijn stempel te
drukken op de machtswisseling en een nationaal leidende rol te vervullen.

h a d d en h u n bivak opgeslagen in de
Plantage (zie ook deel n-2, afb. 442).
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H ulpboekje o m de R u ssen en

( 50 )

K o sa k k en g o ed te verstaan:

Over de Viool !Hjken|Podsztawta fcobtihltó
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De prins begreep overigens heel goed dat het niet genoeg was zich door een
aantal oude Oranjegezinde regenten op het strand van Scheveningen op het schild te
laten verheffen. Om te peilen hoeveel steun zijn terugkeer genoot zou hij zich moe
ten verstaan met de grootste stad van het land, sinds de dagen van Frederik Hendrik
de tegenspeler van de Oranjestadhouders en in de late achttiende eeuw de belang
rijkste opponent van de stadhouderlijke partij, een patriottenbolwerk. Zowel de volks
stem als de instemming van de invloedrijke elite was hier te verdienen. “De roep van
het magtige Amsterdam is de stem van geheel Nederland,” meende ook de Haagse
burgemeester Jan Slicher.23 Mocht de prins er zelf nog niet van overtuigd zijn dat het
noodzakelijk was goede betrekkingen met Amsterdam aan te gaan, dan werd hij daar
wel toe aangespoord door de Britse minister van Buitenlandse Zaken H.R.S. Castlereagh en de Britse ambassadeur Richard le Poer Trench Clancarty, zijn machtige
patroons die hun bedoelingen met de nieuwe Nederlandse staat graag zagen slagen.
Zij drongen er ook op aan dat de toekomstige vorst ten minste een deel van het jaar
in de hoofdstad zou gaan doorbrengen.24
Zo deed de prins dan op 2 december feestelijk zijn intocht in Amsterdam,
onder groot enthousiasme van de bevolking. Al direct bij binnenkomst voorbij de
Haarlemmerpoort werd de koets waarin de prins werd vervoerd beklommen door Nol
letje Schijt of Oude Nol, een visverkoper die zich al op 15 november met een groep
visvrouwen in het oranje had durven vertonen en die nu de eerste burger van Amster
dam wilde zijn die de vorst de hand zou schudden.25 De prins en de tijdelijke stede
lijke autoriteit deden elkaar plechtige beloften. Direct verklaarde de prins dat hij het
paleis terugschonk aan de raad, als stadhuis, “als een blijk van de achting en toege
negenheid door z . k . h . aan deze belangrijke stad toegedragen”.26 Een mooi gebaar, dat
de vorst zich had laten influisteren door Van Hogendorp. En gratis bovendien, want
het beroemde gebouw was bij de inlijving in 1810 wel tot keizerlijk bezit verklaard,
maar Amsterdam had het eigendom formeel nooit overgedragen. Maar het paste in
het charmeoffensief van het moment. In de proclamatie waarmee de vorst de soeve
reiniteit “onder waarborging eener wyze Constitutie” aanvaardde, sprak hij vanaf het
stadhuis warme woorden: “Onuitsprekelijk waren mijne aandoeningen bij de intrede
binnen deze Hoofdstad. Teruggegeven aan het Volk, dat ik nimmer opgehouden heb
te beminnen, zag ik mij na Negentien Jaren als een Vader in het midden van zijn huis
gezin.”27 Het hele ritueel van de inhuldiging bevestigde dat Amsterdam de belang
rijkste stad van het land was. Amsterdam representeerde de natie: hier aanvaardde
de prins de soevereiniteit en juist hier moest die erkenning verkregen worden. Maar
direct daarna keerde hij terug naar Den Haag.
Over de hoofdstedelijke status is maar kort en terloops discussie geweest in de
Grondwetscommissie van 1814. Van Hogendorp lijkt in zijn Schets van een grondwet,
het uitgangspunt voor de commissie, niet te hebben gedacht aan Amsterdam als vesti
gingsplaats van het landsbestuur. De meerderheid in de Grondwetscommissie vond
dat de vorst en de Staten-Generaal als vanouds in Den Haag behoorden te zetelen,
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al werd dit uiteindelijk niet formeel vastgelegd. Over Amsterdam bepaalde de Grond
wet van 1814 dat de stad “als de hoofdstad” de plaats zou zijn waar de beëdiging en
inhuldiging van de koning behoorde plaats te vinden. ‘Hoofdstad’ betekende dus
twee dingen: het was de aanduiding van de belangrijkste of eerste stad van het land
én van de ceremoniële hoofdstad, het podium van de rituele verbintenis tussen vorst
en natie.
Door de vereniging van de Noordelijke met de Zuidelijke Nederlanden - vol
gens de wens van het Congres van Wenen - kwam de grondwet opnieuw ter discus
sie, en daarmee ook de status van Amsterdam. De stad kon voor de Belgische leden
in de herzieningscommissie geen hoofdstad zijn. Ook het compromisvoorstel om dan
maar Brussel en Amsterdam ex aequo als zodanig te vermelden haalde het niet. Uit
eindelijk werd het begrip ‘hoofdstad’ uit de tekst geschrapt en bleef slechts de ver
melding over dat de inhuldigingsplechtigheid in tijden van vrede zich “beurtelings
te Amsterdam en in eene der steden van de Zuidelijke Provinciën ter keuze des
Konings” zou afspelen. Als gevolg van de afscheiding van België moest de grondwet
in 1840 nog eens gewijzigd worden. In die versie werd de hoofdstedelijke status van
Amsterdam niet hersteld - dat zou pas in 1983 gebeuren.28

D e h oofd stad als podium voor Oranje en de natie
Met of zonder formele vermelding als hoofdstad, nooit zou Amsterdam meer de politiek-bestuurlijke autonomie terugkrijgen die de stad - zoals alle steden - tot 1798
bezeten had. De rijksoverheid had voortaan het eindgezag over de bestuursregle
menten en bevoegdheden van de steden. De Grondwet van 1815 liet de steden enige
ruimte om zelf de inrichting van het stedelijke bestuur en de verkiezing van ambts
dragers te regelen, maar onder goedkeuring van het hogere bestuur. Het zwaartepunt
van het stedelijke bestuur lag bovendien niet meer bij de raad, als vertegenwoordiging
van de burgerij, maar bij de door de overheid benoemde burgemeesters. Aan het
einde van 1813, in 1815 en in 1824 benoemde de koning zelfs persoonlijk de burge
meesters en raadsleden, ook in Amsterdam. De nieuwe stedelijke bestuursreglemen
ten van 1824-1825 vergrootten de greep van de koning op de stadsbesturen nog.29 De
Gemeentewet van 1851 zou de gemeenten ten slotte meer ruimte geven voor het rege
len van hun eigen zaken, maar zij waren en bleven aan het rijk en de provincie onder
geschikte bestuurslichamen.
Ook Amsterdam werd dus, wettelijk en bestuurlijk, een gewone stad binnen
het koninkrijk. Hoofdstad bleef Amsterdam alleen in ceremoniële zin, op de momen
ten waarop de historische en grondwettelijke band tussen monarchie en natie zicht
baar moest worden gemaakt. Eenmaal per jaar kreeg die relatie een symbolische
bevestiging, als in het voorjaar de koning een week in de hoofdstad verbleef. Bij die
gelegenheden, en bij bijzondere bezoeken, resideerde hij in het paleis op de Dam. De

44

H et verval, de verkrotting en het verleden

raad had eind januari 1814 het besluit genomen het teruggegeven stadhuis aan de
soevereine vorst en zijn familie ter beschikking te stellen op elk moment dat zij de
stad met hun hoge aanwezigheid wilden vereren. Willem i aanvaardde het aanbod
graag, en zo is de situatie lange tijd gebleven. Het eigendom van het paleis zou pas
in 1935 officieel overgaan naar de Staat der Nederlanden.

De Gemeentewet van 1851
"Staatsburgerschap m oet bij een werkzaam, plaatselijk burgerschap beginnen", zo
schreef de liberaal J.R. Thorbecke aan de koning. Dit beginsel kreeg gestalte in de
Gemeentewet, door Thorbecke als minister van Binnenlandse Zaken o p 3 maart 1851
ingediend en op 27 juni door het parlement aanvaard. Daarmee verviel het onderscheid
tussen stedelijk en plattelandsbestuur: alle gemeenten waren voortaan gelijk, al hing de
om vang van de gemeenteraad en het college van b & w wel samen m et de grootte van
de gemeente.
Aan het hoofd van de gemeente stond de raad - in Am sterdam telde de raad 39 leden,
na 1897 werden dat er 45. Het dagelijkse bestuur was in handen van burgemeester en
wethouders.
De leden voor de raad werden voortaan rechtstreeks gekozen en hadden niet langer
voor het leven zitting, maar voor een vastgestelde termijn. Elk jaar trad een derde deel
van de raad af en waren verkiezingen nodig om de raad aan te vullen. De vaste verkie
zingsdag viel op 3 juli.
Niet iedereen m ocht aan de verkiezingen deelnemen: kiesgerechtigd waren alleen m an
nen van 23 jaar en ouder, die een bepaald bedrag aan belastingen betaalden. Deze cen
sus was in Am sterdam de hoogste van het land, ƒ 112,- voor de landelijke en de helft
daarvan voor de lokale verkiezingen. Van groot belang was dat de gemeenteraad voort
aan principieel in het openbaar vergaderde.
De gemeente m ocht zo veel mogelijk zelf het stedelijke leven regelen, onder meer door
het treffen van allerlei verordeningen op het gebied van openbare orde en gezondheid.
M aar er was wel toezicht en controle en er golden beperkingen. Z o diende de begro
ting te worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten; de burgemeester, door de
Kroon benoemd, had de bevoegdheid alle besluiten van de raad ter schorsing of ver
nietiging voor te dragen bij de Kroon en het was de gemeente niet toegestaan de plaat
selijke (indirecte) belastingen eindeloos te verhogen. De subtiele balans tussen zelfstan
digheid en afhankelijkheid van de gemeente werd in het parlementaire debat door Thor
becke ais volgt samengevat: "de gemeente is in de eerste plaats onderdeel van den Staat,

vervolgens een zelfstandig geheel, een zelfstandig lichaam in de Staat".
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Bronnen: Van Welderen Rengers,
Schets eener parlementaire geschie
denis, 54 e.v.; Hofland, Leden van
de raad

Ceremoniële functie

Na de vestiging van het koninkrijk ontbrak het niet aan

gelegenheden om de ceremoniële functie van Amsterdam als nationale hoofdstad
gewicht te verlenen. De plechtigheden rond de goedkeuring van de grondwet door de
vergadering van notabelen en de inhuldiging van de koning op 29, 30 en 31 maart
1814 waren gelijk een hoogtepunt. Het bezoek van leden van de koninklijke familie
aan Amsterdam had in de negentiende eeuw nog helemaal het karakter van de vor
stelijke intochten zoals die sinds de Middeleeuwen in de steden van de Nederlanden
deel i, p. 440 e.v.

■

waren verlopen.30 De inkomst was een vast en plechtig ritueel dat begon vanaf het

deel ii-2 , p. 340 e.v.

■

moment dat het vorstelijke gevolg, altijd vanuit Haarlem, was aangekomen bij de her
berg De Tweehonderd Roe, aan de stadsgrens. Daar waren dan het stadsbestuur en
andere hoogwaardigheidsbekleders verzameld. In de stad luidden de klokken en bij
bijzondere gelegenheden werden ook nog saluutschoten gelost. Vanaf de stadsgrens
begeleidden de hoogwaardigheidsbekleders de vorstelijke bezoekers door de stad
naar het paleis, waarna de koning zich op het balkon aan het volk vertoonde.
In de week rond de inhuldigingsplechtigheden pakte de hoofdstad groots uit.
De publieke belangstelling was enorm, ook van bezoekers van buiten. De bevolking
zou tijdelijk zelfs verdrievoudigd zijn, wat alleen al logistiek een verbazende prestatie
was. Alle logementen waren bezet, en voor zit- en staanplaatsen, ramen en dakgoten
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die ook maar enig uitzicht gaven op de Dam werden woekerprijzen gevraagd en
betaald. Een paar weggeschoven dakpannen op een zolderverdieping konden al drie
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W ilh e lm in a v a n P ru ise n

gulden per toeschouwer opleveren. De boek- en kunsthandelaar E. Maaskamp, op de

C. van W aard (w erkzaam 1793-1814)

hoek van de Kalverstraat en de Dam, zou aan deze verhuur in twee dagen tijd het

Tekening, 310 x 223 mm
Frederika Louise W ilhelm ina, prinses

fabelachtige bedrag van twaalfhonderd gulden verdiend hebben, een ruim jaarinko

v a n Pruisen (1774-1837), trad op

men. Horecagelegenheden, winkeliers, kleermakers, modisten en tal van andere

1 oktober 1791 te Berlijn in h et h uw e

bedrijven deden gouden zaken.

lijk m et h a a r neef, de latere koning
W illem i. O nder h a a r p o rtret uit 1814

Op dinsdag 29 maart, ’s morgens om 9 uur, verzamelden vijf- van de zeshon
derd notabelen die waren aangewezen om namens de natie over de voorgestelde
grondwet te oordelen, zich onder klokgelui en saluutschoten in de Nieuwe Kerk. Later

staa n d e w a p en s v a n de v o rstenhuizen
w a araa n zij verw ant w as. De enkelkoppige a d elaa r s ta a t vo o r Pruisen.
W ilhelm ina’s b eeltenis prijkt boven

voegde de vorst zich met zijn beide zoons bij de vaderlandse elite en sprak de verga

een tafereel w a aro p d e ingang v a n de

dering indringend toe. Daarna verliet hij de kerk. Terwijl de vergadering zich over het

N ieuw e Kerk is te zien, w a a r W illem

grondwetsontwerp boog, bezocht de vorst de Waalse Kerk, waar de Amsterdamse
afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met muziek en vaderlandse

n a a r op weg is. D eze afbeelding v e r
wijst n a a r d e inhuldiging o p 30 m aart
1814.

feestpoëzie het herstel van de onafhankelijkheid vierde. Na enkele uren werd de stad
met kanongebulder en klokkenspel meegedeeld dat de notabelenvergadering de
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grondwet had aangenomen, ’s Avonds begaf het hele gezelschap zich naar de Stads

C. van W aard (w erkzaam 1793-1814)

schouwburg aan het Leidseplein. Daar ontving de vorst de felicitaties van de steden-

Tekening, 305 x 225 m m

S o ev erein v o rst W illem i

Bij h e t portret van W illem i (1772-

maagd van Amsterdam, gepersonifieerd door de befaamde actrice Johanna C. Ziese-

1843), gem aakt in 1813, is een a an ta l

nis-Wattier, en sprak de dichter en acteur Marten Westerman de eregast toe in ver

voorw erpen afgebeeld die de a a rd van

heven dichtmaat, uit naam van de Amsterdamse bevolking. Daarna was er in de hele
stad een feest dat tot in de ochtenduren voortduurde.

zijn k o n ingschap vertegenw oordigen:
n a een onrustige periode - de loop
v a n een k an o n - b reekt n u een tijd

De inhuldiging van de vorst vond de volgende dag plaats, opnieuw in de Nieu
we Kerk, die was ingericht om plaats te bieden aan bijna tweeduizend hoogwaardig
heidsbekleders, diplomaten, officieren, aanzienlijke gasten, vertegenwoordigers van
handel, kerkgenootschappen en wetenschap en een koor en orkest onder leiding van
componist-dirigent C.A. Fodor. Willem i legde de eed af op de Grondwet en de ver
tegenwoordigende vergadering erkende hem officieel als soeverein. Terwijl in de Nieu
we Kerk het Wilhelmus klonk, verkondigden buiten 101 kanonschoten en het luiden
van alle klokken dat de inhuldiging een feit was. Nog geheel in oude trant reden
wapenherauten te paard naar de pleinen en markten van de stad om de inhuldigingsproclamatie voor te lezen. In de kerk ging de plechtigheid voort met een gods
dienstige feestrede door de vurig orangistische predikant Petrus Haack, die Gods
zegen vroeg voor vorst en vaderland. Op diverse plaatsen in de stad strooiden de
herauten intussen koperen en zilveren gedenkpenningen uit, waardoor zo’n chaoti
sche toeloop ontstond dat Nolletje Schijt in het gedrang vertrapt werd en een oog
kwijtraakte.31
De oude stad moet in die dagen een zeer feestelijke indruk hebben gemaakt.
Overal waren versieringen aangebracht, met bloemen en groen. Kleurige wimpels en
vlaggen wapperden van scheepsmasten, stadstorens en woonhuizen. Langs de
intochtroute, al vanaf het dorp Sloterdijk en verder in de stad, waren van hout en
doek erepoorten, triomfbogen en obelisken opgericht in klassieke bouworden, vaak
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a a n o n d e r leiding v a n O ranje: h e t
v a an d e l m et de afbeelding van een
O ranjeboom . In vrijheid - d e h o e d zal de vorst de christelijke w aarden
respecteren - d e bijbel - en m ateriële
v oorspoed brengen: d e h o o rn des
overvloeds, de k orenaren, h e t a n k er en
d e staf v an de hand elsg o d M ercurius.
O n d e ra an is W illem s aan k o m st te
A m sterdam bij d e H aarlem m erpoort
weergegeven.

van indrukwekkende afmetingen en versierd met guirlandes, oranjevruchten, wapen
34

D e in h u ld ig in g v a n k o n in g

W ille m

I

N oach van der M eer (Leiden 1741-1822
Am sterdam ) naar C. van W aard (werk
zaam 1793-1814)
G ravure, 325 x 439 m m
O p 30 m a a rt 1814 legde W illem de

schilden, trofeeën, lauwerkransen en hele beeldengroepen. Een als geel en wit mar
mer beschilderde erepoort bij de Haarlemmerpoort mat veertien bij bijna elf meter en
bevatte het stadswapen, verbeeldingen van de stadszegels en de grondwet, en attri
buten die verwezen naar de handel en zeevaart. Op de Dam stond een piramide of
obelisk van bijna 24 meter hoog met aan de voet een gepersonifieerde “Hulde der
stad Amsterdam aan den souvereinen vorst” en rond de top een stralenkrans. Een

e ed op d e G rondw et a f ten o v erstaan
v a n de G rote Vergadering, die de dag

dubbele triomfboog bij de Muntsluis, van 21 bij tien meter, bekroond door een zege

tevoren d e nieuw e grondw et h a d goed

kar bespannen met vier paarden en bestuurd door de Nederlandse maagd, bracht een

gekeurd.

hulde aan de geallieerde mogendheden, in de vorm van standbeelden met wapen
schilden. De Kalverstraat, de drukste straat van de stad, was uitbundig versierd. Maar
ook in de volksbuurten, tot in de armste hoeken van de Jordaan, zoals rond de
Goudsbloemgracht - de latere Willemsstraat

waren de straatjes en huizen met ere-

poortjes, bloemen en linten uitgedost. Juist daar leefde het Oranjesentiment vanouds
het sterkst, evenals op de Oostelijke Eilanden waar de scheepstimmerlieden woonden
die op 15 november 1813 onder regie van kapitein Job May de gehate Franse accijnsposten, douaneschuiten, keizerlijke adelaars en een aantal huizen in brand hadden
gestoken.32
Op de avond van de inhuldiging werd overal siervuurwerk afgestoken en
brandden vreugdevuren; de krans aan de top van de piramide op de Dam straalde
van licht. Zo vierde Amsterdam nog een paar dagen door, in de hoop dat de slechte
tijden voorbij zouden zijn. Het vorstelijke gevolg bezocht ’s Lands Marinewerf, een
feestconcert in Felix Meritis en een groots bal voor twaalfhonderd gasten, aangebo
den door de stad Amsterdam, in het tot feestruimte herschapen Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Binnen-Amstel. Op het gala dat de festiviteiten afsloot,
werd het ‘huwelijk’ tussen monarchie en hoofdstad gesymboliseerd toen de beide
prinsen de dans openden met de dochters van de oude en nieuwe burgemeesters
W.J. van Brienen van de Groote Lindt en P.A. van Boetzelaer. Op 2 april nam de
koninklijke familie afscheid van de hoofdstad, eerst vanaf het paleisbalkon, vervol
gens staande in een open rijtuig, op weg naar de Haarlemmerpoort. Bij De Tweehon
derd Roe nam het stadsbestuur afscheid van de vorst. Willem i verzekerde daarbij dat
vanaf nu de band tussen Oranje en Amsterdam onverbrekelijk zou zijn.
Dit ritueel van verbondenheid herhaalde zich de volgende jaren nog vele
keren, steeds volgens hetzelfde patroon van inkomst via de Haarlemmerpoort, een rij
toer door de versierde stad, een balkonscène, feestelijke bezoeken, een schenking aan
de armen, een kerkdienst en een gala, illuminaties, een afscheidstoer en plechtig uit
geleide bij De Tweehonderd Roe. Amsterdam verleende in dit ritueel als het ware een
populaire bekrachtiging aan de besluiten die in Den Haag waren genomen of in inter
nationaal overleg waren overeengekomen. Zo bezocht de koning de hoofdstad op
17 maart 1815, direct na de dag waarop de Staten-Generaal in Den Haag hadden
ingestemd met de samenvoeging van Nederland met de Zuidelijke gewesten, “opdat
Amsterdam niet mogte wanen op den achtergrond te zijn gesteld”.33 In november en
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34

D e in h u ld ig in g v a n k o n in g W illem

I

N oach van der M eer (Leiden 1741-1822

december 1815 werd uitgebreid gevierd dat Napoleon in Waterloo definitief was ver

Am sterdam ) naar C. van W aard (werkzaam
1793-1814)

slagen. Van 19 tot 26 september 1816 stond de stad in het teken van het huwelijk van

G ravure, 325 x 439 mm

kroonprins Willem - de latere koning Willem n - met Anna Paulowna, de zuster van

O p 30 m a a rt 1814 legde W illem de eed op

tsaar Alexander i. Hoewel het huwelijk voltrokken was in Sint-Petersburg en vervol

de G rondw et af te n o v erstaan v a n de Grote
Vergadering, die d e dag tevoren de nieuw e

gens al volop gevierd was in Den Haag, moest ook Amsterdam ruim de gelegenheid
krijgen “de erfgenamen van Neêrlands kroon” luisterrijk te huldigen. Topstuk van de
feestarchitectuur was ditmaal een “tempel van het huwelijksgeluk” op de gedeeltelijk
gedempte Reguliersgracht (nu Thorbeckeplein), met een altaar en vazen waaruit
offervuur en reukwerk in statige kolommen ten hemel stegen. Voor de hele bevolking
zichtbaar was een groot waterfeest op het IJ. Het koninklijke jacht voer statig heen en
weer, gevolgd en omgeven door pleziervaartuigen van andere notabelen, waarop
muzikanten speelden, en verder door een schilderachtige wirwar van schuiten, jollen,
boeiers en andere vaartuigen vol toeschouwers. Bijzonder, want nog zeldzaam, was
de aanwezigheid van een stoomschip uit Rotterdam.34
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grondw et h a d goedgekeurd.

In november 1825 was het de beurt aan prins Frederik om het huwelijk, dat hij
in mei gesloten had met de Pruisische prinses Louise, met de Amsterdamse bevolking
te komen vieren. Ook de doopceremonie van nieuwe Oranjetelgen werd in de hoofd
stad voltrokken. Als de stad zelf iets groots te vieren had - het derde eeuwfeest van
p.

69 ■

het Burgerweeshuis in 1820, de inwijding van de grote sluis in het nieuwe Oosterdok
in 1832 - gaf de koninklijke familie doorgaans acte de présence. Op den duur was het
ritueel van feestelijkheden zo voorspelbaar geworden dat het stadsbestuur de zoge
naamd spontane gestes van de bevolking alvast zelf ging regisseren, om ongeregeld
gedoe te vermijden. Zo was het bijvoorbeeld gewoonte geworden dat de menigte bij
de feestelijke intocht op een gegeven moment de paarden van het vorstelijke rijtuig
afspande om zelf de koets te gaan trekken, als uiting van opoffering en trouw. Dat was
mooi, maar voor een geregelde gang van zaken minder praktisch. Bij de feesten van
september 1831 ter huldiging van de prinsen Willem en Frederik, na de Tiendaagse
Veldtocht tegen de afvallige Belgen, regelde het stadsbestuur daarom dat zestig turfdragers met witte koorden verbonden aan de rijtuigen meeliepen om zo het ritueel
van de spontane geste te symboliseren.35 Deze reflex van Amsterdamse bestuurders
om het ongeregelde op den duur in een aangepaste vorm te institutionaliseren, heeft
iets tijdloos.
Amsterdam en de Haagse regering

Amsterdam was het podium geworden

waarop de band tussen monarchie, hoofdstad en natie ceremonieel bekrachtigd werd.
De stad representeerde de natie en was tegelijk ook zelf een machtsfactor waarmee
het landsbestuur maar beter goede betrekkingen kon onderhouden. Door de perio
dieke mobilisatie van de Oranjegezinde stadsbevolking bond de koning van zijn kant
weer de Amsterdamse elites, met wie hij, achter het scherm van de plechtige vriend
schapsbetuigingen, meestal nogal wat politieke meningsverschillen had. De verhou
ding tussen Willem i enerzijds en het oude Amsterdamse regentenmilieu en de grote
handelswereld anderzijds was doorgaans immers gespannen en wrevelig, niet anders
dan ten tijde van de stadhouders. Hun alliantie was vooral tactisch van aard. Al was
Amsterdam allang niet meer de stad van weleer, de ‘IJ-vorsten’ zagen zichzelf nog
lang als de vertegenwoordigers van een machtige stadstaat en waren niet zeer geneigd
onder de indruk te raken van de nieuwe, Haagse monarchie.
Het beleid van Willem i, in het bijzonder de actieve economische politiek die
hij probeerde te voeren voor zijn Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gold voor de
Amsterdamse elites als het bemoeizuchtige geknoei van een dilettant.36 De burger
koningen van de grachtengordel waren aanvankelijk niet bereid zich ondergeschikt te
maken. Vaker aangehaald is de anekdote die illustreert in welke nieuwe verhoudin
gen het oude regentenpatriciaat zich na 1813 geplaatst zag. “Maar mijn Heer,” zo zou
burgemeester D.W. Elias tegenover minister C.F. van Maanen hebben opgemerkt, “op
die wijze is ’t onmogelijk te regeeren.” “Dat is ook volstrekt de intentie niet,” repli
ceerde de minister. “Al wat men van u vergt, is te besturen.”37
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35

K oning W illem i b e zo e k t de

B eurs
Jan K am phuysen (Amsterdam 17601841)
Tekening, 229 x 267 mm
Koning W illem i bevorderde en initi
eerde vernieuw ingen in han d el en
industrie. V eelvuldig b ezo ch t hij dan
ook instellingen op die terreinen. Op
29 april 1814 w as de koninklijke fami
lie aanw ezig in de B eurs, toen nog h et
d o o r H endrick de Keyser ontw orpen
gebouw a a n de zuidzijde v a n de Dam.
S taan d e voor e en open raam w orden
zij v a n af de b in n e n p la a ts toegejuicht.

Nu begreep Willem i, ook zonder advies van de Engelsen, wel de waarde van
een goede verstandhouding met de hoofdstedelijke elite. Door bekende Amsterdam
se figuren als A.R. Falck en W.F. Röell aan zijn regering te verbinden, probeerde hij
de band te onderhouden en de stad het idee te geven dat haar belang vertegenwoor
digd was of minstens gehoord werd. Zulke diplomatieke overwegingen speelden ook
mee bij benoemingen, zoals die van een gouverneur voor Noord-Holland. Anderzijds
wenste de koning zich door de Amsterdammers niet de wet te laten voorschrijven.38
Hij verdroeg het overigens in het algemeen slecht als mensen met hem van mening
verschilden en raakte na enige tijd dan ook meestal in conflict met zwaargewichten
in zijn omgeving.
Werd Amsterdam bewust klein gehouden door Willem i? AI direct in 1816 ver
anderde de koning de bevoegdheden en de samenstelling van de Kamer van Koop
handel en maakte daarmee duidelijk dat de economische politiek voortaan door hem
en de centrale regering bepaald zou worden. De Amsterdamse handelselite accep
teerde de ingrepen niet, maar moest op den duur bakzeil halen.39 Een duurzamer
punt van wrevel betrof het geringe aantal bestuursinstellingen dat na 1813 in de
hoofdstad gevestigd bleef of werd. In het nieuwe bestel bestuurde Amsterdam zich
zelf al nauwelijks. De stad kreeg evenmin het provinciale bestuur en vrijwel geen
rijksinstellingen toegewezen. Nu had Amsterdam, afgezien van de Franse jaren, geen
traditie als bestuursstad. Maar de elite stelde er prijs op dat enkele van de “Groote
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36

D e s to o m ra d e rb o o t D e fia n ce

b e z o e k t A m sterd am
N icolaus Bau(e)r (Harlingen 17671820)
O lieverf o p p an eel, 53,5 x 74 cm
Ter gelegenheid v a n d e viering v a n h et
huw elijk v an de p rin s v a n O ranje m et
de R ussische p rin ses A nna P au lo w n a
v o n d op h e t IJ e en groot w aterfeest
p la a ts. In d a t v e rb a n d b ra c h t op
24 septem b er 1816 d e Engelse sto o m 
rad erb o o t D efiance (links) een bezoek
a a n A m sterdam . H et schip h a d m id
scheeps een sto o m m ach in e en een
pijp, m et d a arv ó ó r tw ee sch ep rad eren .
D e D efiance d e ed d e s ta d a a n op een
reis ter prom otie v a n h et gebruik v an
sto o m m ach in es in d e sch eep v aart.
Even leek dit succes te h e b b e n toen
op 8 mei 1817 een lijndienst m et
stoom boten w erd g e sta rt tu ssen R otter
dam en A ntw erpen, m a a r deze ging al
n a enige w ek en ter ziele. In A m ster
dam , en ook elders in h e t koninkrijk,

Etablissementen” zoals de Hoge Raad, het provinciale gerechtshof of het provincie

to onde m en a arze le n d interesse voor

bestuur van Noord-Holland binnen de hoofdstad gevestigd zouden worden.40 Dat

deze nieuw igheid. V an af de ja re n 1820

was gedeeltelijk een zaak van status, gedeeltelijk een mogelijkheid om invloed uit te

zijn versch illen d e sto o m v aarto n d em em ingen b e g o n n en (p. 300). Toch bleef

oefenen. In de jaren 1820 en in 1832 heeft Amsterdam een aantal keren geprobeerd

de zeilvaart to t ver in d e eeuw het

de zetel van het provinciale bestuur te verwerven. Maar de regering gaf de voorkeur

b e eld op h e t IJ b ep alen .

aan Haarlem. Dat was waarschijnlijk een bewuste keus. Zo bleef het provinciebe
stuur op enige afstand van de Amsterdamse belangen en hun behartigers. Haarlem
lag mooi tussen Den Haag en Amsterdam in, als een “voormuur van N. Holland”.
Tegelijk erkende de gouverneur van de provincie, A.W.N. van Tets van Goudriaan,
dat hij daardoor zijn gezag minder kon doen gelden in de hoofdstad.
Bij elke Amsterdamse poging het provinciebestuur of het provinciale gerechts
hof naar zich toe te halen reageerde Haarlem direct door in Den Haag zijn belangen
te verdedigen. Vooral gouverneur Van Tets dwarsboomde de hoofdstedelijke ambities.
Amsterdam deed een nieuwe poging, na diens vertrek naar Den Haag in 1828. Maar
het lukte zelfs niet om de Amsterdamse patriciër Frederik van de Poll als opvolger op
de gouverneurszetel te krijgen, terwijl de koning toch voldoende vertrouwen in hem
had om hem in datzelfde jaar te benoemen tot burgemeester van Amsterdam. Van de
Poll legde de regering uit dat de banden van zijn stad met het bestuur beter zouden
worden als de hoofdstad wat meer bestuurszetel werd in plaats van louter handels
stad. In 1832 vond hij gehoor bij de opvolger van Van Tets, gouverneur J.M. van Tuyll
van Serooskerken van Vleuten. Deze zag in een verhuizing van de provinciezetel naar
Amsterdam inderdaad voordelen, zoals een concentratie van bestuur, lagere kosten
en een beter contact met de zo moeilijke maar belangrijke stad. De betrokken minis
ters, onder wie Van Tets, adviseerden de koning echter ook nu in negatieve zin.41
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De Nederlandsche Handel-Maatschappij

Typerend voor de verhoudingen tus

sen het koninkrijk, de Haagse regering en Amsterdam was de gang van zaken in 1824
rond de oprichting en vestiging van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Willem i
had als staatshoofd een bredere verantwoordelijkheid en ook een ruimere blik dan
het Amsterdamse handelsmilieu. Als antwoord op de vele economische problemen
van zijn koninkrijk probeerde hij een neomercantilistische politiek. De bedoeling was
de economische mogelijkheden van beide delen van het land, dus het industrialise
rende zuiden, de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en de commer
ciële ervaring van Amsterdam, te bundelen en een nuttiger gebruik te maken van de
Indische koloniale bezittingen. Het instrument daartoe moest de Nederlandsche
Handel-Maatschappij

(n h m )

worden, een maatschappij op nationale schaal werk

zaam “tot aanmoediging van nationalen handel, scheepvaart, visscherij, landbouw,
fabryken of trafyken”, vooral door het bijeenbrengen van goederenstromen, diensten
en de bestaande ervaring in elk van die bedrijfstakken. De inschrijving op de aande
len zou plaatsvinden via de stedelijke Kamers van Koophandel.42
In Amsterdam werd dit initiatief van de koning in eerste instantie met enthou
siasme begroet. De Amsterdammers stelden zich er een soort nieuwe Oost-Indische
Compagnie bij voor, die door coördinatie zou zorgen voor een rendabelere inzet van
de handelsvloot en die via verdragen en een voorkeursbehandeling begunstigd werd
door de overheid. Het plan werd gezien als een poging de stilgevallen commerciële
hoofdstad met steun van alle nationale krachten weer op toeren te krijgen. Om de
belangstelling aan te moedigen voedde de koning informeel de gedachte dat de
Nederlandsche Handel-Maatschappij “voornamentlijk ook het herstel van den commercieelen bloeij en welvaart der Hoofdstad ten doel had”.43 De Amsterdamse han
del ging er dan ook van uit dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij nergens
anders dan in de hoofdstad gevestigd kon worden en dat de aandeelhouders bij meer
derheid de gang van zaken binnen deze instelling zouden bepalen. De belangstelling
was dan ook enorm: Amsterdamse beleggers tekenden in op bijna de helft van alle
aandelen, net zoveel als de deelneming in twaalf andere steden in Noord en Zuid
samen.
Het bleek echter algauw dat de koning en zijn minister van Nationale Nijver
heid C.Th. Elout een andere bedoeling voor ogen stond. Om het nationale van de
onderneming te waarborgen en het overwicht van het hoofdstedelijke belang beperkt
te houden werd de stemverhouding tussen de deelnemende steden zo geregeld dat
Amsterdam, ongeacht de kapitaalinbreng, slechts elf van de veertig vertegenwoordi
gers voor de constituerende vergadering mocht leveren. Het hoofdbestuur zou boven
dien in Den Haag komen, met slechts een agentschap in Amsterdam. Een delegatie
van de verontwaardigde Kamer van Koophandel mocht van de koning vernemen dat
de vestiging in de residentie inderdaad bedoeld was om de banden met de regering
kort te houden. Amsterdam was woedend: de Nederlandsche Handel-Maatschappij
zou dus geen gewone commerciële onderneming zijn, waarin de aandeelhouders de
dienst uitmaakten, maar een semi-overheidslichaam dat Amsterdams kapitaal ging
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inzetten. Zo zouden allerlei zaken ondersteund kunnen gaan worden waar de hoofd
stedelijke handelselite het nut niet van inzag, waarbij bovendien de Amsterdamse
belangen ten opzichte van Antwerpen en Rotterdam benadeeld zouden kunnen wor
den. In de constituerende vergadering probeerde de Amsterdamse delegatie nog ver
geefs greep te krijgen op het reglement voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Nu bleek inderdaad hoezeer Amsterdam tegenover de andere steden stond. Jarenlang
bleef de hoofdstad, ondanks de positieve effecten, de Handel-Maatschappij met wan
trouwen bejegenen. Pas na de omvorming van de

nhm

,

van een nationaal mercanti-

listisch beleidsinstrument tot een gewone handelsonderneming, werd eind 1831, na
de afscheiding van België, de directie overgebracht naar de commerciële hoofdstad
van Nederland.
De hele affaire is veelzeggend. Het Haagse beleid was erop gericht de hoofd
stedelijke invloed te beperken en Amsterdam op te nemen in een nationale economi
sche strategie. In de Amsterdamse optiek zou het omgekeerde dienen te gebeuren,
aangezien het eigen belang gelijkgesteld werd aan het nationale belang. Rotterdam,
Antwerpen en de Zuidelijke nijverheid golden louter als hinderlijke concurrenten.
Bisschopszetel?

Zo werd Amsterdam in het algemeen zijn plaats gewezen: de

hoofdstedelijke functie bleek zich al snel vooral te beperken tot ceremonieel vertoon.
In die lijn gunde Den Haag aan Amsterdam bijvoorbeeld wel de vestiging van een bis
schopszetel, waar de stad nu niet meteen op zat te wachten. Door de samenvoeging
met België in 1815 telde het Verenigd Koninkrijk in feite een katholieke meerderheid.
Het Zuiden was bijna geheel rooms-katholiek; in het Noorden vormden katholieken
een grote, maar verspreide minderheid, die pas sinds 1795 gelijkberechtigd was. Van
uit de katholieke kerk bezien had het gebied van de voormalige Republiek boven de
rivieren al sinds 1592 de status van missiegebied, zonder normale diocesane organi
satie. De voormalige Oostenrijkse Nederlanden waren kerkelijk wel normaal georga
niseerd. De katholieke inwoners van het uit verschillende delen samengestelde Ver
enigd Koninkrijk ressorteerden onder een lappendeken van kerkelijk-administratieve
regelingen. Willem i streefde vanaf 1815 naar een normalisering van het kerkelijke
bestuursapparaat. De bedoeling van de koning was de katholieke kerk te organiseren
als een kerkgenootschap onder toezicht van de staat, zoals hij dat gedaan had met de
Nederlandse hervormde kerk via het reglement van 1816. Op die manier kon hij ook
beter optreden tegen de katholieke clerus in de zuidelijke provincies, met wie hij al
snel in tal van conflicten verzeild was geraakt. In 1827 bereikte de regering eindelijk
een concordaat met de paus. Dat concordaat voorzag in de vestiging van twee bis
schopszetels voor Noord-Nederland, een in Den Bosch en een in Utrecht, Haarlem
of Amsterdam.
Willem i en minister Van Maanen hadden een voorkeur voor Amsterdam.44 De
nationale hoofdstad vormde een representatieve locatie voor een bisschopszetel met
een kathedraal en een seminarie. Tegelijkertijd zou een bisschop weinig kwaad kun
nen in het overwegend protestantse Amsterdam, met zijn hervormde elite. Hij zou in
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deze omgeving als het ware onder curatele staan, in een vergulde kooi. Een commis
sie voor de uitwerking van de plannen werd, onder grote discretie, naar de hoofdstad
gezonden om geschikte gebouwen en locaties uit te zoeken voor de vestiging van een
kathedraal, een bisschoppelijk paleis en een seminarie. Het is opvallend dat de com
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O n tw erp v o o r de voorgevel

e n e en d w a rsd o o rsn e d e v a n e en
k a th e d ra a l op d e N ie u w m ark t
Jan de Greef (Dordrecht 1784-1834

missie, met hulp van provinciaal gouverneur Van Tets, daarbij niet bekrompen te

Am sterdam )

werk ging: gezocht werd naar gebouwen van representatieve allure op prestigieuze

Even zag h et e rn a a r uit d a t A m ster

locaties. Als bisschoppelijk paleis kwamen in aanmerking het Maagdenhuis, de Doe

d a m b issc h o p ssta d zou w orden.
T ussen 1828 en 1830 m aak te sta d s

len op de Garnalenmarkt, de Oranje Nassau-Kazerne, het Oudemannenhuis, het

architect Jan de G reef e en a an tal on t

Trippenhuis en de imponerende residentie Herengracht 40, in de Franse jaren de zetel

w erptekeningen voor een kathedraal

van gouverneur-generaal Ch. Lebrun. Als kathedraal werd de Sint Catharina aan het

op de N ieuw m arkt. D e in Parijs en
Rom e geschoolde D e G reef ontleende

Singel overwogen, maar deze net nieuwe katholieke gevelkerk was voor die presti

het grondplan v a n d e kerk a an de

gieuze functie te klein en te weinig aanzienlijk. In plaats daarvan kreeg stadsarchitect

grote, laatm iddeleeuw se kath ed ralen

Jan de Greef opdracht een ontwerp te maken voor een monumentale dom met drie
duizend plaatsen, te bouwen op het tweede plein van de stad, de Nieuwmarkt.

in Frankrijk, z o als de N otre-D am e in
Parijs.
Hij projecteerde h e t gebouw vrijstaand

De Greef ontwierp een statige, neoklassieke kathedraal, in uiterlijk vergelijk
baar met de later gerealiseerde Mozes en Aaronkerk. Maar hoewel het rijk de stad

en centraal op h e t plein gelegen, m et
h et front gericht n a a r d e K loveniers
burgw al. D e W aag, v a n origine een

enigszins onder druk zette, maakte het stadsbestuur geen haast. Overal waren wel

m iddeleeuw s poortgebouw , sto n d in de

bezwaren te vinden die de zaak rekten. Het stadsbestuur wist via de nieuwe gouver

weg en zou m oeten w orden gesloopt.

neur, Van Tuyll, de regering er ook van te overtuigen dat een financiële bijdrage van
de gemeente er niet in zat. Een stad die zo veel confessies telde - hervormden, katho
lieken, joden, doopsgezinden “of welke andere secte ook” - kon zich beter niet met
steun aan kerkenbouw inlaten. Ten slotte kon zelfs de directeur-generaal van het
departement voor de R.K. Eeredienst in Den Haag, F.J.M.T. baron de Pélichy de Lichtervelde, er begrip voor hebben “dat het Stedelijk Bestuur zich huiverig toont om, uit

D oor de Belgische O p stan d van 1830
verdw een d e urgentie om d e katholie
ke kerkorde te regelen. P as in 1853
zou de bisschoppelijke hiërarchie
in N ed erlan d w orden hersteld (zie
p. 212). H et bisdom w erd toen in
H aarlem gevestigd. H et ontw erp
v a n D e G reef is w el een inspiratiebron
gew eest voor h e t ontw erp v a n d e in

de stadskas, eene instelling te helpen daarstellen, die, als het aan de keuze van dat

1840 gebouw de M ozes e n A aronkerk

bestuur stond, welligt, nimmer, binnen deszelfs muren, zou gevestigd worden”.45 Een

op het W aterlooplein (zie afb. 92).

paar weken na deze rapportage aan de koning brak de Belgische opstand uit en had
de regering wel andere zorgen. De uiteindelijke breuk met de Belgische provincies
ontnam op den duur de urgentie aan de uitvoering van het concordaat. Van de plan
nen voor een bisschopszetel in de hoofdstad werd daarna niets meer vernomen.
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In de b an v an h et verleden
In 1841 zou Potgieter zijn stad “trotsch en traag” noemen.46 De trots bleek uit het
vasthouden aan de gedachte dat in de Nederlanden altijd voorrang gegeven zou wor
den aan de belangen van de hoofdstad. Wat goed was voor Amsterdam - en dat kon
alleen daar bepaald worden - was vanzelf ook goed voor het land. Zelden blijkt in de
eerste helft van de negentiende eeuw dat de hoofdstedelijke elites werkelijk nationaal
dachten. In haar conflicten met Den Haag zag de hoofdstad zich ook zelden gesteund
door andere steden. Dat leidde voorlopig niet tot een herbezinning op de eigen func
tie in de nieuwe eenheidsstaat en in een sterk gewijzigde wereldorde.
Als vanouds werden op betrekkelijk hardhandige wijze de eigen belangen
nagestreefd, voorzover dat mogelijk was natuurlijk. De onmiddellijke omgeving van
de stad merkte dat bijvoorbeeld aan de regeling van de waterhuishouding. In 1833
werd bij Koninklijk Besluit het oude Reglement op het Maalpeil bevestigd, dat het
hoogheemraadschap Amstelland in de natte tijd beperkte in de afvoer van polderwater via de Amstel. Zo voorkwam de stad een te hoog waterpeil in de grachten en de
bodem, met hinder voor de kelderwoningen en het scheepvaartverkeer door de stad.
Resultaat was wel dat de polders blank stonden, tot schade van de ingelanden van
het waterschap.47
Een vergelijkbare hindernis werd opgeworpen tegen de economische ontwik
keling van delen van Noord-Holland. Amsterdam hield al sinds de achttiende eeuw
opslag, laden en lossen en de vestiging van werven in het Noorderkwartier van de
p. 59 m

provincie tegen. Na de aanleg van het Groot Noordhollandsch Kanaal (1820-1824),
bedoeld om de bereikbaarheid van Amsterdam voor de grote zeeschepen te verbete
ren, zou Den Helder tot een voorhaven kunnen uitgroeien. Om dat te voorkomen liet
Amsterdam de aanleg van het kanaal omgeven door allerlei beperkende bepalingen
die de verhoudingen zoals ze sinds de achttiende eeuw waren bestendigden. Pas de
wettelijke gelijkstelling van alle gemeenten in 1851 en de liberale wetgeving maakten
een einde aan deze bevoorrechting, overigens niet tot genoegen van de gemeenteraad
van Amsterdam. Het is typerend voor de conservatieve en particularistische houding
van het bestuur en de handelslobby dat zij louter concurrenten zagen. Zij hadden
geen oog voor de gezamenlijke groeikansen die konden liggen in een ontwikkeling
van Den Helder tot Amsterdamse zeehaven, zoals Le Havre dat was voor Parijs.48
Het protectiestreven strekte zich niet alleen uit naar het noorden, maar ook tot aan
Arnhem, in maatregelen om de monopolistische beurtvaart tussen Amsterdam en
Keulen te vrijwaren van concurrentie door vervoerders uit de Rijnprovincies.49
Nu kon Amsterdam natuurlijk op korte termijn niet veel veranderen aan zijn
ligging en verbindingen, maar deze vormden als het ware de fysieke uitdrukking van
een stad die ook in mentaal opzicht met haar rug naar de rest van het land lag. De
fraaie schelpvorm van de stad was helemaal gericht op het IJ, het open waterfront, de
verbinding via de Zuiderzee met de wereldzeeën en de internationale handel. De om
walling sloot de stad af van het westen, zuiden en oosten. Zij lag nog bijna als een
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eiland tussen de grote wateren van het Haarlemmermeer, het IJ en de Zuiderzee. De
weg- en waterverbindingen met het achterland waren traag en omslachtig, weinig
geschikt voor intensief en massaal verkeer. Het Groot Noordhollandsch Kanaal, voor
al bedoeld als alternatief voor de Zuiderzeeroute, bevestigde slechts deze oriëntatie,
ook toen het wereldwijde handelsimperium van weleer in feite al was verschrompeld.
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H e t IJ

Everhardus Koster (Den H aag 18171892 Dordrecht)
Tekening, 333 x 494 m m
A m sterdam lag v a n o u d s n a a r h e t IJ

Ondanks de slechting van de wallen en de afbraak van de oude stadspoorten bleef

gekeerd, de blik gericht op de grote

Amsterdam, als veel steden, een gesloten systeem in sociale, mentale en infrastruc

wereld. D at de sta d h e t a ch terlan d
de rug toekeerde w as sym bolisch

turele zin.50

voor de geringe belangstelling v a n de
hoofdstad voor de rest v a n N ederland

Aan d’Amstel en het IJ, daar doet zich heerlijk ope

(zie ook de afbeeldingen op de sch u t

Zij, die als keizerin de kroon draagt van Europe

bladen). M et dit drom erige beeld uit
1858 heeft te k e n aa r E verhardus Koster

Deze regels van Joost van den Vondel werden werkelijk eindeloos herhaald in de
negentiende eeuw, als een bezwering tegen de nieuwe tijden. Amsterdam was al lang
niet meer het ‘centrum van de wereld’, de stad had zich naar binnen gekeerd, zuch
tend onder “de gouden last van het verleden”.51 Zelden wekte de hoofdstad in de eer
ste helft van de negentiende eeuw de indruk dat ‘Nederland’ er erg toe deed. De stad
was formeel hoofdstad geworden, maar had aan zichzelf genoeg.
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