“De eischen des tijds”
De heroriëntatie
van economie en politiek
Herfst van een handelsstad

Remieg Aerts

Toen op 10 septem ber 1845 de nieuwe Koopm ansbeurs aan de Dam werd geopend,
hadden de feestelijkheden een w at geforceerd karakter. Voor de Am sterdam se betrok
kenen h ad het niet gehoeven, na alles wat er was voorgevallen. H andel en nijverheid
beleefden al sinds 1840 slechte jaren. De hele totstandkom ing van het gebouw, een
ontwerp van J.D. Zocher jr., w as gepaard gegaan m et ruzies en m et bouwkundige en
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financiële tegenvallers. Binnen de stedelijke raad w as over de openingsfestiviteiten
nog uitgebreid gesteggeld. Raadslid Adriaan van der Hoop vond feestelijkheden met
vuurwerk iets voor “ligtzinnige Franschen”. De vraag was vooral wie er eigenlijk bij
die opening aanwezig zouden mogen zijn. Van en voor wie was de Beurs? Natuurlijk
moesten allerlei autoriteiten een invitatie krijgen, m aar het gebouw was er allereerst
voor de A m sterdam se handelsw ereld in al zijn geledingen, betoogde het raads
lid D. Hooft: “alle H eeren gepatenteerde H andelaren, Fabrikanten, Assuradeurs,
Scheepsreeders, Scheepsbouw m eesters, Com m issionairs, M akelaars [...] alhier
woonachtig”. Die gem eenschap om vatte uiteindelijk ook de “W aagdragers, Koorndragers en dergelijke werkers voor den H andel”, die een functie zouden kunnen krij
gen in de openingscerem onie. En een mooi vuurw erk vanaf de Hoge Sluis zou de hele
burgerij, die tenslotte via de belastingen m eebetaalde aan dit handelsgebouw, deel
genoot m aken aan dit feest.
Inderdaad w aren die dag behalve de vorstelijke gasten en de provinciale gou
verneur, tal van andere hoogwaardigheidsbekleders en de stedelijke schutters ruim
drieduizend kooplieden van allerlei rang en specialisme aanwezig. Ook de dragers en
slepers traden in optocht a a n .1 H un aanw ezigheid symboliseerde de centrale positie
van deze instelling in de stad. De stedelijke overheid voorzag in een gebouw voor het
private handelsbedrijf. Aan de Beurs werden de m eest uiteenlopende goederen en
effecten verhandeld. H et was de dagelijkse ontm oetingsplaats van de m akelaars
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H et Paleis voor Volksvlijt in aanbouw

Fotograaf onbekend, omstreeks 1862

beerlijk. Het Paleis voor Volksvlijt moest een perm anent tentoonstellings
gebouw worden ter aanmoediging van nijverheid en volksvlijt. Het Londense Crystal Palace stond er model voor. Cornelis Outshoorn (1810-1875)

Het Paleis voor Volksvlijt kwam voort uit de wens de industrialisatie voort

ontwierp het uit glas en ijzer bestaande gebouw. De twee timmerlieden

várend ter hand te nemen. Daardoor zou de welvaart stijgen en de arm oe

zullen tussen de bouwstellingen lang hebben moeten poseren: de donkere

de afnemen. Een goede scholing en gezondheid waren daarvoor onont

ruimte eiste een extra lange belichtingstijd.
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nam ens de grote handelshuizen en de kooplieden die zaken deden met Engeland,
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Het interieur van de Beurs

Duitsland, Noord- en Oost-Europa, het M iddellandse-Zeegebied, Amerika en de

van Zocher

koloniën in Oost en W est, van de kooplieden en m akelaars die zich met doorverkoop

Johannes Conrad Greive jr. (Amsterdam

bezighielden n aar bepaalde m arkten of in bepaalde sectoren, van de geld- en effec

1837-1891)
Litho, 100 x 162 mm

tenhandelaars, van de reders, cargadoors en verzekeraars en van fabrikanten. Al deze

Levendig gaat het eraan toe op de

commerciële diensten hadden hun vaste stek op de beursvloer, m aar het was er een

Beurs, waar vele commissionairs een

gedrang, geren en geroep van jewelste. Buiten beursuren ging de handel door in de

bestaan vonden. De fondsenhandel
nam in de 19de eeuw in betekenis toe.

omliggende koffiehuizen en in clubs van effectenm akelaars zoals Beurszicht en de

N a 1850 kon de belegger niet alleen

Handel-Sociëteit.

terecht in staatspapieren en handels

Het handelscom plex gaf daarnaast werk aan tienduizenden in de stad en in de

ondernemingen, m aar ook in indus
triële bedrijven. Populair werden de

haven: aan bem iddelaars, verkopers, verladers, vervoerders en adm inistrateurs, aan

Russische en Amerikaanse spoorweg

am btenaren van stad en Rijk en voor een deel ook aan de trafieknijverheid. Sam en

ondernemingen. Zij bleken niet zonder
risico te zijn.

gevat als ‘econom ische dienstverlening’ omvatte deze sector in de eerste helft van de
negentiende eeuw gemiddeld de helft van de beroepsbevolking, een veel hoger per
centage d an in andere N ederlandse steden.2 De Beurs vormde het hart van de stad.
De opening was vooral een stedelijke aangelegenheid, ook al vertegenwoordigde de
koning er het vaderland en ook al werden er op de Beurs internationale transacties
gesloten. De A m sterdamse Beurs w as echter geen Internationaal centrum meer, en
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nog geen centrum in een nationaal econom isch netwerk. In 1845 zat de A m sterdam 
se economie diep in een m oeizaam heroriëntatieproces. Tekenden de contouren daar
van zich nog weinig af, w at verloren w as gegaan w as des te duidelijker. Voor een deel
had de stad h aar functie verloren aan de nieuwe wereldm acht Londen, en aan Duit
se havens als H am burg en Bremen. De verkeersstrom en hadden zich verlegd. De stad
was zw aar getroffen door de effecten van de Franse politiek. De langdurige napole
ontische oorlogen en het C ontinentaal Stelsel h adden Amsterdam afgesneden van de
koloniën en van de internationale handel over zee. Daarm ee waren ook contacten en
ervaring verloren gegaan. De kapitaalm arkt kromp in en werd omgebogen van een
internationale aanbieder tot financier van de staatsschuld.
De situatie in 1813 was treurig. Het scheepvaartverkeer w as ongeveer tot stil
stand gekomen, de scheepsnijverheid en de daarm ee verbonden toeleveranciers
boden weinig emplooi meer. Ook in trafieken als de suiker- en tabakverwerking lag
het werk bijna stil.3 De zinsnede “De zee is open, de koophandel herleeft”, uit de pro
clamatie van G.K. van Hogendorp van novem ber 1813, was toch bovenal gericht tot
Amsterdam en drukte de verwachting uit dat betere tijden nu zouden aanbreken.
Vooral in het eerste decennium na het herstel is de Amsterdamse handel hardnekkig
blijven geloven dat de oude internationale positie herw onnen kon worden - en eigen
lijk werd ook d aarn a nog lang gehoopt op de terugkeer van een tot mythische pro
porties verheven ‘stapelm arkt’. Het is begrijpelijk dat de gevestigde generatie van
kooplieden en regenten, die het na 1813 nog een decennium voor het zeggen had,
haar inspiratie vooral aan het verleden ontleende. H et paste in de algemene geest van
de restauratie. De achteruitgang werd gezien als een tijdelijk gevolg van de moeilijke
Franse jaren, niet als een structurele verandering. De econom ische visie van deze
generatie was ook, als vanouds, particularistisch Amsterdams. In Rotterdam en het
sinds 1815 tot het koninkrijk behorende Antwerpen zag de hoofdstedelijke handels
elite alleen m aar hinderlijke concurrenten. De gedachte was toch vooral dat als het
met Amsterdam weer goed ging, op basis van lage tarieven van in- en uitvoer en hoge
tarieven op transitohandel, het hele land d aar op termijn de vruchten van zou pluk
ken.
In Den H aag werkte koning W illem i aan een heel ander scenario. Hij onder
schatte de betekenis van de oude handelsstad niet, m aar als m onarch van het nieu
we Verenigd Koninkrijk h ad hij een bredere verantwoordelijkheid. Hij zag mogelijk
heden in de jonge Zuid-N ederlandse industrieën en wenste ook Antwerpen te ont
wikkelen. Zijn pogingen om de Zuidelijke industrie te steunen m et betrekkelijk hoge
invoerrechten en om de tegengestelde belangen van handel en industrie min of meer
in balans te brengen, stuitten in Amsterdam echter op een brede afwijzing. De hoofd
stedelijke elites zagen v anaf het begin tot aan de breuk in 1830 heel weinig in de ver
eniging van de Noordelijke met de Zuidelijke N ederlanden. De Belgen waren katho
liek, Antwerpen ondergroef de positie van Amsterdam en de zwakke industrie in het
Zuiden h ad protectie nodig. De kooplieden voelden er niets voor hun belangen op te
offeren “aan het souteneeren van eenige kwijnende fabrijken”.4 O nder industrie ver-

295

stond de hoofdstedelijke handelselite de trafieken, veredelingsbedrijven die zich
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Johanna Jacoba Borski-van de

richtten op de verwerking van stapelproducten, zoals koffie, suiker, tabak of leer.

Velde

Zulke nijverheid w as feitelijk slechts een elem ent in een handelsketen: de handel

Nicolaas Pieneman (Amersfoort 1809-

leverde de grondstoffen en het kapitaal en verzorgde de export van het halffabrikaat

1860 Amsterdam)
Olieverf op doek, 106 x 90 cm
In 1816 hielp de weduwe Borski de

of eindproduct. De industriepolitiek van de regering ging uit van een omkering: h a n 
del als vervolg op een zelfstandige industriële productie.

pas opgerichte Nederlandsche Bank
uit de brand door 40% van de aande
len voor haar rekening te nemen van

Amsterdam versus Den Haag

een emissie die niet voltekend dreigde

se zienswijze m anifesteerde zich bij diverse gelegenheden. In 1816 gaf de regering, in

te raken. Ook verschafte ze in 1840 de
N ederlandsche Handel-M aatschappij

H et conflict tussen de Amsterdamse en de Haag

h aar streven n aar uniformering, een nieuwe opzet aan de stedelijke Kamers van

forse kredieten, w aarvan het grootste

Koophandel. Zij w erden onder meer omgevormd tot Kamers van Koophandel en

deel uit h aar persoonlijke vermogen

Fabrieken. De A msterdamse Kamer, die de gezeten handelselite vertegenwoordigde

kwam, dat toen op ongeveer vier
miljoen gulden werd geschat. In dit
bedrag was het onroerend goed, zes
huizen in Amsterdam en landgoede
ren, waaronder het buiten Elswout

en die zich herhaaldelijk beriep op de “ondervinding onzer wyze voorvaderen”, wees
deze Haagse nieuwlichterijen van de h and.5 Fabrikanten dachten alleen aan hun
directe belang, m eende de Kamer; alleen van kooplieden mocht een ruime visie ver

in de Kennemerduinen, niet mee

w acht w orden - de vrijhandelsvisie vanzelfsprekend. Toen de koning in zijn opzet vol

gerekend.

hardde, trok de hele handelselite haar handen af van de Kamer. Het resultaat was dat

In 1814, na de dood van h aar echt

de hoofdstad het jarenlang m oest stellen met een rompcollege zonder gezag en net

genoot, de m akelaar en bankier
Willem Borski (1765-1814), had

werk, dat soms zelfs tegengewerkt werd door de oude garde. In 1828, toen het milieu

Johanna Borski (1764-1846) haar

v an de beurs zich inmiddels weer over de Kamer ontfermd had, plaatste Den Haag

intrede gedaan in het ‘herenbolwerk’.
De Borski’s waren op dat m oment de
op één na rijkste familie van de stad
en hadden toegang tot de elite. Het
was niet ongebruikelijk dat vrouwen
hun m an opvolgden in een onderne
ming of bedrijf, m aar de weduwe
Borski was wel van een aparte statuur.
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de stedelijke Kamers nog verder op afstand. Zelfs Amsterdam werd voortaan geacht
zich niet meer rechtstreeks tot de regering te w enden, m aar zijn adviezen eerst in te
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dienen bij de gouverneur.6

Kunstenaar onbekend, 1868

Een tweede confrontatie, in dezelfde jaren, betrof het bankbedrijf. Amsterdam

De N ederlandsche Bank

Litho, 106 x 177 mm
De Nederlandsche Bank was vanaf

hechtte aan het voortbestaan van zijn W isselbank, sedert de zeventiende eeuw het

1814 ondergebracht in een aantal door

nationale en internationale centrum van m unt- en giroverkeer, depositobank en kre

Philips Vingboons in de 17de eeuw

dietverschaffer aan de Verenigde O ost-Indische Compagnie (voc), de stad en het

ontworpen panden aan de Oude Turf
markt. De architect Willem Anthonie

gewest. Sinds de late achttiende eeuw was de bank noodlijdend. Het is typerend dat

Froger(1812-1883) kreeg in 1864

het hele Am sterdamse establishm ent na 1813 inzette op herstel van dit m onum ent

opdracht een nieuw gebouw te ont

van weleer. De regering w enste d aaraan geen steun te verlenen. Zonder voorafgaand

werpen, m aar voor zo weinig mogelijk
geld. Hij ontwierp voor het gebouw

overleg had de koning al in 1814 besloten tot de oprichting van een N ederlandsche

een neoclassicistische gevel, die

Bank. Deze instelling, opgezet als een soort naam loze vennootschap, kreeg de facto

met de knik in de Amstel meeloopt.

een monopolie op de uitgifte van bankpapier en verleende een aantal belenings- en

In 1968 verhuisde de Bank naar het
Frederiksplein. In het gebouw aan

wisseldiensten. Zij w as bedoeld om het financiële verkeer van de overheid te versoe

de Turfmarkt is nu het Allard Pierson

pelen en de handel ten dienste te staan, m aar m eer door facilitering dan door kre

Museum gevestigd.

dietverlening. Hoewel enkele vooraanstaande Am sterdamse kooplieden zich in de lei
ding van de bank lieten benoem en, stond de hoofdstedelijke handel afwijzend tegen
over deze noviteit. De A m sterdam m ers hadden, na de Franse jaren, weinig fiducie in
het gedoe met bankpapier en in de betrouw baarheid van staatsbanken zoals die in de
grote Europese landen bestonden - ook al was de N ederlandsche Bank geen echte
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staatsbank. Voorlopig negeerde de Amsterdamse handel de bank aan de Oude Turf
markt. Van zijn kant zag Willem i geen toekom st voor de W isselbank. Koninklijke
deel ir-1, p. 146 e.v.
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Besluiten van 1818 en 1819 m aakten een einde aan deze vervallen stedelijke trots.7
In deze sfeer voerden Amsterdam en het Rijk hun strijd over tarieven en accijn
zen. Het standpunt van de handelsstad was steeds onbewimpeld opportunistisch en
particularistisch. Amsterdam w enste minimale in- en uitvoertarieven en verzette zich
vooral tegen heffingen als bron van inkom sten voor de staat. M aar w aar gevestigde
belangen in het geding waren, zoals de beurtvaart op de Rijn, of de concurrentiepo
sitie van A m sterdam se trafieken, eiste het bedrijfsleven protectie. Het vroeg ook om
begunstiging van de scheepsbouw en van de handel op de W est en de Oost. Het Rijk
had echter heel andere afwegingen te maken. Tot 1830 waren dat onder meer de
belangen van de Belgische steden en gewesten. Ook kon een eenheidsstaat zijn tarie
ven en accijnzen niet van geval tot geval regelen. De m oderne bureaucratie zocht w et
tigheid en dat dwong tot uniformiteit. Bij alle begrip voor het nut van lage heffingen
h ad de nieuwe staat bovendien zelf dringend belastinginkom sten nodig, alleen al
voor de rente op de staatsschuld.
In 1814 kreeg Amsterdam voorlopig en ten dele herstel van het lichte tariefstelsel van 1725. H et was wel verhoogd met tal van fiscale heffingen die tot 1810 door
de Fransen w aren toegevoegd. Ook m aakte Den Haag een einde aan de nogal vrije
en losse toepassing van de reglementen en controles, zoals die voorheen gebruikelijk
was geweest. De handel, gewend aan georganiseerde ontduiking, vervloekte de am b
telijkheid van de nieuwe staat. In 1816 werden de tarieven op linnen en katoenen
stoffen, ijzer en zout sterk verhoogd, ter bescherm ing van de Belgische nijverheid.
Van de mogelijkheden van het entrepotstelsel die de wet bood, w enste de Amster
dam se handel geen gebruik te m aken. Furieuze reacties wekte de tariefwetgeving van
1819, deze keer vooral vanwege de hierin opgenom en accijns op koffie en suiker, twee
bij uitstek Am sterdamse handels- en verwerkingsproducten. Er werd gepetitioneerd,
de stemming was geïrriteerd, In de schouwburg werd gejoeld bij een stuk over een
volk dat zuchtte onder een “dwazen koning”, en bij directeur-generaal van Financiën
J.H. Appelius gingen de ramen aan diggelen.8 O ndanks dergelijke incidenten, ook in
Rotterdam, bracht de Algemene Tariefwet van 1822 nieuwe verhogingen. In deze peri
ode van econom ische herstructurering, gebrek aan concurrentievermogen en slapte in
de graanm arkt - vaak een tijdelijke aanjager van de economie, die in de eerste drie
jaren na 1813 nog voor een opleving had gezorgd - daalde de bedrijvigheid tot een
dieptepunt om streeks 1825.9
Achter alle projecten van de koning in deze jaren verm oedde Amsterdam

p. 53

■

snode bedoelingen. Alleen de oprichting van de N ederlandsche H andel-M aatschappij

(n h m ),

in 1824, wekte aanvankelijk enthousiasm e, om dat de handel zich deze

voorstelde als een soort nieuwe O ost-Indische Compagnie, w aar Amsterdam zo van
geprofiteerd had. N a de teruggave van de W est-Indische koloniën en Java, die in de
Franse tijd door Engeland waren overgenomen, ontbrak het in N ederland aan erva
ring, aan scheepsruim te en aan exportproducten om handel te drijven op de koloniën.
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Sinds de voc was opgeheven, h ad de particuliere handel die ervaring niet kunnen
herstellen. De grote vaart op Java, Oost-Azië en Zuid-Amerika w as bijna geheel in
Engelse en Am erikaanse h an d en geraakt. Toen echter bleek dat de regering deze
instelling een veel ruimere taak wilde geven en haar hoofdkantoor in Den Haag
vestigde, keerde de A m sterdam se handel zich eerst mokkend af. Op den duur draai
de de hoofdstad bij. De subsidies van de

nhm

op de bouw van N ederlandse vracht

vaarders, en de regelingen die de invoer van N ederlandse w aren in Indië en de a an 
voer van koloniale w aren n aar N ederlandse havens door eigen schepen zw aar begun
stigden, begonnen v anaf 1828 vruchten af te werpen. De nieuwe W est-Indische
M aatschappij herstelde een deel van de A m erikaanse handel. Ook de verbeterde
waterwegen hielden ten minste de grote scheepvaart en de Rijnvaart in gang. De voordelen van het Entrepotdok w erden snel merkbaar.
N a 1830 verbeterde de relatie van Am sterdam met de regering dan ook. Geen
enkele geleding binnen de hoofdstad steunde echter Willem i's volhardingspolitiek
ten aanzien van België, zeker niet toen Brits-Franse zeeblokkades handel en scheep
vaart in gevaar brachten. De aanhoudende m obilisatie vergde bovendien een fiscaal
beleid dat geen laag tarief toeliet. De sterk oplopende staatsschuld als gevolg van die
politiek werd door de A m sterdam se kapitaalm arkt gefinancierd - “met goed overleg
[was] van de beurs van Amsterdam oneindig veel te halen”, schreef A.R. Falck - , zij
het met groeiende tegenzin.10 De betere betrekkingen tussen het handelsm ilieu en
Den Haag kwam en onder m eer tot stand via de persoon van J.J. Rochussen. Deze
geslepen bestuurder was tussen 1826 en 1840 niet alleen secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken en directeur van het Entrepotdok, m aar genoot tevens het
vertrouwen van W illem i. Die zette hem geregeld in als onderhandelaar over h a n 
delsverdragen met andere landen en haalde hem in 1840 als minister van Financiën
n aar Den H aag.11
Belangrijk w as verder dat in 1831 de hoofdzetel van de

nhm

naar Amsterdam

kw am .12 Ook werden in 1834 de veilingen van de m onopolieproducten tin en spece
rijen overgebracht van Batavia n aar de Amstelstad, zoals in de dagen van de voc. In
de loop van de jaren dertig begon de gedwongen verbouw van een aantal producten
op Java, het Cultuurstelsel, te renderen. Amsterdam profiteerde daarvan op verschil
lende m anieren. Voor een deel om dat een aantal koloniale waren rechtstreeks naar
Amsterdam w erden gebracht en vervolgens doorverhandeld konden w orden naar
Duitsland. D aardoor wist de stad tot in het m idden van de eeuw haar positie in de
Rijnhandel te behouden, totdat deze grotendeels verloren ging aan Rotterdam .13
D aarnaast kwam door de bewerking van koffie, suiker en rijst de m echanisatie van
een aantal trafieken op gang, wat ook weer gunstig was voor tal van andere bedrijven.
De scheepsnijverheid herstelde zich in de jaren dertig zelfs zo sterk dat omstreeks
1840 al een overschot aan vrachtruim te bestond. Door de

nhm

en het koloniale beleid

was de hoofdstad weer een grote internationale speler op de markt in koloniale pro
ducten. De overheersende positie van de

nhm

als marktpartij was hoogstens nadelig

voor het particuliere initiatief. De Amsterdam se handel bleef het vrije verkeer als
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Trophée der N ederlandsche

H andel-M aatschappij
Toegeschreven aan W. Janssen,
met het adres van C.W. Mieling
Litho, 895 x 595 mm
In 1855 vond in Parijs een W ereldten
toonstelling plaats, waar de Neder
landsche Handel-M aatschappij zich
presenteerde. De trofee is gevormd uit
allerlei handelswaren en producten uit
Nederlands-Indië. Op de banderollen
staan de nam en van eilanden, residen
ties en steden. In het voetstuk liggen,
in vitrines, waren uitgestald. Ter weers
zijden staan toeschouwers. D aarnaast
is de medaille d ’honneur te zien die in
Parijs werd behaald. Ter weerszijden
van het onderschrift is de Franse
medaille ter herinnering aan de
tentoonstelling afgebeeld.

leuze huldigen, m aar w as in de praktijk een tevreden discipel van het Haagse neom ercantilism e geworden. Zonder twijfel is de met behulp van de

nhm

gevoerde sti-

muleringspolitiek voor Amsterdam en N ederland van groot belang geweest, in een
periode toen een nieuwe oriëntatie ontbrak en bijna alle staten een protectionistisch
beleid voerden.

Nieuwe bedrijvigheid

Deze gunstige ontwikkeling leidde bovendien tot de vor

ming van het industriële grootbedrijf.14 Het was typerend voor de Amsterdamse ver
houdingen dat de aanzet hiertoe vooral verbonden was met de handel. Hoewel de
Kamer van K oophandel voorlopig weinig zag in de stoomvaart, richtte ondernem er
Paul van Vlissingen in 1825 de A msterdamsche Stoomboot M aatschappij op met de
bedoeling een aantal lijnen te gaan onderhouden op Zuiderzeeplaatsen en een paar
grote buitenlandse havens. Het succes daarvan zou lange tijd matig zijn, m aar de
ondernem ing bracht Van Vlissingen ertoe in 1827 sam en met A.E. D udok van Heel
aan de O ostenburgergracht een Fabriek van Stoom- en andere W erktuigen
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(fsw )

te

beginnen. Dit bedrijf expandeerde toen vanaf 1830 diverse andere bedrijfstakken gin
gen m echaniseren. Dat gold vooral voor de suikerraffinage en de rijstpellerij. Deze
trafieken profiteerden van de groeiende aanvoer door de

nhm

en van een verkapte

belastingpremie op de uitvoer van afgewerkte suiker en gepelde rijst. Na Rupe en Zn,
in 1830, gingen steeds meer suikerfabrikanten over op stoomkracht. De bedrijven
groeiden van ongeveer tien m an personeel n aar enkele honderden. In de decennia na
1830 volgde een sanering van het suikerbedrijf, door rationalisatie en als gevolg van
enkele crisisperioden. In de jaren 1860 waren er van de eertijds zestig bedrijfjes nog
m aar twintig over, m aar die produceerden veel meer en boden werk aan drie keer
zoveel arbeiders. Ook de gem echaniseerde rijstpellerij van G. O chsner expandeerde
sterk in personeel en productie. De ijzergieterij, de diamantslijperij, de scheepsbouw,
de gasfabrieken, de kaarsenfabricage, de houtzagerij en de meelfabricage gingen in de
jaren dertig, veertig en vijftig gebruikmaken van stoom m achines. Voor polderbemaling w aren stoomgem alen nodig, en suikerm olens werden geëxporteerd naar Java en
Suriname. D aardoor ontstond er ruimte voor nieuwe bedrijven in de sector van de
m achinebouw en stoom schepen, w aarvan Dixon & Co., na 1851 opgevolgd door De
Atlas, M endes da Costa & Van der Laarschot en Schutte & Weiler de grootste werden
naast de Koninklijke

fsw

van Van Vlissingen. Deze bedrijfstak vernieuwde de traditi

onele ijzer- en kopergieterij, die op h aar beurt weer afzet vond bij de twee sterk groei
ende gasfabrieken en bij de m echaniserende trafieknijverheid en andere bedrijven.

□

p. 546 e.v.
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Paul van Vlissingen

)an Braet von Überfeldt (Langerak
1807-1894 Dordrecht)
Olieverf op doek, 87 x 65 cm
Na een tijd in Nederlands-Indië té
hebben doorgebracht, w aar hij een
vereenvoudigd stelsel voor het Javaan
se schrift had bedacht, richtte Paul
van Vlissingen (1797-1876) samen
met zijn broer in 1825 de Amsterdamsche Stoomboot M aatschappij op. Het
was de bedoeling dat tussen Hamburg,
Amsterdam en Londen op elkaar aan 
sluitende stoomboten zouden varen.
De lijn op Londen werd algauw
gestaakt; die op Hamburg bleek wel
winstgevend te zijn. Hij wist bij de
Amsterdamse kooplieden zoveel ver
trouwen te wekken, dat zij zijn onder
nemingen geldelijk steunden, al stond
de industrie bij het handelskapitaal
niet in hoog aanzien.
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Koninklijke Fabriek van

In het m idden van de jaren 1850 waren ongeveer zesduizend arbeiders werk

Stoom- en an d ere W erktuigen
Kunstenaar onbekend, 1849
Tekening, 202 x 273 mm
In 1826 richtte Paul van Vlissingen

zaam in het industriële grootbedrijf, w aarvan ruim tw eeduizend in de m achinefabrie
ken. Dat w as voor een groot deel nieuwe werkgelegenheid, m aar het betrof nog altijd

een reparatiewerkplaats op voor

slechts negen procent van de banen. De fabrieksnijverheid was dan ook geen opval

schepen van de Amsterdamsche

lend fenomeen in de stad. Wel w as de hoofdstad in N ederland relatief vroeg met de

Stoomboot M aatschappij. Twee jaar
later werd het bedrijf aan de Oosten-

toepassing van stoom kracht.15 Ook h a d deze innoverende sector weinig moeite om

burgergracht, w aar ook zijn vriend

n aast de kredietsteun van de

A.E. Dudok van Heel als directeur

Amsterdams investeringskapitaal te v inden.16 Dat de sector mede door de sterke bin

was toegetreden, zelfstandig en sinds

nhm

of een van de stimuleringsfondsen van Willem

i

1840 kreeg het de naam Koninklijke

ding met de kunstm atige stapelm arkt kw etsbaar was, bleek in het derde kwart van de

Fabriek. In 1847 werkten er ruim

eeuw. Het internationaal doorbrekende liberalisme en de afbouw van protectie en de

duizend man. Na 1858 ging het slecht,

positie van de

nhm

brachten toen een grote teruggang in de suikerraffinaderij, de rijst-

zoals in de gehele metaalsector, en
slechts dankzij ingrijpende reorgani

pellerij, de m achinebouw en de scheepsnijverheid. Zij konden de concurrentie niet

saties en kapitaalinjecties kwam de

aan en verdw enen of overleefden ternauw ernood.

fabriek erbovenop. Het bedrijf was

De Amsterdam se m achinebouw was groot geworden op een ouderwets beslo

weinig gespecialiseerd, waardoor pro
ductie op grote schaal niet mogelijk

ten markt w aar ondernem ers nog hoofdzakelijk op bestelling bij elkaar kochten en

was. Het leverde stoommachines

bedrijven nauw aan elkaar gelieerd w aren. In elke sector kenm erkten kleinschaligheid

voor schepen, suikerraffinaderijen,
ijzergieterijen, diamantslijperijen en
bierbrouwerijen. Zie ook afb. 272, 363.

en onderlinge verw evenheid de bedrijfsorde. N aar schatting tachtig procent van de
nijverheidsbedrijven telde m inder dan tien m an personeel. Twee derde van de nijver
heidssector bestond uit am bachtelijk kleinbedrijf, dat voor de lokale markt werkte en
doorgaans niet uit voorraad leverde, m aar op bestelling. Die lokale consum ptie hield
de Amsterdam se economie gaande in zwakke tijden. Voor het opzetten van bedrijven.
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zelfs de grotere, was ook geen enorm kapitaal nodig: tussen enkele tienduizenden en
een paar honderdduizend guldens. Hoewel sinds 1811 de naam loze vennootschap
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als vorm van kapitaalvereniging mogelijk was, werd daarvan m aar betrekkelijk weinig

Everhardus Koster (Den Haag 1817-

gebruikgemaakt en dan nog hoofdzakelijk door verzekerings- en nutsbedrijven. De

De W esterdoksdijk

1892 Dordrecht)
Tekening, 200 x 312 mm

meeste grotere ondernem ingen slaagden erin via een com pagnonschap of als com

De toenemende industrialisatie ver

manditaire vennootschap het benodigde bedrijfskapitaal bijeen te krijgen. De eigen

dreef de bedrijven vanwege nieuwe

middelen van een of enkele handelshuizen - vaak verw ante families uit hetzelfde
kerkgenootschap - w aren m eestal al voldoende, zodat geen beroep op de geldmarkt
nodig was. Veel kapitaal was familiekapitaal, dat ook door huwelijken verbonden
werd. Kredietverlening kon eveneens bestaan uit het aanbieden van gunstige voor

veiligheidseisen en ruimtegebrek de
stad uit. In 1846 verrees de Amsterdam sche Stoomsuikerraffinaderij aan
het Westerdok. De tekening van tien
jaar later laat goed het nieuwe elan
zien door de nadruk te leggen op

w aarden of lange betalingsterm ijnen. Afnemers en leveranciers traden vaak tevens op

de enorme hoeveelheid stoom die

als de investeerders in een bedrijf.17 Discretie en beslotenheid vorm den belangrijke

de raffinaderij ontwikkelt.

w aarden. Een bezoek aan de geldm arkt kon duiden op problem en en de krediet
waardigheid in het geding brengen.
Op deze m anier ontstonden allerlei vorm en van onderlinge deelneming tussen
bedrijven, handelshuizen en banken. Bankbedrijf en handelshuis waren trouwens
nog nauwelijks gescheiden sectoren. W at in Am sterdam bankiershuizen en kapitaal
markt heette, waren in feite of van oorsprong grote handelshuizen die koop- en geld
handel com bineerden. D at die sectoren geheel gescheiden zouden kunnen functio-

303

neren, gold in de jaren 1860 nog als iets nieuw s.18 De Amsterdamse kapitaalm arkt
was een markt van handelskapitaal, gedom ineerd door de categorie van de (vroege
re) “zeehandelaren”, zoals Hope & Co., Van Eeghen en Co., D. Crommelin en Zn,
gevolgd door “buitenlandsche handelaren” als Determeyer W eslingh & Zn, Goll &
Co., Wed. W. Borski en Stadnitski & Van H eukelom .19
De deftigere geldhandel verdrong al sinds de achttiende eeuw de koophandelsactiviteit van de huizen. M aar het bankbedrijf w as nog niet erg gespecialiseerd.
Dat waren voorlopig alleen de buitenlandse, joodse bankiershuizen die tussen 1820
en 1860 vestigingen in Amsterdam hadden en zich toelegden op de internationale
arbitragehandel in effecten. De Amsterdamse handelshuizen boden allerlei financië
le dienstverlening. N a de Franse tijd bleek dat zij hun leidende positie in de emissie
van grote buitenlandse staatsleningen definitief kwijt waren. Alleen Hope & Co.
handhaafde zich als het huis voor de plaatsing van Russische staatsleningen. Wel
bleven de A m sterdamse kapitaalm arkt en de handel in effecten internationaal van
betekenis. Veel kapitaal vond een goede belegging in de nationale staatsschuld en die
van andere landen. Anders dan in het verleden vaak is aangenom en ging dit niet ten
koste van de ruimte voor investeringen in de N ederlandse handel en nijverheid.20
W at ontbrak was niet het kapitaal, m aar een nieuwe econom ische oriëntatie.
In de tweede helft van de eeuw begon ook de Amsterdamse geldmarkt zich te
specialiseren. Vanaf de jaren 1860 zette tevens een schaalvergroting in. Toen ont
stonden, n aar het voorbeeld van de Franse crédit mobilier- ondernem ingen, enkele
grote kredietm aatschappijen, zoals de Algemeene M aatschappij voor H andel en Nij
verheid en de N ederlandsche Crediet- en Deposito Bank, beide in 1863. Buitenland
se, joods- en protestants-Am sterdam se huizen brachten hier investeringskapitalen
van tien of twintig miljoen gulden bijeen, vermogens van een omvang die voorheen
alleen door de N ederlandsche Bank en de

nhm

bereikt was. Deze schaalvergroting

w as een blijk van nieuw zakelijk elan in de hoofdstad, m aar werd door de overheid
en de gevestigde handelswereld, beducht voor speculatiezucht, nog m et een zekere
reserve bejegend. D at was ook wel voorstelbaar, w ant de eerste experim enten met
grootkrediet w aren niet al te gelukkig.21

De aard van de Amsterdamse economie

Het is niet eenvoudig te bepalen hoe

de Amsterdamse economie in de halve eeuw na 1813 gepresteerd heeft. Om te begin
nen was zij onderhevig aan diverse bewegingen die soms min of meer tegen elkaar in
liepen.22 Zo w aren er fluctuaties in de internationale handel, als gevolg van goede of
slechte oogsten, van oorlogssituaties elders, of van protectiem aatregelen door andere
landen. Van invloed w as verder de tariefpolitiek van de overheid, terwijl de kunst
matige steun van de

nhm

op zich wel gunstig was, m aar tegelijkertijd ook scheefgroei

en overcapaciteit veroorzaakte. Belangrijk voor Amsterdam, als centrale stapelplaats
van granen uit de O ostzeelanden, waren de bewegingen op de graanm arkt. Slechte
oogsten en een krappe markt w aren gunstig, in goede oogstjaren lag de handel daar
entegen stil - en daarm ee ook tal van gerelateerde bedrijfsactiviteiten. Lage voedsel-
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prijzen w aren wel weer gunstig voor de levensstandaard van een groot deel van de
bevolking en voor de bestedingen. Hoge voedselprijzen daarentegen leidden tot gebrek

232

Een kantoor van de stedelijke

en dus ook tot een lagere omzet van de hele verzorgende sector en andere takken van

accijnzen

bedrijf, zoals de bouw. W at dit betreft volgde Amsterdam nog het traditionele, pre-

Pleter Oosterhuis (Groningen 18161885 Amsterdam)

industriële levensritm e.23

Stereofoto

Een bijzonder aspect van de Amsterdam se economie was de omvang van de
consum ptieve en verzorgende sector, zowel in diensten als in bedrijvigheid. Sinds de

Sinds 1812 werd er accijns geheven
op goederen en producten die de stad
binnenkwamen. Er was een stedelijke

achttiende eeuw h ad Amsterdam, als pakhuis, kapitaalm arkt en bevolkingsrijke stad

belastingdienst ingesteld en rondom

met een relatief grote bovenlaag van welgestelden, een steeds meer op consum ptie

de stad verrezen accijnshuizen. Het

gerichte economie gekregen. De stad verzorgde vooral zichzelf. D at gold voor meer

op de foto afgebeelde gebouw lag aan
het Droogbak. Op de voorgrond loopt

steden, m aar hier w aren relatief veel luxe- en verzorgende am bachten gevestigd. Deze

de Westerdoksdijk, die daar aansloot

werkten in eerste instantie voor de lokale markt, naar de vraag en sm aak van de clien

bij de oude stad. Met ingang van 1866

tèle, m aar vorm den tevens een exportsector. De verzorgende sector, en zeker de echte
luxenijverheid, h a d natuurlijk te lijden van slappe perioden in de handel. Tegelijk
hield hij de econom ie enigszins in gang in zulke jaren.24
M eer in het algemeen vertoonde de hoofdstad het karakter van een werkverschaffingseconomie. Rationalisatie van de arbeid, bijvoorbeeld door mechanisering,
gold bijna als oneerlijke concurrentie. Vaak trachtte het stadsbestuur of de Kamer van
Koophandel te voorkomen dat sleepdiensten, w aterschippers, beurtvaartschippers of
kleine fabrikanten h un broodwinning zouden verliezen door technische vernieuwin
gen of liberaliseringen. Zij bescherm den dergelijke gevestigde, georganiseerde belan
gen. Herhaaldelijk vroegen Am sterdam se reders om een bevoorrechte positie bij de
vaart op Indië door de

nhm

.

In de adviezen van de Kamer van Koophandel valt voor

al op hoe weinig w eerbaar zij de eigen econom ie achtte: “de stedelingen hebben de
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werden alle accijnzen afgeschaft en
kwam er een plaatselijke belasting
naar inkomen.

bescherming verloren welke zij vroeger door privilegiën en stedelijke keuren onder
vonden en zijn ter vergoeding van de meerdere lasten die zij te dragen hebben, niet
tegen de concurrentie van buiten gewaarborgd.” Stoom kracht en schaalvergroting
“verdringen het bestaande en daarvan is deze, gestadige verachtering het onvermij
delijke gevolg”, verzuchtte de Kamer tegenover

b& w

in

1843,

toen

21

bedrijven fail

liet waren gegaan. Een oplossing h ad zij niet.25 In een nauwelijks groeiende econo
mie bestonden talloze intermediaire functies. Bijna elk product ging door vele handen
voordat het de uiteindelijke koper bereikte. D aardoor konden de kosten nogal
oplopen. Amsterdam klaagde wel luidruchtig over de tarievenpolitiek van het Rijk,
m aar was zelf berucht om de “hooge stedelijke belastingen alhier, hooge huis- en pak
huishuren, hooge courtagiën, hooge arbeidsloonen, hooge handelsonkosten [van
m akelaars, grossiers, winkeliers,] waagdragers, pakkers, schuitenvoerders, beurt
schippers, die allen als van ouds hunne verdiensten berekenen”. Diverse keren wer
den pogingen ondernom en dit woud van belemmerende en omslachtige “conditiën en
courtagiën” uit te dunnen, m aar telkens zonder veel resultaat, om dat behalve de grote
zeehandelaren eigenlijk niem and daar baat bij had. Ook de

nhm

w enste zo’n sane

ring, m aar droeg door de vorming van een beschutte markt zelf bij aan een wildgroei
van het aantal verzekeraars. Pas na de jaren vijftig begonnen veel van die bemiddelings- en verwerkingskosten te verdwijnen door de algemene liberalisering van het
econom ische leven die door de nationale overheid werd doorgevoerd.26
Al met al bood de economie van Amsterdam een gevarieerd beeld. H et is in
ieder geval niet zo dat de eerste driekwart eeuw als een aaneengesloten periode van
stilstand en verval dient te w orden gezien. Het is niet moeilijk veel klachten van tijd
genoten te verzam elen, m aar die dateren vaak van de jaren omstreeks 1820 of van de
jaren 1840, perioden van laagtij waarin diverse negatieve trends samenvielen. Of ze
zijn afkomstig van vertegenwoordigers van de oude handelshuizen die treurden over
de teloorgang van h u n eigen positie in de handelshiërarchie. Het m eest geciteerde
voorbeeld hiervan is de nota van C.D. Crommelin, die in 1854 de liquidatie van zijn
eigen zaak tot zw anenzang van de Amsterdamse handel dram atiseerde.27 En natuur
lijk was het niet moeilijk te zien dat het ‘vroeger’ beter was gegaan en dat zich natio
naal en internationaal sterke concurrenten hadden aangediend. In dat licht bood de
Amsterdamse economie het perspectief van een structurele neergang met periodieke
oplevingen.
Er is ook een andere w aardering mogelijk. Hoe pijnlijk het w as dat status en
aanzien van Amsterdam daalden, in feite was het een relatieve achteruitgang. De stad
handhaafde zich als kapitaalm arkt en als pakhuis van bulkgoederen. De

nhm

her

stelde gedurende een kwart eeuw de stapelm arkt voor koloniale producten en hield
zo het scheepvaartbedrijf, de Rijnhandel en diverse trafieken overeind en bracht de
m echanisering op gang. Al gingen allerlei takken van handel en bedrijf verloren, over
een halve eeuw bezien groeide het volume van omzetten, activiteiten en werkgele
genheid, zij het dat de oriëntatie verschoof van de wereldmarkt naar de lokale en
nationale markt. In velerlei opzicht bleef de econom ische orde ouderwets, kleinscha-
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lig en weinig dynam isch, m aar het ontbrak geenszins aan ondernemingszin of aan
beleggingskapitaal, al werden niet alle nieuwe bedrijfstakken een duurzaam succes.
Telkens wist h et bedrijfsleven gebruik te m aken van nieuwe om standigheden, zoals
het tarievenbeleid, het openen of sluiten van m arkten, de aanwezigheid van de

nhm

of de liberalisering na 1850. Dankzij tijdelijke oplossingen als de verbeterde w ater
wegen en de

nhm

overleefde Amsterdam heel behoorlijk. Menig koopm an kon zich

echter moeilijk een toekom st voorstellen die fundam enteel anders w as dan de situa
tie die hem bekend was uit het verleden, verheerlijkt in de term ‘stapelm arkt’. N ieu
we welvaart dacht hij slechts te kunnen verw achten van ‘herstel’.

Regentenschemering
De oude, de tijdelijke en de nieuwe Beurs vorm den het zenuwcentrum van de eco
nomische ordening. Het waren open en gemakkelijk toegankelijke gebouwen in het
hart van de stad. Niet alle koersgevoelige informatie was voor de openbaarheid
bedoeld, m aar uitwisseling van kennis was essentieel voor het functioneren van de
handel. Na aanvankelijke aarzelingen erkende de handel bijvoorbeeld al snel het
belang van het A lgem een H andelsblad. De krant verheerlijkte de band tussen “Vrij
heid, Handel, Beschaving, echte V erdraagzaam heid en W etenschappelijke Ontwik
keling”. W ie de handel beoefende, “bevordert ook de hoogste belangen der burger
lijke m aatschappij”.28 De behartiging van deze hoogste belangen was echter niet aan
de Beurs, m aar voor een belangrijk deel aan het Prinsenhof toevertrouwd. D aar resi
deerde sinds 1808 het bestuur van Amsterdam. Het stadhuis op de Dam was immers
sindsdien verlaten. Het voormalige Admiraliteitsgebouw en stadslogem ent voor hoge
gasten aan de Oudezijds Voorburgwal diende als onderkomen voor de erfgenamen
van de IJ-vorsten. Tot 1988 zou het stadsbestuur daar blijven, w aarna het gebou
wencomplex in 1992 werd omgevormd tot hotel The G rand.29 H et bestuurscentrum
lag dus wat terzijde, niet eens prom inent aan de gracht m aar aan een deftige binnen
plaats. Die locatie lijkt kenm erkend voor de aard van het bestuur in de eerste helft
van de negentiende eeuw. W ant openbaar was dat bestuur in geen enkel opzicht, het
was zelfs nauwelijks zichtbaar.

Het stadsbestuur

De stedelijke raad is door tijdgenoten wel “het meest aristo-

kratisch ligchaam ter w ereld” genoem d, en dat was niet als lof bedoeld.30 M et de
aristocraten werd sinds de patriottentijd een zelfzuchtige, gesloten regentenkliek a an 
geduid. In briefwisselingen, geheim e rapporten en kritische pam fletten h ad deze aan 
duiding nog weinig aan polem ische kracht ingeboet. Altijd werd er de Amsterdamse
m achtscoterie mee bedoeld die zich verzette tegen de regering, de liberale m idden
klasse of zelfs de eigen burgem eester als die iets wilde veranderen. Die aristocratie
had wel een enigszins mythisch karakter, m aar er bestond wel degelijk een moeilijk
doordringbaar bolwerk dat vooral veel niet wilde.
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Bijna in alle steden keerden na 1813 leden van het oude regentenpatriciaat
terug in het stedelijke bestuur, vaak aangevuld met enkele nieuwkomers die in de
Franse jaren bestuursfuncties hadden vervuld of sinds de late achttiende eeuw tot
w elstand en aanzien waren gekomen. In Amsterdam handhaafde de soevereine vorst
in decem ber 1813 in eerste instantie het Provisioneel Bestuur van notabelen dat in
novem ber aarzelend de leiding op zich h ad genomen, nadat w as toegezegd dat van
hen “geene duurzam e opoffering van rust, liefhebberijen of eigene zaken” zou wor
den gevergd.31 In 1815 en 1824 stelde de regering nieuwe bestuursreglem enten voor
de steden in. Beide keren benoem de Willem i zelf de raad van de hoofdstad. In hoofd
zaak handhaafde hij de notabelen van 1813. Het bestuur van Amsterdam bestond uit
een raad van veertig “Edel Achtbare H eren”. In 1815 waren vier van hen tevens bur
gemeester, zoals in het verleden. Vanaf 1824 was er één burgemeester, met n aast zich
een aantal w ethouders, door de koning te benoem en uit de leden van de raad. De
aanstelling van de burgem eester en de w ethouders was beperkt tot zes jaar, waarbij
om de twee jaar steeds twee w ethouders aftraden, die wel herkozen konden worden.
De leden van de raad hadden evenwel zitting voor het leven.32
D at betekende dat er alleen iets te kiezen viel als er vacatures w aren door ver
huizing of overlijden. Om er zeker van te zijn dat de keuze van raadsleden voorbe
houden bleef aan de zeer gezeten burgerij verliep die verkiezing trapsgewijs: stemge
rechtigden kozen kiezers, kiezers kozen daarop raadsleden. Stemgerechtigd waren
alleen volwassen m annen die ten m inste 25 (1815), later zelfs vijftig gulden (1824)
aan grond- en personele belasting betaalden. D at waren er waarschijnlijk ongeveer
zevenduizend, veertien procent van de volwassen m annen of nog geen vier procent
van de hele bevolking. Deze stemgerechtigden kozen, sinds 1824, een kiescollege van
tachtig m annen boven de 25 jaar die niet m inder dan tw eehonderd gulden belasting
betaalden. Dit college vormde tevens de kring w aaruit de stedelijke bestuurders wer
den gerekruteerd. D aarm ee had Amsterdam het m eest elitaire korps stemgerechtigden
en kiezers van alle N ederlandse steden. Alleen in het kiescollege zat enige beweging,
om dat per drie jaar een derde van de leden terugtrad. De stemgerechtigden kregen
jaarlijks de gelegenheid het college aan te vullen.
Zo was er alles aan gedaan om de samenstelling van het stedelijke bestuur
verre te houden van politisering en volksinvloed. De verkiezingen hadden een volko
m en besloten karakter. De stemgerechtigden kregen hun biljetten en naam lijsten aan
huis bezorgd en het kiescollege kwam jaarlijks in oktober bijeen in de beslotenheid
van het stadhuis. N a verloop van tijd m aakte de stad bekend wie er gekozen waren,
m aar verdere gegevens over de stemming bleven geheim. Dat gold ook voor alles wat
zich verder afspeelde onder de schutters- en regentenstukken en de staatsieportretten
van de Oranjevorsten in de raadzaal. De raadsvergaderingen vonden plaats achter
gesloten deuren. De oude elite binnen de raad hechtte daar zozeer aan dat een a a n 
tal leden zich tot het laatst toe bleef verzetten, zelfs toen eind 1851 duidelijk was dat
de openbaarheid van vergaderingen op korte termijn wettelijk verplicht zou worden
p. 45

d

en een m eerderheid in de raad voorlopige openstelling wilde toestaan.33
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Alle leden van de raad behoorden tot oude, zeer gevestigde families. Bijna alle
maal waren zij in de stad geboren en getogen. Hoewel er bepalingen bestonden tegen
diverse vorm en van bloedverw antschap tussen leden van het bestuurscollege, was
het raadslidm aatschap binnen sommige geslachten in de negentiende eeuw ongeveer
erfelijk. Families als Elias, Luden, Backer, Van de Poll, Van Lennep, Insinger, Crommelin en Boissevain w aren bestuursdynastieën. Alle raadsleden behoorden tot de
hoogste welstandsgroep. Tot in de jaren 1860 w oonde driekwart van hen aan de
Heren- en Keizersgracht, tegen 1890 gold dat nog altijd voor de helft. Gemiddeld de
helft van de raad bestond uit kooplieden, bankiers en ondernem ers, een kwart was
rentenier. N a 1851 kregen beoefenaars van vrije beroepen, veelal juristen, de over
hand. Buiten de raadzaal troffen nogal w at raadsleden elkaar op de Beurs, in de
Kamer van Koophandel, als directieleden en com m issarissen van bedrijven en als b e
stuurders van liefdadigheidsinstellingen. Zij zagen elkaar in de exclusieve genoot
schappen als Het Casino, De M unt, Felix Meritis, D octrina en het Leesmuseum. Hun
echtgenotes en dochters m aakten onderling visites.34
Het patricische karakter van de raad m aakte het niet eens eenvoudig burge
meesters te vinden die als prim us inter pares konden presideren. In de toenmalige
bestuurscultuur h a d de burgem eester vooral een representatieve functie als vertegen-
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Mr. Frederik v an de Poll

Luigi Calamatta (Civitavecchia 18011869 Milaan)
Litho, 354 x 307 mm
Frederik van de Poll (1780-1853)
stamde uit een geslacht dat in het
verleden al vele bestuursfuncties in
de stad had bekleed. In 1822 werd
hij raadslid, in 1828 burgemeester.
N adat hij in 1836 als burgemeester
was afgetreden, werd hij vier jaar later
gouverneur van de provincie Utrecht.
Hij zat in talloze commissies en was
gedurende vier jaar Tweede-Kamerlid
(1827-1829 en 1838-1840). De Itali
aan Calamatta reisde in 1828 door
Nederland en zal in die periode Van
de Poll hebben ontmoet. De prent
dateert uit 1832.
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woordiger van de regentenm acht en van de hoofdstedelijke waardigheid. In 1824 was
234

H et A m sterdam se stadhuis

Pierre Tetar van Elven (Molenbeek
1828-1908 Milaan)
Olieverf op paneel, 21,1 x 29 cm

dat nog geen probleem, toen Willem i een aartsvaderlijke figuur als D.W. Elias kon
benoem en, een m an van het verleden, die een grote staat voerde, stijf hervormd was
en de juiste antecedenten had. Al heel wat moeite kostte het in 1828 om een aa n 

Verscholen aan de Oudezijds Voor

vaardbare opvolger te vinden. D at werd uiteindelijk F. van de Poll, die wel uit een def

burgwal lag (en ligt) het Prinsenhof,

tige oude familie stam de, m aar zelf niet tot de rijke tak behoorde. Hij w as een carrière-

dat zijn naam dankt aan de vorsten

am btenaar, sinds 1819 provinciaal belastingdirecteur, geen am bt w aarm ee iem and in

en prinsen van Oranje die er logeer
den. Sinds het stadhuis op de Dam

de Am sterdam se handelsw ereld vrienden m aakte. Bovendien toonde hij, eenm aal

in 1808 een ‘koninklijk paleis’ was

benoem d, zekere am bities om te besturen, wat hem bij de raad verdacht m aakte als

geworden, zetelde hier het stadsbe
stuur. Zo onzichtbaar als de bestuur

handlanger van D en Haag. N a zijn ontslag in 1836, vanwege zijn rol in het belasting-

ders vaak waren, zo onzichtbaar en

oproer, klaagde hij dat de geldaristocraten steeds op hem hadden neergezien “als in

weinig centraal was ook het complex

hu n oog m inder zijnde, daar ik niet zoo als zij m et schatten was begiftigd”.35

w aar zij h un werkzaam heden verricht

Voor zijn opvolging zocht de koning opnieuw uitgebreid onder de leden van

ten. Wel was nog de ingangspartij ver
breed en het geheel in 1817 vergroot

het patriciaat, m aar hij trof er noch het benodigde talent noch de ambitie. Hij

met het pand aan de Voorburgwalzij-

benoem de daarom een relatieve buitenstaander, de zeer bekwame officier van justi

de. Het Prinsenhof heeft tot in de jaren
'80 van de 20ste eeuw dienstgedaan

tie W.D. Cramer, mede om orde op zaken te stellen in het politieapparaat. Cramer

als stadhuis, toen nog steeds ingericht

was wel deftig genoeg, m aar hij behoorde niet tot de eerste coterie. Op dat moment

met paternosterliften, m aar uitgebreid

was hij echter voor de aristocraten aanvaardbaar.36 Tot dezelfde categorie behoorde

met een groot nieuw gebouw langs
de Achterburgwal. De am btenaren

in 1842 zijn opvolger, P. Huidekoper, de eerste doopsgezinde burgem eester van

en bestuurders kregen in het Stopera-

Amsterdam. Zijn schuchtere pogingen tot enige modernisering van de procedures

complex op het Waterlooplein einde
lijk een m oderne werkvloer en het

vonden bij de raad evenwel geen gehoor.37 Ook na 1851 bleven de burgem eesters van

Prinsenhof werd wat het eens was:

Amsterdam van goeden huize en welgesteld, en werden zij als regel uit de stedelijke

een luxe hotel.

bovenlaag gerekruteerd. G.CJ. van Reenen was de schoonzoon van Van de Poll,
C.H.B. Boot de schoonzoon van Cramer. Pas de liberaal C. Fock werd in 1866 de eer
ste burgem eester v an buiten de gem eenteraad. Hij w as wel Amsterdammer, m aar op
het m om ent van zijn benoem ing burgem eester van Haarlem. Mettertijd kreeg de burgemeestersfunctie een meer bestuurlijke invulling. Van Reenen, Provó Kluit, Boot en
Fock stapten na vrij korte tijd over naar m inistersposten of andere hoge posten in het
openbaar bestuur. Amsterdam gold dus vooral als tussenstation in een bestuurlijke
loopbaan. Nog lang hadden burgemeesters, als zij niet zeer bem iddeld waren, in de
hoofdstad het dédain te duchten van “de patriciërs en hunne aanhangers”.38

Het beheer over de stad

Het stedelijke bestuur oogde na 1813 nog net zo deftig

als de oude vroedschap. M aar het was niet meer de regering van een invloedrijke
stadstaat. Ook w as het geen politiek lichaam. Binnen de raad bestonden wel eens
kam pen met uiteenlopende visies over stedelijke aangelegenheden, m aar er was niets
w at leek op een georganiseerde en program m atisch bepaalde partij. K andidaten die
door het kiescollege werden verkozen hadden geen signatuur en presenteerden geen
plannen. Raad, burgem eester en w ethouders voerden ook geen beleid. Zij beheerden
de stad. H un taak noch hun behoefte was het problem en op te lossen, hoogstens ze
beheersbaar te houden. Op geen enkel terrein wenste het stadsbestuur initiatieven te
ontwikkelen of regie te voeren.39
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De taak van het stadsbestuur w as grotendeels van adm inistratieve aard. Raad
en

b&w

stelden jaarlijks de begroting vast en nam en besluiten over het beheer van

openbare werken en over de koop, verkoop, verhuur en verpachting van stedelijke
eigendommen. Zij beslisten over invoering van belastingen en het aangaan van lenin
gen door de stad. Zij stelden am btenaren aan en bestuursleden van gesubsidieerde
instellingen, m aakten plaatselijke verordeningen binnen de bepalingen van hogere
wetgeving en beheerden het gemeentelijke apparaat. Raad en

b&w

hadden daar

binnen verschillende taken. Burgemeester en w ethouders waren bijvoorbeeld verant
woordelijk voor de openbare orde. Een ouderw ets recht van raad en

b&w

was het ver

geven van am bten, een geaccepteerde vorm van nepotisme, die alleen vragen opriep
als een bestuurder er te flagrant gebruik van m aakte, zoals burgem eester Van de
Poll.40
Het besturen van de stad berustte op routine. Voor 1851 w as er dan ook m aar
één of twee keer per m aan d een raadsvergadering en zelfs die w erden matig bezocht.
Oudere leden w aren ziek of zwak, sommige hadden beroepsverplichtingen en ande
re zaten op hun buitenverblijf. Zelfs in een crisissituatie als het Soeploodsoproer van
1835 gingen stedelijke gezagsdragers onbekom m erd naar hun buitens. D at het stads-
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H et interieur van de raad-

en trouw zaal
Willem Hekking jr. (Amsterdam 18251904)

bestuur hoofdzakelijk reageerde op zaken die zich aandienden en zelf geen beleid

Litho, 123 x 184 mm

ontwikkelde, h a d voor een deel te m aken met de beperkte financiële ruimte. Tot voor

Het Prinsenhof is als bestuurscentrum

bij het m idden van de eeuw groeide de stedelijke begroting nauwelijks. Inkom sten en

een kleine twee eeuwen onderwerp

uitgaven lagen rond de drie miljoen gulden en al die posten lagen tamelijk vast. Ver

van discussie geweest en terugkeer
naar het paleis op de Dam is menig

reweg de grootste inkom stenbron vorm den de stedelijke accijnzen op meel, vlees,

m aal bepleit. Vooral de raadzaal moest

boter, wijn, gedistilleerd, turf, steenkool, brandhout, bouwm aterialen en het zegel.

het ontgelden. Toen er publiek mocht
worden toegelaten bij de raadszittin

D aarnaast krabbelde de stad haar inkom sten bijeen uit allerlei potjes - opcenten op

gen, bleek de zaal veel te klein en

rijksbelastingen, verpachtingen, verhuur en verkoop van stedelijk onroerend goed, de

de ventilatie zeer onvoldoende.

Bank van Lening, begrafenisgelden en lig-, markt-, vracht-, sluis- en bruggelden.41

In de loop van de tijd kwamen er wel

Er waren wettelijke mogelijkheden om de inkom sten te vergroten, m aar een

aanpassingen, m aar ideaal zou het
nooit worden. N aast raadszittingen

ander of ruimer stelsel van belastingheffing werd niet overwogen. Integendeel, vanaf

vonden er trouwplechtigheden plaats

1824 was de raad alleen nog gericht op uiterste zuinigheid. Hij wees alles af “w at uijt-

in de zaal, die behangen was met
schilderijen uit oud stadsbezit en

gaaf is”, w aardoor

b&w

nauwelijks nog konden functioneren, rapporteerde gouver

natuurlijk met de staatsieportretten

neur A.W.N. van Tets van G oudriaan in 1826.42 Ook een andere w aarnem er bericht

van de koningen, zoals is te zien op

te in deze jaren aan de koning dat Amsterdam eigenlijk helem aal niet geregeerd werd,

de prent uit circa 1850. Rechts koning
Willem i door C.H. Hodges en links

noch door de raad noch door de burgemeester.43 In zijn ongepubliceerde levensbe

koning Willem m door N. Pieneman.

schrijving uitte burgem eester Van de Poll dezelfde klacht: van de raad kreeg hij geen
enkele financiële ruimte. Verder beperkten provincie en Rijk het stadsbestuur op
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allerlei m anieren. N aast

b&w

hadden lokale autoriteiten als de militaire com m an

dant, de directeur van politie en de arrondissem entsinspecteur van belastingen hun
eigen gezag. Zij vorm den feitelijk de arm van D en Haag in de stad. Ook de positie van
de burgem eester zelf lag ergens tussen stad en Rijk. Voor de morrende stad was hij de
zetbaas van de minister, voor D en H aag gold hij als de vertegenwoordiger van die
altijd onwillige en aanm atigende A msterdam se aristocraten.44

Het begin van stedelijk politiek leven

Als er in deze periode sprake was van

politiek, betrof die in hoofdzaak de bestuurlijke m achtsstrijd tussen stad en Rijk en
het diepe meningsverschil over het tariefbeleid. Op allerlei m anieren probeerde Den
Haag greep te houden op de hoofdstad; A m sterdamse belangengroepen en de hoofd
stedelijke eigendunk verzetten zich daartegen. De ‘politiek’ van Amsterdam was voor
namelijk lobbywerk: het verdedigen van verm eende econom ische belangen. D at was
de taak van de A msterdam se vertegenwoordigers in Provinciale Staten en in de Twee
de en de Eerste Kamer. In het getrapte kiesstelsel vaardigde de gem eenteraad leden
af naar Provinciale Staten. Dit college koos tot 1848 de leden van de Tweede Kamer.
De leden van de Eerste Kamer werden tot 1848 door de koning voor het leven
benoem d, sindsdien worden zij gekozen door Provinciale Staten. Door dit stelsel kon
Amsterdam sterk vertegenwoordigd zijn bij de provincie en in Den Haag. In de Pro
vinciale Staten bezetten leden van de Amsterdamse bestuurselite bijna een derde van
de zetels, net zoveel als alle andere N oord-H ollandse steden sam en; na 1848 werd
het aandeel zelfs nog groter. In de Eerste Kamer h ad de provincie H olland de meeste
vertegenwoordigers; Am sterdam was daar aanwezig met zwaargewichten die bijna
allemaal oud-gem eenteraadslid w aren. Ook in de Tweede Kamer bestond steeds een
Hollands overwicht met een Am sterdam s karakter.45 Officieel waren de Kamerleden
geen vertegenwoordigers van h un stad of gewest, m aar in de praktijk waren zij dat
wel. Toch bleek bij allerlei gelegenheden dat het Amsterdamse gewicht niet voldoen
de was om de hoofdstedelijke belangen voorrang te verschaffen.
Zoals de handelsw ereld in de jaren 1830 begon bij te trekken, verbeterden de
politieke relaties tussen Am sterdam en Den H aag vooral na 1840. Willem i liet, na de
mislukking van zijn volhardingspolitiek, de troon aan zijn zoon. Rochussen, de h a n 
dige en am bitieuze bestuurder die steeds geprobeerd had de belangen van hoofdstad
en Rijk te verenigen, werd minister van Financiën, m aar hij slaagde er niet in om de
belangrijkste kwestie van die jaren te regelen, de conversie van de onbetaalbaar
geworden staatsschuld. Inm iddels h a d Amsterdam met F.A. van Hall, de advocaat
van de grote A m sterdam se handelsw ereld, een nog betere vertegenwoordiger in de
regering gekregen. Hij volgde niet alleen de gehate bureaucraat C.F. van M aanen op
als minister van Justitie m aar nam in 1843 tevens Financiën over van zijn vriend
Rochussen.
Van Hall lukte het in 1844 wel de noodzakelijke conversie van de staatsschuld
af te dwingen. Hij m oest daarvoor zware druk uitoefenen op vermogend Amsterdam.
Nederlandse kapitaalbezitters kregen het klem m ende verzoek in te tekenen op een
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lening van 127 miljoen aan de staat tegen drie procent, een lagere rente dan de gel
dende, onder dreiging van een vermogensheffing ineens. Vooral kleine ondernem ers
met weinig liquide middelen waren w oedend over de dreigende vermogensheffing. De
koning zag zich met Filips n vergeleken, Van Hall kreeg de rol van Alva en zijn Tien
de Penning. De autoriteiten vreesden verzet als het tot de dwangmaatregel zou moe
ten komen. Op de Nieuwe Kerk trof de politie de leuze aan: “De dood aan de
ministers, leve de Koning”; Kamerleden ontvingen anoniem e brieven “waarin op
m eer of min hatelijke wijze hu n gedrag werd afgekeurd”. Voor het vertrouwen in de
staatsobligaties, en dus voor de beurs, was het belang van de conversie onm isken
baar, m aar de kapitaalm arkt voldeed m et grote tegenzin aan de eis. De verlichting van
de staatsschuld betekende wel het herstel van vertrouwen in het staatskrediet. Toen
met de jaren het Cultuurstelsel veel geld ging opleveren, daalde de staatsschuld en
kwam er in principe kapitaal vrij voor andere investeringen.46
W at Van Hall nadrukkelijk naliet was het inlossen van de belofte om over te
gaan tot constitutionele hervorming. In de discussies over de financiële toestand
w aarin de staat geraakt was door de ondoorzichtigheid en eigenmachtigheid van het
beleid van W illem i was van diverse kanten betoogd dat de sanering van de financi
ën m oest sam engaan met een hervorming van het politieke stelsel. Van Hall zelf had,
als auteur in de oppositionele Noordstar, al sinds 1828 hervormingen bepleit en in
1840 een voorstel tot grondwetsherziening gesteund. Nu toonde hij zich met de finan
ciële hervorming tevreden, geheel in overeenstem m ing met het conservatieve Amster
dam se establishm ent. Om de stemming te peilen dienden Thorbecke en acht m ede
standers in decem ber 1844 bij de Tweede Kamer een uitgewerkt voorstel tot grond
wetsherziening in. Kamer en regering besloten het niet in behandeling te nem en, al
zou dit N egenm annenvoorstel richting en elan geven aan een beginnende hervor
mingsbeweging.
Verrassenderwijs zou het conservatieve Amsterdam zelfs het prille begin te
zien geven van een dergelijke hervormingsbeweging. Een groep jongere advocaten,
artsen en kooplieden, van goede familie m aar van buiten het establishm ent, ging zich
organiseren. Tot dan toe was oppositie en het organiseren van politieke opinie bijna
uitsluitend een zaak geweest van de pers - pamfletten, de volksblaadjes van de jaren
dertig en veertig, het doorgaans voorzichtige A lgem een H andelsblad en het letterkun
dige m aandblad De Gids. Een aantal hervormingsgezinde intellectuelen, verbonden
a an deze periodieken, begon zich enigszins te groeperen rond de overtuiging dat er
iets diende te veranderen aan het politieke leven in Nederland. Een groep rond de
jonge advocaat Gerrit de Clercq, zoon van een van de directeuren van de

nhm

,

orga

niseerde een petitionnem ent ter ondersteuning van het N egenm annenvoorstel, dat
364 handtekeningen opleverde. Een krachtige steun in deze richting kwam van het
H andelsblad, dat zelfs duidelijk liberaal werd nadat Louis Keyzer in 1845 het hoofd

redacteurschap h ad overgenomen.
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Het establishm ent w as in eerste instantie weinig onder de indruk van de petitiebeweging, al werd zij met argusogen gevolgd door de autoriteiten. De Amsterdam 
se zakenw ereld m aakte zich in deze dagen drukker om haar belangen in de slavenkolonie Surinam e.47 M aar uit de petitiebeweging kwam in 1846 de Amstelsociëteit
voort, een liberale club die ging functioneren als kiesvereniging.48 Zij beval openlijk
kandidaten aan voor plaatsen in het Am sterdamse kiescollege en kreeg deze ook ver
kozen. Dat was een bescheiden begin, m aar de werking van deze opinievorm ende
kiesvereniging m aakte binnen en buiten Am sterdam een revolutionaire indruk. Als
eerste gaf De Clercq aan de verkiezingen een program m atische strekking. “Het geldt
thans hier zoo als elders den strijd tusschen conservatieven en vrijzinnigen - tusschen aristocraten en liberalen, zoo m en die term verkiest.”49 Het politiseren en
publiek m aken van verkiezingen was niet verboden, constateerden de autoriteiten.
Het was alleen ongehoord.
Van ‘politiek’ is eigenlijk pas sprake na 1851. Door de nieuwe Kieswet en de
Gem eentewet kwam het gem eentebestuur in principe in de openbaarheid. De raad

H p. 45

zaal ging open en kreeg een publieke tribune met een plaats voor verslaggevers van
de A m sterdam sche Courant en het H andelsblad. H et besloten, getrapte kiesstelsel
m aakte plaats voor direct kiesrecht voor m annen die aan de census voldeden. N u een
plaats in de raad geen erefunctie m eer was en de raadzaal geen besloten herensocië
teit meer, trok een deel van de oude regentenaristocratie zich terug uit het openbaar
bestuur. Aan politiek, verkiezingen en een publieke beoordeling hadden deze m an
nen weinig behoefte. Het aandeel van het patriciaat in de raad nam snel af tot de helft
van de leden en in volgende decennia tot m inder dan een kwart. De tweede coterie
en zeer welgestelde nieuwkom ers nam en h un plaatsen in. Zo ontstond wel ver
nieuwing en verbreding van de bestuursklasse, m aar deze bleef ook de volgende
kwart eeuw een elitair en overwegend conservatief milieu. De anim o voor het raads
lidm aatschap daalde bovendien bij de m annen van zaken, nu het raadsw erk meer
inzet ging eisen.50
Die politisering viel overigens in de praktijk nogal mee. D oor de hoge census
was sinds 1848 het aantal stemgerechtigden in Amsterdam nog geringer dan voor
heen. Met een grens van 112 gulden voor deelnam e aan verkiezingen voor de Twee
de Kamer en 56 gulden voor deelnam e aan gem eenteraadsverkiezingen had Amster
dam nog steeds de hoogste census van N ederland. De zesduizend m annelijke kiezers
behoorden onverm inderd tot de gegoede burgerij. Zij waren gemiddeld boven de veer
tig en vooral w erkzaam in de h andel.51 De behoefte van dit electoraat om van dat
burgerrecht gebruik te m aken steeg evenmin. Op een enkele uitzondering na lag de
gemiddelde opkom st bij verkiezingen rond de 25 procent.52
Er ontstond wel enige politieke tekening in kiezers en gekozenen door de
opkom st van kiesverenigingen. Die vergaderden over de kandidaten aan wie naar
hun sm aak de A m sterdam se belangen het beste konden w orden toevertrouwd. Zij
plaatsten in verkiezingstijd advertenties om de kiesgerechtigden op de em inente kwa
liteiten van hun kandidaten te wijzen. De Amstelsociëteit viel uit elkaar, m aar con-

315

□ afb. 392

servatieven en gematigde liberalen vonden elkaar in de kiesvereniging De Grondwet,
p. 489 ■

Toen conservatieven en liberalen sterk verdeeld bleken over de koloniale politiek van
de overheid, richtte de rechtervleugel in 1859 de conservatieve kiesvereniging
‘A m sterdam ’ op. De Grondwet steunde de broers C. en F. van Heukelom, die het Cul
tuurstelsel wilden beëindigen om ruim te te m aken voor de particuliere handel met
Indië; kiesvereniging ‘Am sterdam ’ steunde het behoud van het profijtelijke koloniale
stelsel. Rond dit soort kwesties, zoals ook de aanleg van spoor- en waterverbindingen,
wekte de verkiezingsstrijd soms veel beweging.53 Onder aanvoering van J.A. Alberdingk Thijm organiseerden de katholieken zich in 1853 in Regt voor Allen, uit de krin
gen rond het Réveil ontsprong de protestantse kiesvereniging N ederland en Oranje.
Gewoonlijk beheersten de conservatieven van De Grondwet het terrein. Het Amster
dam se gem eentebestuur hield voorlopig een conservatieve en protestantse signatuur.
D at w ethouders tien of zelfs twintig jaar zitting hadden, was geen zeldzaam heid.
De liberale beweging bleef zwak in de hoofdstad. De door J.R. Thorbecke in
gang gezette liberalisering van de wetgeving leek voor de Amsterdamse belangen a an 
vankelijk meer een nadeel dan een voordeel. Thorbecke trad in de voetsporen van
koning W illem i als de grote opponent uit Den Haag. De liberale leider van zijn kant
liet geregeld blijken dat hij weinig ophad met de hoofdstad w aar hij gestudeerd had
en in 1824-1825 een weinig gelukkige periode had doorgebracht. “W at is dat toch?”
verzuchtte de minister in 1865 tegenover een Amsterdamse geestverwant: “al w at
m en, ter bevordering van intellectuële of materiële ontwikkeling met of voor Amster
dam begint, handelsschool, lager en m iddelbaar onderwijs, M useum , Ziekenverple
ging, Spoorwegverbinding, alles wordt een niet af te w inden kluwen of haspel. Tegen
werken, ophouden is de leus.”54 In zijn politieke tegenstander Van Hall verafschuw
de hij de opportunistische en zelfingenomen A msterdamse mentaliteit. In 1853 kwam
de kans Thorbecke ten val te brengen, naar aanleiding van diens besluit de katholie
ken hun eigen kerkorganisatie toe te staan, zoals de grondwet voorschreef. Op de gol
ven van protestants antipapism e ontstond een gelegenheidscoalitie die “de Thor” ver
dreef. Amsterdam sloot zich daar vol overtuiging bij aan.
Zeker tot 1866 hield het politieke leven, voorzover daarvan gesproken kan
worden, in de hoofdstad zijn conservatieve en passieve karakter. Het eerste teken van

p. 392,489 ■

verandering was de oprichting van de liberale kiesvereniging Burgerpligt (1866). Deze
vertegenwoordigde een sociale middengroep, die genoeg had van de traagheid van de
gezeten liberalen van De Grondwet. Via Burgerpligt gingen voor het eerst ook joodse
Amsterdam m ers deelnem en aan de politiek. De Burgerpligt-liberalen wilden een
actief bestuur, conform de “eischen des tijds”. Zij slaagden er de volgende jaren in de
sam enstelling van de raad en het gem eentebestuur in hervormingsgezinde richting
om te buigen. M et Fock en zijn opvolger, de industrieel C.J.A. den Tex, kreeg Amster
dam vanaf 1866 burgem eesters van liberale signatuur. Toch heeft het liberalisme zich,
in de kwart eeuw na 1848 in Amsterdam voornamelijk in zijn negatieve, onthouden
de vorm doen gelden.55
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"Amsterdam, laauw en flaauw"
Tijdens de beraadslagingen van de T w eede Kamer op 2 3 sep tem b er 1851 stelde
G. Groen van Prinsterer d e gerin ge op k om st in Amsterdam bij d e raadsverkiezingen
onder de pas in werking getred en nieu w e G em een tew et aan d e orde.
Hier ter sted e [Den Haag] is een derde der kiezers achtergebleven. Van andere
steden zwijg ik. Maar er is e e n e stad, die vooral opm erking verdient, en hoew el
ik in d eze vergadering bijna m et schroom van die stad spreek, zal ik toch z o o vrij
zijn het te d o en . Die stad is de hoofdstad. Van Amsterdam is d ezer d agen m et
reden door den verdienstelijken kapitein Knoop in de Cids g e z e g d , dat zij het hart
is van ons Vaderland. A m sterdam zal, n iettegen staan d e on ze politieke organisa
tie, altijd iets m eer zijn dan een zielen groep op een stuk grond. Amsterdam is het
hart van ons Land, en m o et in al h etg een g o e d en w enschelijk is, een voorbeeld
voor h et Land zijn. Hoe is d e op k om st in de hoofdstad g ew eest? Daar bleven, zoo
ik mij niet bedrieg, o n g ev eer tw e e duizend stem g ereg tig d en te huis. Bedenkt
m en tevens, dat d e keus voor de eerste maal, in den g lo ed der eerste liefde en ter
verkiezing van den geheelen gemeenteraad gesch ied t, dan vraag ik: h o e zal het
later gaan bij d e keus van e e n ig e of enkele leden van den Raad. In d eze om stan 
d igh ed en acht ik stellige blijdschap over de werking der g e m e e n te w e t voorbarig.
J.R. Thorbecke, minister van Binnenlandse Zaken, an tw oord d e aldus:
Am sterdam , heeft d e g ea ch te spreker g e z e g d , is h et hart, d e hartader van h et
Vaderland, Amsterdam g e e ft en m o et g even den toon , h et voorbeeld van al het
g een g o e d en w enschelijk is in N ederland. Mijne Heeren, ik h o o p het, ik w en sch
het. [...] Maar ik m o e t z e g g e n - en ik m een niem and en g e e n e g e m e e n te in g een
deel van ons land daarm ede ongelijk te d o en - dat z o o Amsterdam in den teg en w oordigen toestan d het hart, d e hartader van h et land m o et w orden g en o e m d ,
dat hart en die hartader tamelijk flaauw kloppen. Ik m o et dan w en sch en en ver
trouw en dat naar dat hart en die hartader uit d e andere g e d e e lte n van h et land
langzam erhand krachtige sappen zullen toevloeijen, die er m eer leven in brengen
dan op dit oogen b lik w ordt bespeurd. D eze flaauwte, w elke m en in materiele en
zo o m en ig e andere w erkzaam heid te Amsterdam ontwaart, is daar ook in het
op kom en van stem g ereg tig d en zigtbaar g e w e e st. Een verschijnsel, in Amsterdam
veel m inder bevreem d en d dan in ee n ig e andere stad. W anneer m en de g esch ie
denis van die stad kent, w an n eer m en bekend is m et d e betrekking der burgerij
tot het bestuur, m et d e uiterst gerin ge m ate, waarin die burgerij to t dusver aan
het bestuur deel nam of kon d eeln em en dan m o e t ik erkennen, heeft h et mij n og
verrast dat m eer dan d e helft van d e stem g ereg tig d en aan d e stem b u s is ver
sch en en .
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Het begin van een nieuw elan
Op 16 augustus 1864 werd met de gebruikelijke feestelijkheden de opening van het
Paleis voor Volksvlijt gevierd, na een bouwperiode van zes jaar. De Amsterdammers
hadden h et Paleis jaar na jaar zien verrijzen vanuit de enorme bouw put aan de zuidoostrand van de stad bij de Amstel, w aar in augustus 1858 de eerste heipalen de
grond in w aren gegaan terwijl een keurkorps van heilieden in de strom ende regen
zong:
Het zij een sieraad voor dit Rijk
Geev’ immer van Vooruitgang blijk
Gezegend zij de nijvre hand
De Volksvlijt bloei’ in Nederland.
Het was een in elk opzicht bijzonder gebouw. Met zijn lengte van 126 m eter was het
ruim anderhalf keer zo lang als het paleis op de Dam. Het grondvlak was ongeveer
zo groot als de Dam. De koepel, bekroond met een beeld van de Faam, verrees 64
m eter hoog boven de stad en was van verre te zien. H et glazen Paleis werd “tooverachtig” verlicht door zesduizend gaslam pen en straalde in de duisternis als een
reusachtige lam pion. Deze schepping van de arts Samuel Sarphati, die ondernem er
w as geworden, en de ingenieur Cornelis Outshoorn, die architect was geworden, was
een merkwaardige fusie van traditie en moderniteit. Het uiterlijk was nogal eclectisch,
een sprookjesachtig geheel van klassieke stijlelementen, met een revolutionaire toe
passing van glas en ijzer, naar het model van het Londense Crystal Palace. Het Paleis
geldt als “apotheose van de N ederlandse ijzerarchitectuur”. Het diende als voorbeeld
voor latere stationsoverkappingen en Amsterdam legde er internationaal eer mee in.56
Het Paleis voor Volksvlijt m arkeerde een nieuwe tijd. Ten opzichte van de
bestaande bebouwing van Amsterdam was de schaal van het gebouw van een ande
re orde, ook financieel, w ant het had uiteindelijk anderhalf miljoen gulden gekost.
Het nieuwe Paleis vormde een uitdaging aan de oude stad en haar m onum enten. De
verlichte toorts van het koepelbeeld wees als het ware de weg naar een toekom st buip. 82 e.v. o

ten de gesloopte stadswallen. Voor de nieuwbouw werd de Utrechtsepoort afgebro
ken, werden bolwerken afgegraven en een deel van de Singelgracht gedempt. Het
Paleis voor Volksvlijt diende in de grootse plannen van Sarphati als het vertrekpunt
van een aanzienlijke stadsuitbreiding buiten de zeventiende-eeuwse grenzen. Het
hele project symboliseert een nieuw elan in de hoofdstad: de durf van ondernem ers,
het toenem ende zelfvertrouwen van industrie en techniek en een schaalvergroting in
denken en in middelen.

Kentering

Omstreeks 1860 vertoonden zich de eerste tekenen van een kentering

in Amsterdam, langzaam, m aar over een breed front. Van een afstand bezien h a d zich
in de eerste decennia van de negentiende eeuw in Amsterdam weinig ontwikkeling
voorgedaan. In velerlei opzichten presenteerde de stad zich als een sam enstel van
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kringen, vaste routines en hiërarchieën. In die beslotenheid kwam nu ruimte voor
beweging. N a de slechting van de wallen ‘brokkelde’ de stad open, m aar zonder dat
er eigenlijk een plan was voor het gebruik van die ruimte. Op dezelfde m anier deed
zich na 1860 verandering voor in economie, politiek en cultuur zonder dat deze nog
tot een duidelijke doorbraak leidde. De grondwetsherziening van 1848, de G em een
tewet van 1851, het econom isch liberalisme dat zich via de wetgeving deed gelden,
generatiewisselingen die jongeren op de voorgrond brachten die m inder vanuit de tra
ditie en het verleden dachten - al die factoren h adden invloed op bestuur, economie
en samenleving in de hoofdstad. De oude sociale orde en gevestigde routines waren
duurzaam , m aar een nieuwe m entale oriëntatie manifesteerde zich onm iskenbaar.
W aar een halve eeuw het “gelijk van o u d s” tot richtsnoer h a d gediend, begon nu een
argum entatie vanuit “de eischen des tijds” opgang te maken.
In de culturele of intellectuele sfeer kwam er een einde aan het tijdperk van
het deftige dilettantism e. Amsterdam herbergde een aantal van 's lands m eest bew on
derde dichters, zoals W illem Bilderdijk en Isaac da Costa, m aar karakteristiek voor
de toenmalige beoefening van de schone letteren w aren de gemoedelijke koopmandichters, zoals de gebroeders Barend en Hendrik Klijn, W.H. Zimmerman en de

p. 163 e.v.

improvisatievirtuoos W illem de Clercq, de toneelspeler M. W esterm an en de dich
tende politiedirecteur S.I. W iselius, de gem eentesecretaris Jeronimo de Vries en de
predikant B. ter Haar. Het was een genootschappelijke, ‘gezellige’ en classicistische
letterkunde van nuttige burgerheren. Ook Potgieter was een m an van de Beurs, al was
zijn ideaal met De Gids een professionele, bijna wetenschappelijke letterkunde. In
dezelfde trant was de w etenschapsbeoefening aan het Amsterdamse Athenaeum ge
weest, zoals trouw ens aan alle N ederlandse universiteiten van die periode: vormend,
hum anistisch en nuttig. De gevierde representant van de Amsterdamse w etenschap
was een halve eeuw lang David Jacob van Lennep - de m inzame patriciër, de breed
ontwikkelde Bildungshum anist, m an van sm aak, feestredenaar en bestuurder, de
geliefde leraar van heel gestudeerd Amsterdam, een grootheid in zijn tijd.57 Toen hij
in 1853 overleed, werd deze vorm van w etenschap al ouderwets. Ervoor in plaats
kwamen vakspecialisatie, professionalisering en positivisme. D aarm ee begon, vanaf
de jaren 1860, het m aatschappelijke gezag van de professionele deskundigheid van
bijvoorbeeld medici en ingenieurs te groeien.
Toen ook draaide Am sterdam in politiek en economie bij naar de liberale koers
die met het eerste kabinet Thorbecke (1849-1853) was ingezet, m aar pas ten tijde van
diens tweede regeringsperiode (1862-1866) steun vond in de Kamer van Koophandel
en de gem eenteraad. De zakenw ereld vertolkte nu niet meer louter het oude oppor
tunistische vrijhandelsgeluid. "Vele leden van aanzienlijke firma’s begrepen dat ’t
oogenblik gekom en was, om, nu het getij verliep, de bakens te verzetten,” noteerde
Quack, de jonge secretaris van de Kamer.58 Geleidelijk aan ging het milieu van de
Kamer van Koophandel over tot een principieel liberalisme, dat meer risico’s inhield
m aar getuigde van toenem end vertrouwen in eigen mogelijkheden. Amsterdam schik
te zich in de afbouw van de bescherm ende koloniale tarieven, liet de gecontroleerde
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binnenlandse beurtvaart los, pleitte voor afschaffing van alle accijnzen en ging zich
serieus bezighouden met de nieuwe waterwegen en spoorwegverbindingen. Ook
begonnen de hiervoor gesignaleerde experim enten met een spectaculaire schaalver
groting van het kredietverkeer naar Frans en Duits voorbeeld.
Niet alleen m entaal, ook ruimtelijk brak de stad in de jaren 1850 en 1860
open. Typerend voor deze periode was dat particulieren hiertoe het initiatief nam en.
De wildgroei aan plannen en projecten was voor een deel ook te verklaren uit de
behoefte Amsterdam meer aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in het buiten
land. De welgestelde bovenlaag werd gevoelig voor grootsteedse allure. M aar belangrijker nog was dat de plannen voortkwam en uit een liberale geest, uit particulier iniP. 448 h

tiatief en ondernem erschap, ook al w as de markt voor al het mooie en nieuwe nog
beperkt. Tegelijk werd hun uitvoering vaak door datzelfde liberalisme beperkt, nam e
lijk door een overm aat aan ontzag voor het eigendomsrecht. D aardoor was het vaak
onmogelijk om voor een groter bouw plan de benodigde panden en percelen te ontei
genen. De meeste plannen sneuvelden dan ook en als ze werden gerealiseerd kostte
dat doorgaans de grootste moeite.

p. 345

■

Samuel Sarphati

Bij veel initiatieven w as Samuel Sarphati betrokken. Sarphati

was een fenomeen, een van de verdienstelijkste burgers die de stad ooit heeft gehad.
N a zijn studie medicijnen in Leiden begon hij in 1840 als geneesheer bij de Portugees-joodse ziekenzorg. AI direct zette hij zich in voor verbeteringen in die zorg. Met
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Sam uel S arphati

Sybrand Altmann (Den Burg 18221890 Amsterdam)
Litho, 282 x 222 mm
Samuel Sarphati (1813-1866) is voor
de stad van groot belang geweest.
Hij was een gewone, eigenlijk heel
ongewone, particulier die zijn leven
in dienst stelde van de gemeenschap.
Met zijn onstuitbare daadkracht op
allerlei terreinen, van volksgezondheid
tot stedelijke ontwikkeling, heeft hij als
geen ander Amsterdam op weg gehol
pen een echte hoofdstad te worden,
veiliger, schoner en met een op de
toekomst gerichte oriëntatie. Veel
heeft hij in gang gezet; niet alles lukte.
De grote bouwactiviteiten waren het
m eest zichtbaar en beeldbepalend.
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Een blok m et arbeidersw onin

gen

een onbegrijpelijke energie en een kennelijk vermogen om m ensen uit diverse kringen
te enthousiasm eren en fondsen te werven stichtte hij in volgende jaren onder meer
een school voor handel en nijverheid (1846), de particuliere stadsvuilophaaldienst
(1847), de Vereeniging voor Volksvlijt (1851), een Meel- en Broodfabriek (1856), een
N ationale H ypotheekbank (1861) en de N ederlandsche Crediet- en D epositobank
(1863). W at al deze projecten verbond was het streven naar verbetering van openba

Pieter Willem Marinus Trap (Leiden
1821-1905) naar Willem Hekkingjr.
(1825-1904)
Litho, 113 x 179 mm
In 1852 besteedde de Vereeniging
ten behoeve der Arbeidersklasse een
eerste blok van 18 woningen in de
Oostenburgermiddenstraat aan. Het
was een ontwerp van H. H ana (1814-

re hygiëne en w oontoestanden, verspreiding van nuttige en nieuwe kennis en het vrij

1877). Van buiten doet het blok den

m aken van m iddelen voor econom ische ontwikkeling.

ken aan de herenhuizen aan een van

Niet elke verbetering werd geëntam eerd door Sarphati. Tot de initiatieven

de grachten. Ook van de uiterlijke
vorm zou een verheffende werking

waarbij hij wel als bestuurder, m aar niet als instigator betrokken was, behoorden de

uit m oeten gaan. Uit het oogpunt van

pogingen tot verheffing van de arm en door verbetering van w oontoestanden in ellen

hygiëne werd de bedstee vervangen

dige wijken als de Jordaan, de Jodenbuurt en de Oostelijke Eilanden. In bijna een
kwart eeuw sinds de bouw van het rijtje w erkm anshuisjes aan de Hoogte Kadijk in
1829, voor de bew oners die m oesten wijken voor het Entrepotdok, was er op het
gebied van volkswoningbouw niets m eer tot stand gekomen. M aar nog voor het
bekende rapport van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit 1855 de verschrik
kelijke w oontoestanden officieel zichtbaar m aakte, resulteerden initiatieven van nota

door ijzeren ledikanten. Toen bleek
dat de huizen daardoor minder gemak
kelijk verhuurd konden worden, zijn
er toch weer vaste slaapplaatsen
gekomen. De vereniging was in 1851
opgericht door enkele vermogende
heren, die aanhangers waren van het
Réveil (zie p. 378) en in het econo
misch leven het liberalisme voorston

bele filantropen en van hygiënisten in de oprichting van de Vereeniging ten behoeve
der Arbeidersklasse (1852) en van de vereniging Salerno, ter “huisvesting van de min-
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gegoede volksklasse te Am sterdam ” (1853). Beide verenigingen bouw den in de vol
gende jaren com plexen van zindelijke arbeiderswoningen, aan de Eerste Passeerdersdw arsstraat en aan de randen van de stad, aan de Oostenburgerm iddenstraat, op
de Schans bij het Sm allepad - de Planciusstraat - en aan de Lijnbaansgracht, nu de
Valckenierstraat. D at was pionieren, w ant er waren in N ederland weinig voorbeelden
van volkswoningbouw, en het bleven voorlopig zeer beperkte experim enten. De arbei
derswoningen w aren nog te duur voor de groep w aarvoor ze bedoeld waren en het
kostte de bewoners moeite zich aan het ongekende voorzieningenniveau aan te pas
sen. Toen om streeks 1860 ook de grondprijzen begonnen te stijgen - mede door de
vele nieuwe bouw plannen - nam de anim o voor volkswoningbouw weer af. In de vol
gende jaren kwamen nog wel volkswoningblokken van bouw m aatschappij Concordia
aan de nieuwe W esterstraat en van de Stichting Constantiaw oningen aan de W il
lem sstraat tot stand. M aar ook filantropische projecten m oesten ten slotte renderen
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en h u n bestuurders en investeerders hadden bovendien soms tegelijk financiële
belangen bij commerciële ondernem ingen. H et werd duidelijk dat een eventuele toe
komst voor sociale woningbouw buiten de oude stad zou liggen.59
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De Vereeniging Salerno

op de Internationale tentoonstelling

Sarphati’s Vereeniging voor Volksvlijt (1852) kwam voort uit een studiebezoek
dat hij in 1851 bracht aan de wereldtentoonstelling in Londen. Ook andere N eder
landse bezoekers w erden d aar getroffen door de pijnlijke achterstand van N ederland
in technische en industriële ontwikkeling, zelfs ten opzichte van andere kleine landen
als België en Zwitserland. Een enorm e indruk m aakte het Crystal Palace, het Londense tentoonstellingsgebouw. Het wekte overal in Europa een ‘kristalpaleisbeweging’ op. Terug in N ederland stichtte Sarphati met gelijkgezinden de Vereeniging voor

in 1869
Pierre Alexis Mottu (Parijs 1 8 4 0 na 1887?)
Albuminedruk, 178 x 218 mm
Op een tentoonstelling in het Paleis
voor Volksvlijt in 1869 presenteerde
de Vereeniging Salerno zich met door
de architect J.H. Leliman (1828-1910)
ontworpen woningen voor de arbei
dersklasse. Dat er kennelijk een twee

Volksvlijt, om arbeid, kapitaal en kennis m et elkaar te verbinden. Ruim achthonderd

de vereniging voor arbeiderswoningen

leden sloten zich bij de vereniging aan. Voor het eerst kreeg de ontwikkeling van de

nodig was, wordt duidelijk in een inge

nijverheid in Am sterdam een stem, n aast de aloude huldiging van het handelsbelang.
Al spoedig spitsten de w erkzaam heden van Volksvlijt zich toe op de realisatie
van een perm anent gebouw voor tentoonstellingen van nijverheid en techniek, zoals

zonden brief in het Algemeen Handels
blad van 25 maart 1853: “Wij [Saler
no] zouden meegewerkt hebben, ten
einde de krachten niet te verdelen, tot
één grote vereniging voor al onze min

er bestonden in Parijs, Brussel en Londen - geen “tempel aan het materialisme

vermogende stadsgenoten, mits zonder

gewijd”, m aar aan “vernuft en geestontwikkeling”, verzekerde de brochure.60 Voor

onderscheid van geloofsbelijdenis, als

zo’n Paleis voor Volksvlijt vond Sarphati aanvankelijk weinig medewerking van de

ze m aar de enige goede weg had geko
zen, één beroep op de medewerking en

gemeente, m aar de morele en vervolgens zelfs financiële steun van het koninklijk huis

de bekende m enschlievendheid van al

fungeerde als breekijzer. Het begrote bouw bedrag van een miljoen gulden werd met

hare medeburgers, zonder onderscheid

gemak bijeengebracht, hoofdzakelijk uit Am sterdams privaat kapitaal: de lening was
zelfs in drie uur geplaatst. Alleen het verwerven van de benodigde bouwlocaties bij
de U trechtsepoort, het rommelige geheel van cavaleriekazernes, het Drilveld, het
militair hospitaal, m olens en twee veem arkten m et stallen, verliep zeer moeizaam.
Over een deel van deze gronden ging het ministerie van Oorlog. Amsterdamse w in
keliers en grossiers vreesden concurrentie van het industriepaleis, dat als groothan
del zou kunnen gaan fungeren. En zoals gebruikelijk was de gem eenteraad nauw e
lijks bereid om de bouw plannen op welke m anier dan ook te begunstigen. Niettemin
kwam het Paleis tot stand, als trotse expressie van het particuliere ondernem erschap
en N ederlands technisch vermogen, w ant de bouw w as grotendeels, zij het niet zon
der moeite, door bedrijven van eigen bodem gerealiseerd.
Niet ontm oedigd door het gebrek aan medewerking van gemeentewege pre
senteerde Sarphati al in

1860

een grootse schets voor de ontwikkeling van het hele

gebied rond het Paleis voor Volksvlijt - de eerste planm atige stadsuitbreiding sinds
twee eeuwen. Op deze honderd hectare aan de zuidoostrand binnen en buiten de Singelgracht - de om vang van het toenmalige Alkmaar - voorzag hij de aanleg van een
ruime nieuwe stad m et burgerwijken, groen en locaties voor bedrijven. H et gem een
tebestuur was sceptisch, m aar in tweede instantie vond Sarphati voldoende steun bij
de gem eenteraad. In

1862

kreeg hij de erfpacht en een concessie voor de gefaseerde

ontwikkeling van het enorm e gebied rond het Paleis voor Volksvlijt, de Hoge Sluis, de
Buiten-Amstel en het hele buitengebied tot aan Nieuwer-Amstel. De persoonlijke con
cessie ging in

1865

over op de N ederlandsche Bouw M aatschappij

(n

b m

),

opgericht
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van stand of belijdenis."
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Plan voor de bebouwing en

verfraaiing van de omgeving van het
Paleis voor Volksvlijt

Emrik en Binger
Litho, met de h an d gekleurd,
271 x 504 mm

voor de uitvoering van het project. Veel van het ontwerp bleef nog schetsmatig, m aar

N a eerst nul op het rekest te hebben

de aanleg van ruime wijken voor welgestelden en gegoede burgers, brede boulevards,

gekregen van de gemeenteraad, deed
de onvermoeibare Sarphati een tweede

een aanzienlijk hotel, villa’s en stervormige parken langs de Amstel, en verder burger

poging om de stad planmatig in de

en arbeiderswijken, fabrieken en een vuilnisbelt in het gebied dat later De Pijp zou

omgeving van het Paleis voor Volks

worden, was in internationale stijl gedacht.

vlijt uit te breiden. Deze kaart hoort

De markt was er nog niet klaar voor, aan de bovenzijde noch aan de onderzij

bij dit tweede, op 12 m aart 1862 inge
diende verzoek, dat trouwens weinig

de. De N ederlandsche Bouw M aatschappij vond onvoldoende investeringskapitaal

afweek van het eerdere plan. Het ging

en voor het veranderen van woon- en vestigingspatronen w as veel meer tijd nodig.

om een gebied van circa 100 hectare,
verdeeld in zes grote vakken die elk

Bovendien werden in dezelfde jaren al “gouden randjes” voor meer gegoeden ge

afzonderlijk konden worden behan

bouw d in de Plantage bij Artis en langs het nieuwe Rij- en W andelpark - het Vondel

deld. Alle kosten van onteigening tot
en met het bouwrijp m aken kwamen

park - aan de zuidrand van de stad. Sarphati’s plannen werden door de

nbm

uitein

voor rekening van de concessionaris.

delijk op veel bescheidener voet ten uitvoer gebracht, grotendeels door de verkoop

Openbare wegen, parken en wateren

van het bouw recht op de concessiegronden aan particulieren en bedrijven, onder

m oest de gemeente betalen. Nu keur
de de raad het plan goed.

andere aan G.A. H einekens bierbrouwerij. Van het ontwerp is voornamelijk het kern
gebied van de concessie, de herenhuizen aan het Oost- en W esteinde en directe
omgeving en - in gereduceerde vorm - het Amstelhotel, gerealiseerd.61
Na S arphati’s vroege dood in 1866 - hij werd slechts 53 jaar - nam stadsinge

afb. 351

nieur J.G. van Niftrik het ideaal van een planm atige stadsuitbreiding wel over. Vond
het gem eentebestuur in 1860 de plannen van Sarphati nog “te onbestem d en van te
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“ De e i s c h e n d e s t i j d s ”

wijde om vang”, in 1866 m eende aftredend burgem eester J. M esschert van Vollenhoven, die overigens ook president-com m issaris van de

nbm

was, dat “de tijd van lijde

lijk toezien [...] een einde genom en” h ad en dat de gemeente ordening moest gaan
geven aan het algem ene belang, ook als dat boven particulier belang moest gaan.62
D at waren wel de woorden van een scheidend burgemeester, m aar zij gaven de stads
ingenieur de indruk dat de tijd rijp w as voor een poging een alternatief te bieden voor
de kortzichtige verkoop van gem eentegrond en het gebrek aan mogelijkheden tot ont
eigening.63 Evenals de schetsen van Sarphati bood Van Niftriks nog veel grotere Plan
tot uitbreiding van A m sterdam meer een visie dan een concreet ontwikkelingsontwerp.

Het was allereerst een poging de regie voor de inrichting en het gebruik van het hele
gemeentegebied buiten de Singelgracht bij het openbaar bestuur te leggen. Zijn ont
werp bouwde niet voort op de zeventiende-eeuw se concentrische uitleg. Het was een
internationaal georiënteerd, echt negentiende-eeuw s plan, met zijn uitgesproken soci
ale en functionele zonering. In het prachtig ruime uitbreidingsplan sloten nieuwe
arbeiderswijken in west en oost aan bij bestaande arbeidersbuurten, en bij fabrieks
terreinen. D aartussen, aan de zuidrand, zouden goede burgerbuurten en villawijken,
een aanzienlijke locatie voor cultuurgebouw en en een centraal station kom en te lig
gen. Aan de uiteinden en tussen de wijken w aren groene barrières zoals een volks
park en het Vondelpark geprojecteerd.
Bij alle bewondering voor het ontwerp wees de raadscom m issie voor Publieke
Werken het echter af. Voornamelijk om dat de gem eente niet over de juridische
middelen beschikte om op grote schaal te onteigenen of zelfs m aar aan particulieren
op te leggen dat zij binnen de richtlijnen van een ontwerp m oesten bouwen. Ook w en
ste de gem eente zichzelf niet te laten binden in het gebruik van gemeentegrond. U it
eindelijk am bieerde zij niet de coördinatie van een dergelijk project, “nu men voor
’s hands verre is van het gezag en de m acht, die in vroeger eeuw en de uitbreiding
mogelijk m aakten”.64 H et verleden w as kennelijk een onbereikbare G ouden Eeuw
geworden. Het ‘gelijk van o u d s’ w as niet langer de norm. Aan de rand van de stad
verwees inmiddels het Paleis voor Volksvlijt n aar een grootsteedse toekomst, al was
Amsterdam d aar op dat m om ent nog niet aan toe.
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