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FORTIFICATIE - IDEAAL EN WERKELIJKHEID

INLEIDING

Aan het einde van de zestiende eeuw werd, als gevolg van de
oorlogsomstandigheden, een groot aantal steden in de Nederlanden
gedwongen hun defensieve werken te versterken en aan te passen aan
de nieuwe praktijk van het oorlogvoeren. Veel steden grepen deze
gelegenheid aan om hun stedelijk gebied te vergroten tot buiten de oude
middeleeuwse grenzen. In het geval van de Hollandse steden was de
aanleiding voor een dergelijke investering duidelijk: steden als
Amsterdam, Haarlem en Leiden groeiden explosief en de komst van vele
immigranten, maar ook de toenemende overbevolking van het
platteland, leidde tot een grote druk op de woningmarkt.413 Taverne
beschrijft de grote aarzeling die er bij de stedelijke overheid bestond.
Het gevaar van te groots opgezette onteigeningen en de daaruit
voortvloeiende afkoopregelingen, en daarnaast de dalende grondprijzen
die nieuwe ruimte op de woningmarkt met zich meebracht, waren in de
meeste gevallen aanleiding om een stadsuitleg in fasen uit te voeren. In
het noorden van het land deed zich een explosieve urbanisatie zoals in
de westelijke helft van de Nederlanden niet voor. Toch besloot
Groningen haar stadsgebied te vergroten van 67 naar 121 hectare. Maar
de plannen van Groningen moeten niet alleen vanuit een demografisch
en economisch oogpunt worden bekeken. De belangrijkste reden voor de
stadsuitleg was dat na het beleg van 1594 de wallen rondom de stad
moesten worden aangepast.

Fortificatiewerken hebben in de zeventiende eeuw een belangrijke rol
gespeeld in het stedelijk proces. In veel stadshistorisch onderzoek
worden zij als belangrijke elementen voor de stedelijke topografie
voorgesteld.414 Over de totstandkoming van deze werken is echter
weinig bekend. In verschillende studies worden uitvoerig het
planningsproces en de getekende plannen beschreven, maar over de
fase daarna, het daadwerkelijke bouwproces, de technische
achtergronden en de betrokken partijen, is weinig bekend.415 De
belangrijkste oorzaak is de afwezigheid van voldoende getekende en
                                                
413 Taverne (1978), 112 e.v.; De Vries (1978), 107-118. De Vries en Van der Woude

(1995), 73-74 en tabel 3.2.
414 Morris (1994).
415 Kolman (1993).



E.A.Koster –Stadsmorfologie

214

geschreven bronnen. In dit hoofdstuk wil ik aan de hand van de aanleg
van de nieuwe fortificatiewerken rondom de stad Groningen laten zien
hoe door combinatie van divers materiaal, toch meer inzicht kan worden
verkregen in het ontwerp en fysieke uitvoering van de fortificatiewerken
rond de stad.

Dit hoofdstuk bestaat uit een viertal onderdelen: in het eerste deel komt
de opleiding en de theoretische achtergrond van militaire ingenieurs en
landmeters in de Republiek omstreeks 1600 aan de orde. De opleiding
tot landmeter en ingenieur ontstond aan het begin van de zeventiende
eeuw uit een groeiende behoefte binnen het Staatse leger aan
geschoolde krachten, die de mogelijkheden van fortificatie kenden en
deze ook in de praktijk wisten toe te passen. In het tweede deel komen
de ontwerpen (en cartografische documenten) aan de orde die inzicht
geven in de planning van de fortificaties. Welke plannen zijn er voor de
stad Groningen gemaakt, wat is hieruit af te leiden over de ontwikkeling
van het denken over ruimte en militaire architectuur en wat is de relatie
van deze plannen tot de theorie over het Oud-Nederlandse stelsel zoals
dat in de traktaten is vastgelegd? In het derde deel wordt op basis van
het cartografisch materiaal een computerreconstructie van de
oorspronkelijke vorm van de fortificatie werken gemaakt om op die
manier de achtergronden van de ideale vorm te achterhalen. In het
vierde deel komt de uitvoering en fysieke aanleg van de werken aan de
orde, en wordt de vraag beantwoord in hoeverre een zo precies
mogelijke reconstructie mogelijk is van de totstandkoming van de
stadsuitbreiding en de fortificatiewerken van Groningen.
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MILITAIRE ARCHITECTUUR IN DE REPUBLIEK

Lewis somt in zijn hoofdstuk over de geboorte van het moderne
gebastioneerde verdedigingssysteem de gebreken van de oude
Middeleeuwse manier van verdedigen op: de dunne muren met hun
ronde torens waren onvoldoende bestand tegen de nieuwe artillerie;
nieuwe kanonnen konden vanaf deze muren niet worden afgevuurd,
door de schok dreigden de muren in te storten; de ruimte tussen de
torens was onoverzichtelijk en kon door de vijand gebruikt worden voor
het ondergraven van de muren.416 Horst de la Croix stelt in zijn
beroemde artikel over de veranderende militaire architectuur: During the
Middle Ages, defensive methods had triumphed over offensive weapons.
[...] By the end of the fifteenth century, the attackers weapons had
become so overwhelming that only a complete change in the methods of
fortification could offer the defenders any hope of successful
resistance.417 De eerste oplossing voor deze problemen werd gevonden
in het aanbrengen van een extra wal achter de bestaande muren, de
tweede in het naar voren brengen van de platforms van waar af
geschoten kon worden zodat ook het gebied voor de wal beter kon
worden verdedigd.418 Ook in Groningen, bijvoorbeeld op de
vogelvluchtplattegrond van Braun en Hogenberg (1572), zien we een
dergelijke nieuwe wal. Opvallend is hierbij het bastion met de bijnaam
de Bremerbuik dat rond 1540 in het zuid-westen van de stad werd
aangelegd tijdens de aanleg van de nieuwe wal. We zien hier een bastion
met inspringende flanken gemaakt volgens het Italiaanse systeem. Dit
bastion is één van de eerste voorbeelden van toepassing van dit
systeem van fortificatie in de Nederlanden.

Nu was het naar voren brengen van de platforms geen vernieuwing; een
dergelijke situering was bij torens al bekend sinds de oudheid.419 Toch
was deze stap een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een nieuw
stelsel van verdedigingswerken, een ontwikkeling die in beginsel vooral
plaatsvond in Italië. De verandering van het rondeel naar het
veelhoekige bastion is het logische vervolg op deze eerste stap en dus

                                                
416 Lewis (1992), 7.
417 Horst de la Croix, (1960), 263-290; hier 266.
418 Hale (1965), 466-494.
419 Vitruvius, § 1.5.
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de werkelijke uitvinding uit de zestiende eeuw.420 Militaire ingenieurs, die
vanaf het midden van de zestiende eeuw veelal uit Italië afkomstig
waren, brachten deze ideeën over naar de Nederlanden, waar aan een
dergelijke kennis grote behoefte was.421 Sommige van deze ingenieurs
kwamen op uitnodiging van de Nederlandse machthebbers naar de Lage
Landen, maar ook in het gevolg van de Spanjaarden kwamen Italiaanse
ingenieurs mee. Van den Heuvel beschrijft hoe Margaretha van Parma
plannen liet maken voor de citadel van Antwerpen door de Nederlander
Jacques van Noyen en de Italiaan Francesco di Marchi, maar dat Alva
voor de daadwerkelijke organisatie zijn eigen experts inzette.422 Een
tweede door dezelfde auteur genoemde voorbeeld laat zien dat de
inmenging van een externe ingenieur gevreesd werd: de burgerij van de
stad Groningen vermoordde in 1550 de door Margaretha van Parma
gestuurde ingenieur Marcus van Verona, volgens Van den Heuvel
waarschijnlijk omdat zij bang waren dat hij de landvoogdes te dure
werken zou aanbevelen.423

Door een tekort aan ingenieurs was de stedelijke stadsfabriek, onder
toezicht van een buitenlandse ingenieur, niet alleen verantwoordelijk
voor de planning en uitvoering, maar ook voor het ontwerp. Op deze
wijze werden ook de stedelijke autoriteiten betrokken bij de
fortificatiewerken en raakten zij vrij snel op de hoogte van de principes
van het nieuwe verdedigingssysteem. Het uit Italië afkomstige systeem,
aangepast aan de eigen Hollandse situatie, leidde tot het zogenaamde
Oud-Nederlandse fortificatiestelsel. 424 Belangrijke kenmerken van dit
stelsel zijn dat een bastion door een flank met de wal werd verbonden,
waarbij de flank loodrecht op het gordijn staat. Een tweede kenmerk is
dat de afstand tussen de bastions afhankelijk is gemaakt van de
reikwijdte van de musket, zodat de opeenvolgende bastions relatief dicht
op elkaar stonden. Bovendien kent het Oud-Nederlandse stelsel een
natte gracht, een fausse-braye alsmede een lage wal vóór de bestaande
wal om te voorkomen dat aarde, die door beschietingen van de wal
afbrokkelde, direct in de gracht terecht zou komen.425

                                                
420 Over de uitvinder van het bastion is men het niet eens, De la Croix (1960) noemt

Sanmicheli en Francesco di Giorgio, maar besluit met de stelling that no one was
responsible for the invention, but that it was the product of a gradual evolution
(268).

421 De eerste invloeden van Italiaanse vestingbouwers worden uitvoerig beschreven in
het werk van Vd Heuvel (1991), 23-48.

422 Vd Heuvel (1991), 30.
423 Vd. Heuvel (1991), 27.
424 Stevin (1964).
425 Duffy (1979), 90-93; De Bruijn, Reinders (1967), 7-22.
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Adriaen Anthonisz. wordt gezien als één van de eerste Nederlandse
militair ingenieurs die werkte volgens de principes van het Oud-
Nederlandse stelsel.426 Hij was opgeleid tot landmeter maar waar hij zijn
kennis van de vestingbouw vandaan haalde is onduidelijk.427 Belangrijk
was zijn betrokkenheid bij de aanpassingen van verschillende vestingen
in de Nederlanden, in de tachtiger jaren van de zestiende eeuw, en bij
de planning van de nieuwe schansen van Coevorden, Bourtange en
Willemstad. In 1580 maakte hij het plan voor Coevorden. Het
oorspronkelijke plan voor deze regelmatige zevenhoek werd door
Anthonisz. in opdracht van de Friese Staten ontworpen. Het kon door
een tekort aan geld en werklieden echter niet worden voltooid. De
Spanjaarden veranderden vervolgens de plattegrond van de schans en
de oorspronkelijke opzet werd omgevormd naar een vijfhoek,
vergelijkbaar met de citadellen van Groningen, Turijn en vooral die van
Antwerpen.428 Pas na de herovering van Coevorden door de Staatse-
troepen werd de stad daadwerkelijk omsloten door ontworpen
verdedigingslinie die Anthonisz. had ontworpen. Samuel Marolois
eindigde zijn beschrijving van reguliere of volcomene stercten met
Coevorden. In zijn boek presenteert hij de figuur als een voorbeeld van
een regelmatige zevenhoek, voorzien van ravelijnen en halvemanen ter
extra bescherming van de bastions en de wallen.429

Een belangrijk werk van Anthonisz. zijn de verdedigingswerken van
Willemstad. In 1585 kreeg hij als nieuwe superintendent van de
fortificatiën in Holland en Utrecht van prins Maurits de opdracht de
werken te voltooien die in 1583 door Abraham Andries begonnen waren.
Helaas zijn hiervan geen ontwerpen bewaard gebleven, zodat onduidelijk
is welke werkzaamheden door Anthonisz. zijn uitgevoerd. Ook in de
vesting Willemstad is een aantal onderdelen van het Oud-Nederlands
stelsel duidelijk zichtbaar. Uit een kaart die in 1586 door Symon Damass
van Dueren werd gemaakt, blijkt dat er in Willemstad nog wel bastions

                                                
426 Wat we weten over de achtergronden van Anthonisz. komt vooral uit de publicatie

van zijn zoon: Adriaan Metius, die hoogleraar in de mathematische vakken aan de
Academie van Franeker was. In zijn deel over sterckten-bouwinghe ofte fortificatie
beschrijft hij, sterk op de praktijk gericht, de maten en proporties zoals deze door
zijn vader werden gebruikt. Metius (1626).

427 Belonje (1970). De Roy van Zuydewijn (1982), 19-23.
428 Een goed overzicht van deze citadellen is te vinden bij Vd. Heuvel (1991), 105-

129. Een voorstelling van de schans van Coevorden van de hand van Pierre Le
Poivre, (Brussel K.B., Man. 19611 fol.87) is door de auteur als afbeelding
opgenomen. (afb.91, 118).

429 Marolois (1651), 35.
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volgens het Italiaanse stelsel te zien waren, dat wil zeggen met
teruggetrokken flanken in plaats van rechte.430

Waarom nu deze aandacht voor Adriaen Anthonisz.? Ten eerste omdat
hij de eerste ingenieur was die het Oud-Nederlandsstelsel in de praktijk
toepaste. Ten tweede omdat hij als op de praktijk gerichte ingenieur,
een goed contrast vormt met de op de theorie gerichte Simon Stevin.
Schukking beschreef de tegenstelling tussen de beide personen als
volgt: is Stevin de vooruitziende wiskunstenaar en vooruitziende
technicus, wiens ‹‹gedachten de verdere ontwikkeling van het stelsel
stuwen en richten››, Anthonisz, ‹‹de vader der Metiussen›› beschouwen
wij als de man die de beginselen van het Nederlandsche stelsel, met een
ongeëvenaarde energie en vakbekwaamheid, het eerst in practische
vormen in onze nationalen bodem vestigde en die met zijn werken en
ontwerpen duidelijk aangaf hoe men overal in den lande verder moest
arbeiden.431

In 1594 verscheen in Leiden De Sterctenbouwing van Simon Stevin. Het
traktaat van Stevin moet, volgens Taverne, vooral worden gezien als een
illustratie van het karakter van de Oud-Nederlandse vestingbouw.432

Schukking schreef al eerder in zijn bronnenuitgave van het traktaat:
Stevin understood better than Speckle and Marolois that he wrote for
simple people, and not for learned man.433 Stevin geeft in zijn uitleg van
de theorie van de reguliere vesting weinig wiskundige berekeningen. Wel
wordt in het traktaat van Stevin grote aandacht besteed aan het geven
van Nederlandse namen aan de verschillende onderdelen van de vesting,
in de vorm van 21 bepalingen en etymologieën. Stevin stelt dat men van
te vooren verscheyden formen teeckent, na geleghentheyt der plaets,
ende den eysch van allen omstandigheden, op dat de personen die daer
af te spreken hebben, deur soodanighe formen malcander wel verstaen
meughen, ende eintlick het beste daer af besluyten.434 Dit zou te
interpreteren zijn als een verschuiving van een op de praktijk
gebaseerde bouwpraktijk naar één waarbij een getekend en vooraf op
papier doordacht ontwerp de basis vormde. De reden die Stevin
aangeeft voor deze verandering is dat men door vooraf getekende

                                                
430 Handschriftkaart van Willemstad, 6 jan. 1586, Symon Damass van Dueren,

Rijksarchief N-Brabant. De kaart is in verschillende publikaties afgedrukt, bijv. De
Roy van Zuydewijn (1982), 20.

431 Schukking (1937), 1-26. Citaat op 6.
432 Taverne (1978), 55.
433 Schukking (1964), 31.
434 Schukking (1964), 64.
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plannen en modellen te maken kan voorkomen dat fouten ontstaan, die
later met hoge kosten moeten worden hersteld. Een plan moet zich
volgens hem ontwikkelen tijdens het ontwerpproces, dat wil zeggen
eerst het getekende ontwerp, daarna de vervaardiging van
schaalmodellen. In Stevin’s woorden: eerst int platte op papier, daer na
lichamelick van poteerde, was, hout, of ander stof.

Hoe is het traktaat van Stevin opgebouwd? In de eerste hoofdstukken
van De Sterctenbouwing wordt veel aandacht besteed aan het maken
van het ontwerp en minder aan de wiskundige achtergronden (op dat
leering met gheen strijding verduystert en worde). In het tweede
hoofdstuk geeft Stevin de maten van de plattegrond van een zeshoekige
vesting. In dertig stappen, en zonder al te veel aandacht te besteden
aan de plaatsing van de afzonderlijke onderdelen, maakt hij de lezer
bekend met de afmetingen van de verschillende onderdelen waaruit de
regelmatige zeshoek bestaat, uitgaande van een cirkel. Vervolgens
construeert Stevin met behulp van de vooraf gegeven maten stap voor
stap de omtrek van de vesting. De uitleg is simpel en gebaseerd op twee
regels uit de wiskunde. De eerste regel is dat een cirkel 360 graden is,
de tweede regel dat bij een driehoek de som van de hoeken 180 graden
is. Met behulp van de straal van de cirkel kunnen de lengten van de
zijden van de zeshoek eenvoudig worden bepaald. Vanuit de eerst
genoemde regel: de cirkel is 360 graden, volgt dat voor een zeshoek de
middelpuntshoek, de hoek tussen twee lijnen vanuit het centrum van de
cirkel die de cirkel snijden, 60 graden is, te weten 360 / 6. Uitgaande
van de tweede regel blijft er voor de overige twee hoeken 120 graden
over (180 – 60) waarbij, vanwege de vorm van de figuur, kan worden
gesteld dat deze hoeken gelijk moeten zijn. Omdat er op deze wijze
sprake is van drie gelijke hoeken (60 graden) spreekt men van een
gelijkzijdige driehoek waarbij alle hoeken en de lengten van alle zijden
gelijk zijn. In het door Stevin gebruikte voorbeeld zijn de zijden 1000
voet lang, de straal van de cirkel is dan ook gelijk aan 1000. Deze
berekeningsmethode gaat alleen op bij een zeshoek, het is dan ook
waarschijnlijk dat Stevin daarom deze als zijn eerste voorbeeld voor het
ontwerp van een (regelmatige) fortificatie heeft gekozen. Een dergelijke
keuze lijkt voort te komen uit een didactische overweging, en niet uit de
meest praktische vorm.

De tekst van Stevin laat zien dat zijn boek sterk op de praktijk gericht is.
In korte en duidelijke stappen legt hij uit hoe een ontwerp voor een
dergelijke fortificatie tot stand komt [afb. 22]. Om te beginnen wordt de
lengte van de straal op de passer uitgezet, waarna de cirkel kan worden
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Afb. 22 Bewerking naar Stevin
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getekend. Vervolgens gebruikt Stevin de passer om vanuit een
willekeurig punt op de getekende cirkel dezelfde afstand uit te zetten, in
zes maal de cirkel rond. Op deze manier zijn de punten van de zeshoek
bepaald en kunnen de punten door middel van lijnen met elkaar worden
verbonden. Om de grootte van de bastions uit te zetten worden vanuit
de hoekpunten van de zeshoek opnieuw cirkels getekend, waarbij de
straal de lengte heeft van de keellinie (stap 2). Vanuit het snijpunt van
deze zes kleinere cirkels met de lijnen van de zeshoek worden de
flanken van de bastions getekend. Deze lijnen staan loodrecht op de
zeshoek (stap 3 en 4). In de laatste stap worden de bastions afgemaakt
door een lijn te trekken tussen de punt van het bolwerk en een punt op
de flank, dat net voor de hoek van de tegenoverliggende flank wordt
gezet (stap 5). Met deze vijf stappen zijn de contouren van de wal en de
bastions bepaald. Vervolgens gaat Stevin verder met het uitleggen van
de overige werken. Hij gaat hier nog uit van een bolwerk met gebogen
flanken, dat wil zeggen dat de flank vanaf de face niet direct doorloopt
tot aan het gordijn, maar dat er aan deze hoek een ongelijkzijdige
uitstulping (de schouder) wordt gebouwd volgens het Italiaanse
systeem.

Aan de manier van tekenen valt vooral het gebruik van de passer op,
een niet ongebruikelijke manier van werken voor een ingenieur of
landmeter die afstanden op een tekening overneemt en uitzet. Zo
construeert Stevin in eerste instantie in stap 6 via een aantal hulplijnen
het punt b op de oneindige lijn vanuit punt A en door punt B: doordat nu
de afstand Bb bekend is (namelijk 473,0724 voet) kan deze lengte
tussen de beide benen van de passer worden gezet en zo vanuit de
overige hoekpunten worden uitgezet. In een eerder stadium van de
tekening werd op een zelfde manier de grote cirkel in zes gelijke delen
verdeeld. Het valt op dat Stevin nergens een uitspraak doet over de
schaal waarop het geheel moet worden uitgezet. Waarschijnlijk vond hij
dit onbelangrijk omdat het hier gaat om een methodische uitleg. Wel
past hij de maten aan om de didactische uitleg te vergemakkelijken. Alle
maten worden bijvoorbeeld in Delftse voeten gegeven.

Nadat de tekening in het platte vlak is uitgezet wordt door Stevin de
opstand uitgezet. Uitgaande van een horizontale lijn (de
stichteinderslijn) zet hij eerst de maten uit voor de afzonderlijke delen,
en vervolgens de hoogten van deze delen. De eerste tekening is een
doorsnede door het midden van het gordijn, de tweede tekening is een
doorsnede over het midden van het bolwerk. In tegenstelling tot de
eerste tekening geeft Stevin niet weer stap voor stap aan hoe de
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afzonderlijke delen moeten worden uitgezet, want deze is met
uitzondering van de katten op de bolwerken in opbouw gelijk. Toch lijkt
Stevin hier aan het doel van zijn boek voorbij te gaan: doordat de
doorsnede over het bolwerk een scheve lijn is zijn de maten anders dan
die van de eerdere doorsnede. Zelf geeft hij aan: maer want het selve
door de voorgaende bescrivinghe openbaer genouch is, soo laten wijt
cortheyts halven daer by blijven. Alleen de maten van de katten worden
als toegevoegd element gegeven.

Als de tekeningen af zijn moeten zij worden uitgewerkt in lichamelicke
formen. Bij de uitleg van de reden hiervoor stelt Stevin de cosmographia
als voorbeeld: Want ghelijct in de weereltsbescriving goet is, beneven
der clooten platte afbeeldinghen, noch te hebben verscheiden
lichamelicke clooten, als des eertricx, der vaste sterren , der Dwaelders,
en dierghelijcke: Alsoo sijn hier oock de lichamelicke formen der stercten
seer nut.435 Stevin bedoelt hiermee dat men modellen moet maken,
hetgeen bij het ontwerpen van fortificaties gebruikelijk was.436 Zo
maakte de Italiaanse architect Alexander Pasqualini rond 1541
maquettes van de verdedigingswerken rond ‘sHertogenbosch. Tieskens
beschouwt Pasqualini en andere Italiaanse vestingbouwers als
belangrijke introducenten van het model.437 Toch zijn er ook uit het
begin van de zestiende eeuw verschillende voorbeelden bekend waarin
gebruik werd gemaakt van schaalmodellen. Het gebruik van maquettes
bij de aanleg van nieuwe verdedigingswerken verklaart Tieskens door te
wijzen op de grote complexiteit van het Italiaanse stelsel, hetgeen
slechts moeizaam in een tekening kon worden getoond.

Meischke heeft uitvoerig uiteengezet hoe de opdracht van de stad
‘sHertogenbosch aan Pasqualini tot stand is gekomen: Die welcke [het
bolwerk] mr. Alexander heeft naider gelegentheyt vander plaetss dairt
tbolwerck geleegt soude wordden, een concept ofte patroen op papier
seer constelyck ende subtylyck metter pennen getoigen ende beworpen,
dwelck der stat in hueren drie leden gethoent is geweest. Soe is nae
veele raets geordineert ende gesloeten dat die voirs. mr. Alexander
tvoirs. beworpen patroen, tot meerder zekerheyt soude stellen maken
ende doen maken in houtwerck.438 Helaas zijn deze modellen niet

                                                
435 Stevin (1594), 26.
436 Lepik (1994). Voor het gebruik van maquettes in Nederland verwijs ik naar de

catalogus die in 1983 verscheen bij een tentoonstelling in het Centraal Museum
Utrecht: Tieskens (1983).

437 Tieskens (1983), 10.
438 Van Zuylen Jr (1863), Dl.I, 142.
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bewaard gebleven.

Een alternatief voor het vestingmodel was een weergave in vogelvlucht
perspectief. Oorspronkelijk kwamen dergelijke perspectivische
voorstellingen uit de cartografie en landmeetkunde, maar door de
toenemende betrokkenheid van de landmeter met de vestingbouw
werden dergelijke afbeeldingen vanaf het einde van de zestiende eeuw
ook toegepast voor fortificaties. Meischke zegt over de verhouding van
deze beide: Tussen de vogelvluchtvisie en het bouwmodel bestaat in
wezen een nauwe samenhang, en misschien is het door het veelvuldig
voorkomen van het laatste dat we de eerstgenoemde soort bij het
architectonische ontwerp zo weinig aantreffen.439 Natuurlijk moet hier
wel opgemerkt worden dat het bouwmodel het voordeel biedt van
representatie en juistheid, alle maten kunnen immers in het model
worden gecontroleerd, terwijl de vogelvluchtvisie alleen die van
representatie biedt.

In het derde hoofdstuk van De Sterctenbouwing gaat Stevin verder in op
de praktijk van het bouwen, te beginnen bij het daadwerkelijk uitzetten
van de plattegrond in het terrein.440 In 1600 stelde Stevin de
beschrijving op voor de opleiding aan de Leidse universiteit. Hierin stelde
hij dat het uitzetten van de vestingen in de praktijk een belangrijk
onderdeel in de opleiding is. De studenten zouden dit, zo schrijft Stevin,
des winters tot Leyden mogen oeffenen.441 In simpele bewoordingen legt
Stevin uit hoe dit uitzetten moet gebeuren. Voor het uitzetten van de
zeshoek bijvoorbeeld beschrijft hij hoe een eerste koord van 1000 voet
lang in het midden van de vesting aan een paal wordt vastgezet en een
tweede koord van dezelfde lengte wordt vastgeboden aan een paal op
1000 voet vanaf dit middelpunt (deze tweede paal markeert het
keelpunt van het eerste bolwerk). De landmeter loopt vervolgens met
deze beide touwen in de hand naar buiten. De plaats waar beide touwen
strak staan is het keelpunt van het tweede bolwerk. Een tweede
instrument is vervolgens het rechtcruys, waarmee door middel van twee
loodrecht op elkaar staande viziers een rechte hoek kan worden

                                                
439 Meischke (1952), 159-230, hier 223.
440 Van dit uitzetten met behulp van palen en touwen zijn verschillende afbeeldingen

bekend, een in veel werken afgebeelde voorstelling is de plaat uit het in 1672
verschenen den arbeid van Mars waarop we de landmeter en twee van zijn
knechten aan het werk zien met het uitzetten van de figuur. Manesson Mallet
(1672).

441 Deze instruktie is onder meer afgedrukt in: Molhuysen (1913-1924), nr. 338 (10
jan. 1600), 389. De tekst van deze instructie is als bijlage opgenomen.
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uitgezet.442 Met het eerste vizier (twee sichtgaetkens of sichtspleetkens)
kan een as worden gepeild door het tweede vizier de as die daar
loodrecht op staat. Op de plaats van alle op deze wijze uitgezette
koorden worden greppels gegraven van een halve voet breed en een
halve voet diep, maar hierbij, zo stelt Stevin, moet men ghedencken,
dat men in plaets van verborghen linien gheen greppelen en moet
teyckenen, welcke daer na dwalinghe mochten veroirsaken.443

Na het meten en uitzetten van de plattegrond kan men beginnen met de
werkelijke opbouw van de wallen. Stevin’s beschrijving is hier erg
summier en gaat vooral in op hoe voldoende sterkte aan de stenen
onderdelen van de wal (bijvoorbeeld de borstweringen en kademuren)
kan worden gegeven door middel van steunberen aan de binnenzijde.
Over de stevigheid van de wal vertelt Stevin ons alleen dat deze kan
worden verkregen door het planten van Bourgondische klaver, omdat die
zeer diep wortelt, en omdat deze plant in geval van belegering als
veevoer kan worden gebruikt. Bovendien is klaver een goed middel
tegen erosie door regen en wind.444

Het traktaat van Stevin was bedoeld als didactisch werk, en wel in het
bijzonder voor Maurits. Als we de eerste hoofdstukken vergelijken met
een meer theoretisch traktaat over vestingbouw, bijvoorbeeld dat van
Samuel Marolois, kunnen we een aantal conclusies trekken over de
didactische waarde en het lezerspubliek.445 Ook Marolois begint met de
verklaring van de definities van de verschillende elementen van de
vesting, maar in tegenstelling tot Stevin - die zich eerst richt op het
tekenen van de vesting zonder dat daaraan wiskundige berekeningen te
pas komen - geeft Marolois direct een uitvoerige tabel waarin voor de
verschillende regelmatige vestingen de meest voorkomende hoeken
                                                
442 Verschillende van de genoemde landmetersinstrumenten staan afgebeeld in:

Schonaerts (1976). Het genoemde landmeterskruis is beschreven op pag.32
(nr.50) en afgebeeld op plaat 16.

443 Stevin (1594).
444 Stevin (1594); andere gebruikte planten, die ook door andere auteurs worden

vermeld, zijn zevenblad en kweekgras.
445 Marolois (1615). Al in 1627 was er een Nederlandse vertaling voorhanden. Het

door mij gebruikte werk is een Nederlandse bewerking door de wiskundige Albert
Girard van de oorspronkelijke franse versie van Marolois: Girard (1651). De
bewerking van Girard, die overigens ook het werk van Stevin heeft herzien en in
het Frans heeft uitgegeven, is een bewerking van de tekst die is vertaald door ene
W.D. in 1628. Samen met andere werken van Marolois is dit in 1651 uitgegeven,
de bewerking van Girard is vooral commentaar gebaseerd op voorschrijdend inzicht
in de wiskunde. Hij verbeterde vooral fouten die Marolois maakte door het
ontbreken van exacte formules.
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worden gegeven, gevolgd door een uitleg hoe men deze zelf kan
berekenen. Marolois besteedt, in tegenstelling tot Stevin, geen aandacht
aan hoe het plan op papier moet worden overgebracht, maar legt uit hoe
de afzonderlijke onderdelen, uitgaande van een aantal bekende maten of
hoeken, te berekenen zijn. Hieruit blijkt dat Marolois schrijft voor een
andere doelgroep. Stevin spreekt over de bestaande praktijk (en over
die van de voorgaande periode) en daarom wordt zijn tekst als vrij
ouderwets beschouwd. De twintig jaar tussen de werken van Stevin
(1594) en Marolois (1615) markeren precies de fase waarin de
vestingbouw als proefondervindelijk vakgebied (dat wil zeggen aan
praktijk gebonden) overgaat naar een academische, wetenschappelijke
discipline. Deze fase gaat tegelijkertijd gepaard met een
standaardisering en normalisering van de vestingbouw.

Toch ontbreekt ook bij Marolois de praktische en uitvoerende kant niet.
Aan het einde van het eerste deel over de reguliere vestingen besteedt
hij in een apart hoofdstuk aandacht aan het beschryven de ordre die
men onderhoudt op’t platte stellen, ende eenige andere dingen daer aen
dependerende. Relatief veel aandacht schenkt hij aan het schrijven van
de conditien diemen wil onderhouden hebben int opmaken ende
volbrengen vant selve werck, het bouwbestek. Daarnaast behandelt hij
de vraag hoe men een geschikte aannemer vindt voor een dergelijk
omvangrijk karwei. Marolois beschrijft in dit kader de werving en de
onderhandelingen: enige tijdt te bevoren slaet men door alle de
naebuyrige steden briefkens aen om de werckmeester te noodigen dat
men in meyninge is op sulck een dagh sodanige wercken te besteden
aen de minst biedende. Na deze inleiding op de bouwpraktijk volgt een
uitvoerige beschrijving van hoe de fundamenten moeten worden gelegd
en hoe deze moeten worden opgebouwd. Dit wordt in een aantal van de
bijbehorende prenten geïllustreerd. Belangrijk voor de planning is de
hoeveelheid grond die moet worden verzet. Deze hoeveelheid kan
volgens Marolois het beste door een ingenieur worden berekend omdat
de werck-basen weynich geoeffent zijn. De wijze van berekenen geeft
Marolois ook, eerst van alle afzonderlijke delen en vervolgens van het
totaal. Voor de calculatie van de kosten voor de aannemer stelt hij dat
een arbeider sonder excessiven arbeydt te doen per dag 3 schaften
grond kan verzetten, waarmee het totaal aantal mandagen te berekenen
is.

Ondanks deze praktische aanwijzingen is Stevin’s Sterctenbouwing toch
meer dan het werk van Marolois geschreven voor de man die in de
praktijk nieuwe verdedigingswerken moet aanleggen. Van de Heuvel
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onderkent deze praktische inslag ook in Stevin’s Huysbou: zijn theorie
kenmerkt zich door een praktijkgerichte, wetenschappelijke benadering
van de architectuur die zich zowel uit in een theoretische onderbouwing
van technologische ontwikkelingen als in het aandragen van concrete
oplossingen.446 Aangezien De Sterctenbouw dateert uit de jaren van de
oorlog, toen er snel veel nieuwe projecten werden gestart en er een
tekort was aan geschoolde ontwerpers, lijkt het traktaat te zijn bedoeld
om informatie te verschaffen over de planning en bouw van nieuwe
fortificaties aan mensen die uit verschillende vakken afkomstig waren.
Hierdoor was De sterctenbouw zeer bruikbaar voor de
ingenieursopleiding aan de Leidse universiteit, die in 1600 werd gesticht,
want naast de reguliere studenten (ingenieurs, landmeters) waren er
ook ambachtslieden als timmerlieden en metselaars. Het uitgangspunt
van deze opleiding was snelle praktijkopleiding te bieden, zoals ook blijkt
ook uit de door Stevin opgestelde instructie: Die meyninge is, dat men
de toehoerders, soe haest als mogelyck is, sal brengen om metter daet
het landt als ingenieurs te connen dienen.447

De opleiding aan de Leidse universiteit werd dus uit noodzaak gesticht.
Omstreeks 1579 groeide aan de kant van de Staatsen de behoefte aan
ingenieurs. Anthonisz. kon het werk niet meer alleen aan en een drietal
ingenieurs nam in opdracht van de Raad van Staten en de Staten-
Generaal het werk deels van hem over: Jacob Kemp, Joost Mattheus en
Johan van Rijswijck.448 Westra stelt de vraag of er vòòr 1600 al sprake
was van een nieuwe generatie ingenieurs. De auteur trekt zelf de
conclusie, dat in aanmerking moet worden genomen dat de lokale
stadsfabriekmeester zelf zorg droeg voor de fortificaties, zonder dat daar
‹‹ingenieurs›› aan te pas kwamen.449 Toch lijkt de rol van de door de
Staten-Generaal aangestelde ingenieurs groot. Vanaf 1574 stelden de
Staten van Holland de fortificatiemeesters aan in Holland; vanaf 1577
werden voor de Nederlanden de ingenieurs aangesteld door de Staten-
Generaal en de Raad van State. De door Westra samengestelde lijsten
geven een vertekend beeld omdat daarin alleen de Nederlandse
ingenieurs zijn opgenomen, en niet de vele aanwezige Italiaanse
ingenieurs. Maar het mag duidelijk zijn dat steeds vaker de plaats van
de Italiaanse ingenieurs werd ingenomen door Nederlandse collegae.

Aan het einde van de zestiende eeuw werd de vestingbouw, mede als
                                                
446 Vd. Heuvel (1994), 1-18, 15.
447 Molhuysen (1913-1924), 389 [338: 10 jan.1600].
448 Westra (1992), 90.
449 Westra (1992), 108.
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gevolg van de snelle ontwikkelingen in de oorlogsvoering, zowel in de
praktijk als in de theorie vastgelegd. Met het verschijnen van De
Sterctenbouwing van Simon Stevin in 1594, het eerste Nederlandstalige
traktaat over militaire architectuur, werd de praktijk op schrift gesteld.
Van Winter schreef dat rond 1600 alles erop wees dat de tijd rijp was
voor een school die de verworven inzichten zou uitdragen.450 Deze
school ontstond in 1600 aan de Leidse Universiteit: de Duytsche
Mathematicque, een beroepsopleiding voor landmeters en ingenieurs.451

De Leidse opleiding was een initiatief van Prins Maurits en Simon Stevin.
Stevin stelde een instructie op van wat de doelstellingen van de
opleiding waren, en stelde zijn eigen traktaat voor als belangrijkste
leerboek.452 Vooral het feit dat de lessen in het Nederlands werden
gegeven, in plaats van Latijn, heeft de toegankelijkheid (en populariteit)
vergroot. De opleiding was in haar opzet voor een universiteit uniek: een
snelle praktische opleiding waarmee men den toehoorders, soe haest als
mogelyck is, sal brengen om metterdaet het land als ingenieurs te
connen dienen.453 Naast de noodzakelijke theoretische onderbouwing
werd ruime aandacht geschonken aan het veldwerk in de legers van
prins Maurits, zoals bijvoorbeeld het uitzetten van een vesting. Taverne
beschrijft hoe aan deze opzet van de studie zeker in de beginperiode
strak de hand werd gehouden, maar op den duur het onderwijs
verstarde tot een zuiver theoretisch bedrijf.454 Met het begin van het
twaalfjarig bestand (1609) had het Oud-Nederlands stelsel zijn volledige
ontwikkeling bereikt. Van Winter suggereert dat met de komst van Van
Schooten het zwaartepunt van de opleiding verlegd is naar de
landmeetkundige kant.455

Niet alleen in Leiden ontstond een opleiding voor militair ingenieurs en
landmeters, ook in Utrecht, Franeker en Groningen werden aan het
begin van de zeventiende eeuw dergelijke opleidingen gesticht. Over de
Groningse opleiding is maar weinig bekend. Er werd aanvankelijk geen
onderwijs gegeven, maar alleen examens afgenomen; dat zou een reden
kunnen zijn dat de namen van de ingenieurs en landmeters niet

                                                
450 Van Winter (1988), 15.
451 Molhuysen (1913-1924), 389.
452 Van Winter (1988), 21; vermeldt dat men ook in het tijdperk der Van Schootens

het handboek van Stevin trouw is gebleven.
453 Molhuysen (1913-1924), 389.
454 Taverne (1978), 64.
455 Wijn (1934), 264. Van Winter (1988), 21. Het vermoeden van Van Winter is

nauwelijks controleerbaar door het ontbreken van feitelijke gegevens.
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voorkomen in het Album Studiosorum van de universiteit, maar de
promoties wel werden bijgeschreven in het Album Doctorum.456 Dit roept
de vraag op waar de opleiding van diegenen die later in Groningen hun
bul aanvroegen dan wel heeft plaatsgevonden. Een eenduidig antwoord
hierop lijkt niet te kunnen worden geven. Uit de bijdrage van Hoogstins
over de admissies als landmeter in Groningen voor 1811 blijkt dat er
voor de vroege zeventiende eeuw in Groningen maar weinig bronnen zijn
overgeleverd.457 Vòòr 1600 lijkt alleen de Hoofdmannenkamer te hebben
geadmitteerd, vanaf 1602 deed ook de stad dit. Uit 1637 is de eerste
akte overgeleverd van een admissie door de Gedeputeerde Staten, en
pas in 1662 werd een examen door alle drie instanties verplicht gesteld.

Uit de genoemde akte uit 1637 blijkt dat op 20 december van dat jaar
twee studenten, Thomas van der Bargh en Jacob Slijp, werden
geëxamineerd in Geometria ende Kunst van fortificatie. Van Winter
schrijft over dit examen: er waren plannen voor stadsuitbreiding, [...] er
was dus werk te verzetten.458 Over Van der Bargh lijkt in eerste instantie
weinig meer bekend dan de veronderstelling van Van Winter dat hij
betrokken was bij het ontwerpen van de Groningse vestingwerken.459 In
het spaarzame materiaal van voor de stadsuitbreiding dat bewaard is
gebleven, is inderdaad één tekening van de hand van de genoemde
Thomas van der Bargh. Op deze tekening, die zich thans in het
Rijksarchief Friesland bevindt, zijn zeer schematisch de contouren van
de stad Groningen, inclusief die voor de stadsuitbreiding, aangegeven
[afb. 23].460 Op het eerste gezicht is er aan deze kaart niets speciaals te
zien, maar wat bij nader inzien opvalt is een aantal parallelle lijnen in
het gebied van de stadsuitbreiding. Uit mijn onderzoek blijkt dat het hier
om hoogtelijnen gaat; de getallen die bij deze lijnen geschreven zijn
geven de hoogte van het maaiveld aan ten opzichte van een onbekend
peil. In één van de schetsboeken van de Zweedse ingenieur Frans de
Traytorrens treffen we een vergelijkbare kaart van Groningen aan [afb.
24], evenals op een manuscriptkaartje dat zich in het Gemeentearchief
van Groningen bevindt [afb. 25].461 Hoewel de maten op de kaarten
                                                
456 Van Winter (1988).
457 Hoogstins (1987), 73-82.
458 Van Winter (1988).
459 Uit het rechterlijke archief van de stad Groningen blijkt dat Van der Bargh tussen

1615 en 1634 de eigenaar was van een huis aan de zuidzijde van het Akerkhof;
G.A.G. RA IIIx 2, fol. 25 [30-11-1615] en G.A.G. RA IIIx 13, fol. 106v [10-4-
1634].

460 R.A.F. afd. kaarten en tekeningen inv.nr. 652.
461 Stockholm, Kongl. Krigsarkivet, Handritade kartverk. nr.22, fol.46. G.A.G. toeg.

1536, sign. 7058
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Afb. 23 Groningen RAF inv.nr.652. Foto: RAF
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Afb. 24 Groningen 22 nr. 46. Foto: Krigsarkivet Stockholm
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Afb. 25 Gronning GAG toeg.1536 sign.7058. Foto: GAG
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enigszins van elkaar afwijken lijkt het toch waarschijnlijk dat het
exemplaar van Van der Bargh als voorbeeld diende voor het Zweedse en
Groningse exemplaar.462 Van Jacob Slijp is meer bekend. Hij werd in
1618 ingeschreven als landmeter aan het hof van Friesland, maar zijn
betrokkenheid bij de aanleg van de fortificatiewerken van de stad
Groningen is niet aan te tonen.463

Over de opleiding voor landmeters en militair ingenieurs aan de in 1614
gestichte Groningse Academie kunnen we, wat betreft het begin van de
zeventiende eeuw, kort zijn: er kan niet worden gesproken van een
opleiding zoals dat in Leiden en Franeker het geval was. Wel trad de
hoogleraar Nicolaas Mulerius, die tussen 1614 en 1630 in Groningen
geneeskunde en wiskunde doceerde, een aantal maal op als examinator.

                                                
462 De kaarten en hun onderlinge samenhang zijn beschreven in het (ongepubliceerde)

artikel een hoogtelijnen kaart van Groningen.
463 Meer informatie over Jacob Slijp is te vinden bij Van der Veen (1983), 25 en 37

(noot 40). De admissie van Slijp bij het hof van Friesland: R.A.F. Arch. Hof van
Friesland., M M M, fol.110 [1 sept. 1618].
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DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE GRONINGSE FORTIFICATIE

In deze paragraaf wordt het planproces voor de nieuwe vestingwerken
geanalyseerd om antwoord te krijgen op een aantal nog niet eerder
beantwoorde vragen. Wat waren de uitgangspunten, hoe zijn deze
vertaald naar de Groningse situatie en, misschien voor Groningen de
belangrijkste vraag, wie maakte het uiteindelijke ontwerp? Om
antwoorden te kunnen geven op deze vragen zijn twee belangrijke
bronnen beschikbaar, het getekende en het geschreven materiaal.
Vanwege het ontbreken in het bronnenmateriaal van enkele vitale
schakels van het planproces, zal bovendien gebruik worden gemaakt van
geautomatiseerde cartografische analyse technieken, waarbij het
getekende en geschreven bronnenmateriaal een belangrijk uitgangspunt
vormen.

Het bronnenmateriaal is bestudeerd met behulp van twee dissertaties
die recentelijk over vergelijkbare onderwerpen en situaties zijn
verschenen. De studie van Holthuis laat aan de hand van de militaire-,
demografische- en economische ontwikkeling van de stad Deventer zien
hoe deze stad in de periode van 1578 tot 1648 veranderde. 464 Vooral
het vierde hoofdstuk met betrekking tot de aanleg van de nieuwe
fortificatiewerken is in het kader van het Groningse onderzoek van
belang. Het tweede werk is de studie van Bonke over de
stadsontwikkeling van Rotterdam in de zeventiende- en achttiende
eeuw.465 Bonke analyseert de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in
samenhang met demografische- en economische ontwikkelingen. Daarbij
gaat het hem onder meer om de vraag: hoe ging dat dan, zo’n
stadsuitbreiding. Beide studies zijn geschreven vanuit een sociaal en
economisch-historisch uitgangspunt, met relatief veel informatie uit
geschreven bronnen als bijvoorbeeld registers. Beide auteurs houden
zich weinig bezig met plananalyses van vestingbouwkundige aard.
Holthuis beweert dat de aanleg van dure vestingwerken rond Deventer
een positieve uitwerking op de stedelijke economie heeft gehad. Het is
de moeite waard is om deze stelling ook voor Groningen te onderzoeken.
Daarbij zou niet alleen kunnen worden gedacht in termen van
werkgelegenheid maar vooral aan het uitnodigende en wervende
karakter van een royaal uitgelegde stad.466

                                                
464 Holthuis (1993).
465 Bonke (1996).
466 Zoals blijkt uit het onderzoek van Taverne (1978) naar de uitbreidingsplannen van

een aantal steden in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
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Zowel Holthuis als Bonke zijn relatief summier in hun analyses van de
vestingbouwkundige aspecten van de fortificaties, waarschijnlijk
vanwege het ontbreken van voldoende kaartmateriaal. Holthuis
besteedt, als één van de eersten, veel aandacht aan de uitvoering en
bekostiging van de fortificatie van Deventer, hoewel hiervoor minder
gegevens beschikbaar zijn dan de auteur zich zou wensen. Hij baseert
een groot deel van zijn analyse op twee documenten: een financieel
overzicht van de fortificatie voor de periode 1596-1615 en een kort
resumé van de door de Staten-Generaal uitgekeerde subsidies over de
periode 1608-1620. Op basis van deze gegevens is het mogelijk een
overzicht te maken waarin de kosten, de toegezegde subsidie en de
werkelijk ontvangen subsidie is uitgezet. Uit één van de bronnen weet
Holthuis af te leiden dat van de totale kosten 40 procent aan lonen en 60
procent aan materiaal werd uitgegeven. Op basis hiervan, stelt hij, lijkt
het veilig het aantal werklieden tussen de zestig en zeventig te
schatten.467 Dergelijke financiële overzichten zijn, in iets andere vorm,
ook voor de stad Groningen beschikbaar, maar helaas zijn deze
incompleet. Via de stadsrekeningen zijn ook de bouwmeesterscedulen
voor de nieuwe stadsuitleg bewaard, waarvoor in de rekeningen een
apart hoofdstuk werd opgenomen. Per week is bijgehouden welke
aannemer waar aan het werk was, welke materialen werden geleverd en
welke kosten dit met zich meebracht.

De planning van de nieuwe vestingwerken voor de stad Groningen nam
officieel een aanvang met een resolutie van de Staten-Generaal in 1596,
twee jaar na de herovering van de stad door de Staatse troepen in 1594.
468 Naar aanleiding van een verzoek van de raadsheren Roloff Gruys en
Abel Coenders besloten de Staten Generaal om een ingenieur te zoeken
om de fortificatie van Groningen te consulteren en een rapport uit te
brengen over de noodzakelijke aanpassingen. De eerste fase van de
nieuwe vestingwerken, die de wallen van de bestaande stad betreft,
vond plaats tussen 1596 en 1612, de tweede fase, waarbij de werken
zich concentreren op een uitbreiding aan de noord en oostzijde van de
stad start vanaf 1614. Een belangrijke geschreven bron vormt een
Copulaet waarin zich verschillende stukken bevinden uit de periode 1596
tot 1621, plus een aantal losse kopieën van resoluties waarvan een deel
óf niet gedateerd is, óf betrekking heeft op de periode na 1640, toen een
                                                
467 Holthuis (1993), 88.
468 G.A.G. 780r, 14 september 1596, resolutie van de heren Staten-Generael [haere

Hog: Mog:] up voersoeck van Bo. Gruys Abel Koeners radtsher.* De transcriptie
van akten gemerkt met een * is terug te vinden in de bijlagen.
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conflict ontstond met de Ommelanden over de ontvangen subsidies ten
behoeve van de bouw van de verdedigingswerken.469 Het lijkt erop alsof
het de bedoeling was om in deze copulaet alle stukken die op de betaling
en de subsidies van de nieuwe werken betrekking hadden, bij elkaar te
brengen ter voorbereiding van een officieel (juridisch) document. In deze
verzameling zit een aantal stukken die meer inzicht geven in de
totstandkoming van het plan, zeker wanneer zij worden bekeken in
combinatie met andere stukken, registers en de overgeleverde
tekeningen. De stukken uit de periode tot 1621 worden vooraf gegaan
door een inleiding, waaruit duidelijk de betrokkenheid bij de planning
van zowel Prins Maurits als van Willem Lodewijk blijkt: Van diverse
blijcken [docerende] dat de Regeerders vande Stadt Groningen haer
fortificatien hebben aengevangen ende gevordert niet alleenlijcken met
advijs ende goedte believen van haer hogen Mog: mitsgaders van sijne
excellentie den heere prince Maurits van Orangien, ende sijne Genade
den heere Graeff Wilhelm Lodewijck van Nassou, maer dat oock die
hoochgemelte haer hoge Mog: sijne Extie ende genade die selve
fortificatien hebben gerecommendeert, gepousseert ende den voorn.
regeerders van de Stadt Groningen daer toe geanimeert. In de index van
het copulaet worden 26 stukken genoemd met de aanduiding van de
datum en de afzender, waarvan er evenwel enkele bewaard zijn
gebleven.

Een belangrijk stuk uit dit copulaet is een kopie van een reactie die
Graaf Willem Lodewijk in juni 1606 stuurde aan de Staten Generaal.
Hierin reageerde hij op een aan hem in mei van dat jaar gepresenteerd
plan voor de afbraak van het Staten kasteel.470 Willem Lodewijk schrijft
dat hij naar aanleiding van dit plan heeft overlegt in wat voegen deese
plaetse mitte minste costen ende meeste versekerheijt bevestigt kan
worden. Onder aan het eerste blad staat een belangrijke verwijzing: den
ingenieurs Arent Arents ende Salomon Antonij beide uit leggen des voors
huises gebruict.471 Verder voorziet Willem Lodewijk een belangrijk
probleem in de verdediging van de stad, namelijk dat het lant aende
noortsijde voorde stadt beginnende vande Ebbingepoort tot aent Reijdiep
wel so hooch is als aen de drentsche kant, ende dat die aldaer mede

                                                
469 G.A.G. 780r, Copulaet WWWW*

470 G.A.G. 780r, 16/6 juni 1606, Willem Lodewijk aan de Staten Generaal.*
471 Salomo Anthonij en Arent Arents waren landmeters in dienst van de stadhouder.

Muller (1987): Arent Arents 232 nr. 152; Salomo Anthonij 90 nr. 1; Voor Anthonij
wordt in dezelfde tekst (75, noot 8) vermeld dat het Groninger stadsbestuur in
1600 constateerde dat hij door de hoofdmannenkamer als landmeter was
aangenomen.
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Afb. 26 Groningen RAF inv.nr.9959. Foto: RAF
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sonder eenich flanq sijnde so swack is als eenighe inden geunieerden
provincien, sulx dat die selfden aen die zijde oock ten minsten drie
goede bolwercken noodsaeckelijck versterct moeten werden. So heb ick
tselve oock so nau mij moogelijck is geweest overgelecht metde voors.
ingenieurs die de costen daertoe noodich begrooten op 39200 £. Hieruit
blijkt dat Willem Lodewijk en de stad Groningen in 1606 enkel en alleen
nog aan stadsverdediging, en niet aan een mogelijke uitbreiding aan de
noordzijde dachten.

Deze constatering wordt bevestigd door een getekende bron. In het
Rijksarchief Friesland bevind zich een getekende plankaart met een
voorstel voor de aanleg van een aantal nieuwe bolwerken tussen de
Ebbingepoort en het Reitdiep, precies dat deel van de werken waarop
ook de hierboven genoemde brief zich richt [afb. 26]. De kaart is
gesigneerd door Salomo Anthonij en zou in samenhang met de eerder
geciteerde tekst gedateerd kunnen worden in 1606.472 In de tekening
zien we een voorstel om vier bolwerken aan te leggen: twee voor
respectievelijk de Boteringe- en Ebbingepoort, en twee tussen de
eerstgenoemde poort en het Reitdiep (deze twee zijn gemarkeerd met
de letters A en B). De bolwerken voor de beide poorten zouden de daar
aanwezige rondelen moeten gaan vervangen; de twee westelijk van de
Boteringepoort gelegen bolwerken, en de wal ertussen, zouden de rechte
muur tussen de Boteringestraat en de Vissershoek moeten vervangen.
De tekening is in meerdere opzichten een uniek document, zowel omdat
deze een situatie weergeeft die nooit gerealiseerd is, als omdat de
tekening inzicht geeft in het denken over de nieuwe stadsuitleg. Ook is
dit een goede illustratie van het ontwerpproces: op verschillende
hoekpunten van de bastions zijn de passergaatjes en getekende
passerbogen zichtbaar. Het is goed te zien dat het merendeel van de
lijnen langs een liniaal is getrokken.473 Dat de tekening niet zomaar een
plantekening is mag blijken uit het feit dat de tekening is ingekleurd. Het
is mogelijk dat een kopie van deze tekening, met de bovengenoemde of
een andere eerder gezonden brief, werd meegestuurd naar de Staten-
Generaal. De aanwezigheid van prikgaatjes (een veel gebruikte manier
van kopiëren) in de tekening zou hiervoor een goede aanwijzing kunnen

                                                
472 R.A.F., kaartenverzameling inv.nr. 9959. Het stuk behoort (volgens een opgave bij

de kaart) bij archiefstuk: R.A.F. Friese stadhouders Inv.nr. 297, nr. toeg. 7. Dit
stuk is echter niet te vinden.

473 Dit is onder meer duidelijk te zien ten zuiden van de A-poort waar Anthonij in
eerste instantie een rechte lijn had getrokken naar het rondeel dat hier lag, maar
dit later verbeterde en de lijnen wegkraste of niet met inkt aanzette.
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zijn.474

In tegenstelling tot wat dit vroege plan lijkt te suggereren, richtten de
werkzaamheden aan de fortificatiewerken zich tot 1612 grotendeels op
de zuid- en westzijde van de stad. De verdedigingswerken aan de noord
en oostkant van de stad hadden lage prioriteit, vooral omdat de
beveiliging in het zuiden grote gaten vertoonde. Zo stak bijvoorbeeld het
Statenkasteel met twee armen tot in de stad, en moest, na de afbraak
van de citadel, de wal hier worden gedicht. Bovendien was men rond
1612 bezig met de bouw van een nieuwe Oosterpoort aan het einde van
de Oosterstraat. Deze poort werd opgebouwd uit de resten van de
Drenkelaarstoren zoals uit de stadsrekeningen van 1608 en 1609
blijkt.475 Ook aan de afbraak van het kasteel was men, zoals blijkt uit
een brief van Willem Lodewijk aan de Staten-Generaal, in 1611 nog
steeds bezig: desen avont ben ick gecommen in gewisse ervaringe dat
de magistraet tot Groningen op eergisteren mit twee vendel borger
angevangen hebben te demolieren die oister ende westersijde vant gene
aent casteel was blijven staen nade openinge vandien.476 Financiële
problemen zorgden er zelfs voor dat de werkzaamheden ook aan de
zuid- en westkant van de stad stil kwamen te liggen en de nog
openliggende delen van de wal eerst nog tot gelegener tytt met een
muur werden afgesloten.477 Pas op het moment dat de Staten-Generaal,
op aandringen van Abel Coenders, in april 1614 besloten dat de stad nog
gedurende zes jaar een jaarlijkse subsidie van 12.000 gulden zou krijgen
voor de verdere aanleg van de werken, ging men verder met de
werkzaamheden.478 In dit zelfde document werd wel een voorwaarde
gesteld voor de financiële ondersteuning door de Staten Generaal,
namelijk dat de stad zelf de aanleg van de resterende fortificatiën op
basis van de laetste concessie sal continueren. Waarschijnlijk werd met
deze concessie het in overleg met Maurits en Willem Lodewijk gemaakte
bestek bedoeld.

                                                
474 Een dergelijke tekening is door mij echter niet aangetroffen in de archieven van de

Staten-Generaal.
475 G.A.G. stadsrekeningen 1608, fol. 312 ev.; stadsrekeningen 1609, fol. 297 ev. Een

andere belangrijke bron, waarin een specificatie wordt gegeven van de kosten van
de werken over de jaren 1607 tot 1609, en een raming van de nog te maken
kosten, is terug te vinden in het copulaet. G.A.G. 780r.*

476 R.A.F., Inv.nr. 3, nr.toegang 7, nr.316; brief van Willem Lodewijk aan de Staten
Generaal 4/24-4-1611. Willem Lodewijk geeft aan dat de stad hiervoor geen
toestemming had noch van de Staten Generaal, noch van hemzelf.

477 G.A.G. r.b.r. 9 juli 1612.
478 Van Deursen (1984), 240 [23-4-1614]. Een extract van deze resolutie, evenals de

brief van Abel Coenders, bevindt zich in het copulaet, G.A.G. 780r, 23 april 1614.*
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Hiermee zijn we aangekomen bij het begin van de aanleg van de nieuwe
fortificatiewerken ten noorden van de stad. In eerste instantie is er
waarschijnlijk door de adviseurs van Maurits en Willem Lodewijk aan het
stadsbestuur van Groningen een plan gepresenteerd dat een verdere
uitwerking was van het eerder beschreven plan van Anthonij uit 1606.
Uit een brief die het gemeentebestuur aan Maurits zond blijkt echter, dat
de stad zich niet in de door de prins gemaakte plannen kon vinden.
Daarom werd aan de onder stadsbouwmeester, Garwer Peters, gevraagd
een nieuw plan te maken, dat wel voldeed aan de nieuwe eisen van de
stad.479 Tijdens het Twaalf Jarig bestand (1609-1621) kon de stad
Groningen economisch opbloeien en was de noodzaak voor fortificaties,
althans voorlopig, niet dringend. Waarschijnlijk hebben deze nieuwe
eisen ingehouden dat de stad haar grondoppervlak wenste te vergroten.
Dit zou in ieder geval kunnen worden afgeleid uit de reactie van Maurits,
die het nieuwe plan van Peters goedkeurde mits de stad het zou kunnen
betalen en het plan neeth tho groeth zou worden.480 Desondanks had
zijn neef Willem Lodewijk bedenkingen bij de nieuwe plannen. Willem
Lodewijk liet de stad in augustus 1614 weten dat ook Hindrick van der
Merwede een nieuw plan had getekend, hetgeen hij ter bestudering
aanbeval.481 Dit plan voorzag in een uitbreiding van de stad aan de
noordzijde, die waarschijnlijk kleiner was dan uiteindelijk is gerealiseerd.
De stad Groningen zag echter weinig in deze plannen en liet na overleg
aan het begin van het jaar 1615 de ingenieur Johan van Valckenburg
plannen vervaardigen voor de nieuwe stadsuitleg buiten de Ebbinge- en
Boteringepoort.482 Van Johan van Valckenburg is bekend dat hij in 1613
betrokken was bij het maken van plannen voor de uitleg voor de stad
Rostock.483

                                                
479 G.A.G. r.b.r. 14 juli 1614. De brief aan Maurits werd vier dagen later verstuurd.
480 G.A.G. ingekomen stukken 1614, brief van Abel Coenders (juli 1614).
481 G.A.G. stadsarchief 1594-1815, voorl.inv.nr. 787, 13 augustus 1614, kopie van

brief Willem Lodewijk aan burgemeesters en raad.
482 G.A.G. uitgaande missieves 1614-1624, 7 februari 1615, brief aan Willem

Lodewijk. Een antwoord van de stadhouder werd negen dagen later geschreven
(16 februari 1615).

483 Van de betrokkenheid van Valckenburg zijn verschillende akten en tekeningen
bewaard gebleven in het archief van deze stad. Hulshof schrijft in zijn verslag
waarin hij melding maakt van deze bronnen: Zeer gewenscht ware een onderzoek
naar het aandeel, dat Hollandsche ingenieurs, vooral Johan van Valckenburg, die
door prins Maurits met raad en daad werd bijgestaan, hebben gehad aan de
versterkingen der Hanzesteden in het begin der 17e eeuw. Hulshof (1909), 48 e.v.
Befestigung.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

240

Doordat geen van de tekeningen van de hierboven genoemde
voorstellen bewaard is gebleven, is het onduidelijk wat de plannen
inhielden die eind maart 1615 door Sijne Excellentie werden
goedgekeurd op de grote form ende plante.484 Wat opvalt in de reactie
van de stad Groningen op de plannen van Willem Lodewijk, is dat de
stad niet de eigen stadsingenieur Garwer Peters verzocht om met een
antwoord te komen, maar dat aan een ingenieur van buitenaf, Johan van
Valckenburg, werd gevraagd om een alternatief plan te maken.
Valckenburg had kennelijk meer ervaring en genoot waarschijnlijk ook
meer aanzien bij prins Maurits en Willem Lodewijk. Toch moeten we de
rol van Garwer Peters niet onderschatten. De glazenmaker Garwer
Peters was een belangrijk figuur gedurende de planningsfase. Hij was
vanaf het jaar 1608, met een korte onderbreking in 1612, bij de nieuwe
fortificatiewerken betrokken als opzichter.485 Peters pendelde, vergezeld
van Abel Coenders of de stadssyndicus (vertegenwoordiger) Pancratius
Castricom, tussen Leeuwarden, Den Haag en de stad Groningen op en
neer met nieuwe plannen en tekeningen. Tijdens de aanleg van de
fortificatiewerken was Peters nog geen stadsbouwmeester; deze titel
was in 1610 toebedeeld aan Jacob Jacobsz. die deze titel behield tot zijn
dood in 1623. Peters was in deze periode stadsfabriek-meester of onder-
bouwmeester. Vanaf 1617 werd Peters in de bronnen ingenieur
genoemd, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat hij in dat jaar zijn
opleiding afrondde. Behalve als bouwmeester van verschillende
gebouwen in de stad was hij ook als landmeter en ingenieur werkzaam.
Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij in 1622 naast de hoogleraar
Nicolaas Mulerius betrokken was bij de admissie van de landmeter
Martinus Schonerus.486

Willem Lodewijk was niet de enige was die twijfelde aan de haalbaarheid
en noodzaak van een grote stadsuitleg. Ook de Ommelanden, die

                                                
484 Mens concludeerde op basis van de raadsresolutieën, dat in augustus 1614 de

plannen werden goedgekeurd. Mens (1982), 187-210, hier 190. Daarnaast geeft
hij aan dat de burgemeesters en raad pas 25 maart 1615 de gewichtige beslissing
nam om de fortificatiewerken in de grotere vorm aan te leggen. G.A.G., r.b.r. 25
maart 1615. Mens interpreteerde overigens sijne excelentie als Willem Lodewijk,
dit moet echter Maurits zijn. Willem Lodewijk is sijne genade.

485 Een uitvoerig artikel over Garwer Peters Schuitema-Meyer (1966),104-120.
486 Muller (1987), 79 bijlage I. Wanneer we bijlage I naast de chronologische lijst van

landmetersadmisies leggen, valt op dat de nummering van de betreffende
admissies, zoals genoemd in bijlage I, afwijkt van die in de lijst. Waarschijnlijk
moeten alle genoemde nummers steeds met één worden verhoogd, zodat Peters
niet aanwezig was bij het examen van Johan Sems maar bij het examen van
Martinus Schonerus.
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financieel moesten bijdragen aan deze stadsvergroting, vroegen zich
ernstig af waarom een verdubbeling van het oppervlak van de stad
noodzakelijk was. Zo schreven de Ommelanden al in 1616: dat de stad
zo wijd geextendeert is dat zij niet vermoedelijk gepopuleert kan
worden.487 De Ommelanden waren kritisch omdat zij de grootschalige
uitleg van de stad in verband brachten met de infrastructurele en
veenkoloniale politiek van de stad aan het begin van de zeventiende
eeuw, die er sterk op gericht was Groningen een nog belangrijker
monopolistische rol te geven in de regio.488 Het feit dat de Ommelanden
zouden moeten meebetalen aan de sterkere positie van de stad stuitte
hen zeer tegen de borst. Tot in de vijftiger jaren van de zeventiende
eeuw bleven de Ommelanden derhalve hun bijdrage aan de verdediging
van de stad aanvechten bij de Staten-Generaal en de stadhouder.

Een gevolg van deze politiek was dat de stad onder grote druk kwam te
staan waar het de betaling van de rente over de onteigende grond
betrof. In verschillende brieven aan de Staten-Generaal klaagde de stad
over de hoge lasten die zij moest aflossen ten gevolge van het
aanleggen van de fortificatiewerken, en over de weigering van de
Ommelanden bij te dragen aan een goede defensie van de stad. Zo stelt
de stad in een ongedateerde brief aan de Staten-Generaal: De
gecommitteerden vande Stadt Groningen hadden u ho.mog.
geremonstreert de redenen ende noot waeromme de Stadt Groningen
behoert ende moet gesubsidieert worden, tot haer fortificatien ende
bruggen, ende dat uyt de casse van Stadt ende Lande. 1° Die
fortificatien hebben gecost over drie millioenen. 2° Alle het ghene dat tot
subsidie van die genoten is monteert niet veele boven vijffmael hondert
duisent guldens. Blivende alsoo de Stadt beswaert met meer als vier
ende twintich tonnen gouts, ter saecke van die fortificatien dewelke
immers gemaeckt zijn tot defensie ende conservatie der provintie van
Stadt ende Lande, ende tot een voorborch der Landen van desen Staet
aen het oosten.489 Verderop in dezelfde brief stelt de stad: Nu sucht de
Stadt Groningen onder de lasten ende renten vande penningen ten
aensien vande fortificatien genegotieert. Bedragende de renten noch
jaerlijcks over vijftich duisent guldens.

De ontwikkeling van de turfhandel kwam pas op gang rond 1613, toen
de stad Groningen een groot veengebied bij de plaats Foxhol aankocht
                                                
487 G.A.G., 553r, register op de Resolutien der Gewestelijke Staten, 21 sept. 1616,

193.
488 Keuning (1933); Kooij (1994).
489 G.A.G. 780r, fol. 1r e.v.
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en begon met de aanleg van een scheepvaartverbinding hier naar toe.490

Had de stad Groningen zulke hoge verwachtingen van deze handel dat
de bestuurders mede daarom besloten tot een stadsuitbreiding? Behalve
de turfhandel waren in het begin van de zeventiende eeuw ook graan,
wol en hout belangrijke goederen voor de stapelmarkt.491 Naar het
belang van Groningen op deze markt in deze periode is nog te weinig
onderzoek gedaan om met stelligheid uitspraken te kunnen doen over de
invloed van de economische groei op het besluit van de stad om uit te
breiden.

                                                
490 Koster (1997), 93.
491 De Vries (1995), 770.
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DE RECONSTRUCTIE VAN DE ‘IDEALE’ GRONINGSE FORTIFICATIE

Er is alle reden om te veronderstellen dat het in 1615 goedgekeurde plan
de grondslag is geworden van de werkzaamheden die vervolgens
begonnen. Problematisch tijdens dit onderzoek was het ontbreken van
een getekend kaartbeeld van de nieuwe omwalling. Daarom is een
reconstructie gemaakt van het oorspronkelijke plan. Deze rerconstructie
is gebaseerd op cartografisch materiaal in combinatie met gegevens uit
de militaire traktaten.

In de uiteindelijke vorm telden de vestingwerken rondom Groningen
zeventien bastions. De onderlinge afstanden tussen deze bastions was
regelmatig. Uitzonderingen waren de gordijnen voor de A-poort en bij de
waterpoort van het Reitdiep (Kranepoort), die langer waren dan de
andere gordijnen. Een maat voor de afstand tussen de bastions vormde
de defensielijn, de lijn vanaf de punt van het bastion (saillant) langs de
face en vervolgens uitkomend op het gordijn bij de flank van het
naastgelegen bastion. Deze defensielijn werd in veel geschriften als
uitgangspunt voor de maat genomen, omdat hij de afstand is die met
een musket geschoten kan worden. Zo doende is deze lijn belangrijk
voor de verdediging van de eigen wallen: door deze afstand als
minimum afstand te nemen kan men namelijk op een aanvaller voor de
eigen wal schieten, zonder de wal te raken. Marolois beschrijft dit als
volgt in zijn tweede regel voor de vestingbouw: dat de beweerlinij die wt
den houck des flancx spruyt tot in den houck des bollwercks genaemt
fichante, en behoort niet veel langer genomen te werden als van 60
roeden aengesien dat t’selve een musquet scheute is. Maer indien men
de face met t’canon wil beschermen mach mense verlengen van 100 of
120 roeden [afb. 27].492 Een andere belangrijke maat is de hoek die de
verschillende middelpuntslijnen maken. Deze lijnen komen vanuit de
punt van het bastion bij een regelmatige vesting samen in het midden
van de vesting.

Een belangrijke aanname in de gevolgde reconstructie, en daarmee
tevens een mogelijk struikelblok, is dat de zestiende en zeventiende-
eeuwse ingenieurs streefden naar een zo regelmatig mogelijke vorm.
Zoveel is echter duidelijk, dat in alle traktaten en handboeken de
regelmatige vorm zeer veel aandacht kreeg, en dat de onregelmatige
vesting werd gezien als een afgeleide daarvan. De reden voor deze

                                                
492 Marolois (1651), 46 (regel II).
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Afb. 27 Samuel Marolois. Foto: UB Groningen
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voorkeur voor de regelmatige vorm moet worden gezocht in de
wiskundige en modelmatige achtergronden van de vestingbouw. Een
tweede vooronderstelling, die onder meer volgt uit de voorgaande
hoofdstukken, is dat getracht werd de positie van de al aanwezige
infrastructurele werken zoveel mogelijk in tact te laten. In de Groningse
situatie zien we dit aan de noordkant van de stad bij de straat naar de
Boteringepoort. Het deel binnen de stadswallen werd rechtgetrokken,
maar in het tracé buiten de nieuwe Boteringepoort vonden nauwelijks
wijzigingen plaats. Ook bij de nieuwe Ebbingepoort treffen we een
dergelijke situatie aan, zij het dat daar wijzigingen in de loop van het
Boterdiep zijn aangebracht. Uit militair technische overwegingen was
slechts één waterpoort mogelijk. Twee afzonderlijke waterpoorten –
zoals het geval zou zijn geweest indien het Selwerderdiepje en het
Boterdiep beiden zouden zijn gehandhaafd – zouden de wallen teveel
hebben verzwakt.493

Bij de vormanalyse van de Groningse stadsuitleg is teruggewerkt vanuit
de fysieke plattegrond zoals die zich thans in het stadsbeeld
manifesteert. Als de hoeken, die de loodlijnen uit het midden van de
gordijnen maken, onderling worden vergeleken, valt op dat de hoeken
aan weerszijden van de Nieuwe Boteringepoort vrijwel gelijk zijn,
namelijk 39 en 41 graden.494 Meten we dezelfde hoek aan beide kanten
één bastion verder, dan kan voor vier bastions en de bijbehorende
gordijnen in totaal een hoek van 122 graden gemeten worden. Een
zelfde stap verder levert voor het totaal van zes bastions een hoek van
139 graden op. Waarop kunnen dergelijke getallen duiden? Het lijkt
duidelijk dat, als we deze maten omzetten naar een regelmatige
plattegrond gebaseerd op een cirkel, we de verhoudingen van deze
hoeken ten opzichte van een cirkel kunnen weergeven als 360:40,
360:120 en 360:140. Voeren we de deling uit dan leidt dit in de eerste
twee gevallen tot een absolute waarde voor de teller, namelijk 9:1 en
3:1. In het geval van 360:140 levert dit geen rond getal op, namelijk
2,57:1. In het eerste geval werd de hoek van één bastion als
uitgangspunt voor de berekening genomen en zal dit dus leiden tot
negen bastions voor de volledige cirkel. In het tweede geval werd
uitgegaan van vier bastions voor de 120 graden, hetgeen via de
verhouding 3:1 leidt tot 12 bastions voor de 360 graden. Het derde
geval wordt als breuk buiten beschouwing gelaten, het levert in geen
                                                
493 Dat de beide waterwegen niet samen door één poort konden blijkt uit het eerdere

hoofdstuk over de waterstaatkundige veranderingen.
494 Een dergelijke afwijking kan het gevolg zijn van het bewerken van de kaart of van

een meetfout van de kaartmaker.
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enkel geval een reguliere plattegrond op.

Behalve het streven naar een regelmatige aanleg van de vesting, was in
het Groningse geval een goede aansluiting op de bestaande werken van
groot belang. Het betrof immers geen volledig nieuw ontwerp, aangezien
de zuid- en westzijde van de stad al van nieuwe wallen voorzien
waren.495 Uitgaande van de twee hierboven genoemde stellingen kan de
volgende reconstructie van het ontwerp van de fortificaties rondom de
nieuwe uitleg worden gemaakt, die in tweede instantie zal worden
vergeleken met de bestaande stad. Op basis van de gemeten hoeken in
de uiteindelijk gerealiseerde werken is naar aanleiding van de hierboven
uitgevoerde berekeningen een tweetal regelmatige modellen gemaakt.
Het eerste model, een negenhoekige vesting, sluit op het eerste gezicht
slecht aan bij de bestaande stad. Ook de aansluiting bij de gerealiseerde
vestingwerken is erg afwijkend, hetgeen vooral goed te zien is aan de
westkant van de stad. Het middelpunt van deze vesting zou buiten de
middeleeuwse wal komen te liggen. Bij het tweede model, een12-
hoekige vesting, is onmiddellijk duidelijk dat het beter past in het beeld
van de gerealiseerde uitbreiding. Bijna de gehele contour van dit model
valt samen met de gerealiseerde werken. De aansluiting met de oude
stad aan zowel de west- als de oostzijde vertoont vrijwel geen
afwijkingen. De duidelijkste afwijking van dit model ten opzichte van de
gerealiseerde situatie ligt aan de oostkant van de middeleeuwse stad.
Daar waar de contour, na het eerste kwadrant (gezien vanuit de Nieuwe
Boteringepoort) in het tweede kwart naar de stad toe buigt, gaat de
gerealiseerde vesting in een bijna rechte lijn door in zuidelijke richting.

Uitgaande van de regelmatige 12-hoek kan een cirkel worden getrokken
rondom dit model. Na het maken van deze cirkel wordt een rechte lijn
getrokken die vanuit de Nieuwe Boteringepoort via het midden van de
cirkel doorloopt tot bij de Herenpoort. Als nu de cirkel wordt verschoven
over deze lijn blijken de contouren aan de west- en zuidkant van de
oude stad samen te vallen met de wal. Op deze manier ontstaan twee
cirkels, de eerste langs de contouren van de stadswal rond de oude stad,
de tweede langs de bolwerken van de nieuwe uitleg; deze twee cirkel
overlappen elkaar deels. Rondom deze twee ten opzichte van elkaar
verschoven cirkels kan een ellips worden getekend die vrijwel volledig

                                                
495 Vergelijk Marolois (1651), 38 en plaat 17, figuur 82 en 83.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

247

samenvalt met de figuur van de vestingwerken.496 Hoewel de ellips als
vorm maar weinig gebruikt is in de vestingbouw, zijn er twee andere
voorbeelden te vinden in de uitbreidingen en vestingplannen voor Gullik
en Utrecht. Het plan voor Groningen zou dus de derde toepassing
kunnen zijn van deze wiskundige figuur.497 Bij de ellips rond Groningen
is de opvallendste afwijking van de uitgevoerde plattegrond het gedeelte
aan de zuidoostkant van de stad. Deze onregelmatigheid zou verklaard
kunnen worden door het feit dat hier een kruispunt is van een aantal
belangrijke waterwegen, en de stad, uit economisch oogpunt, een
dergelijke plek graag binnen haar muren had.

Welk uitsluitsel geven de bronnenanalyse en de reconstructie achteraf
over de keuze van de vorm van de uitbreiding van Groningen of over de
gedachtegang van de ingenieur die het plan maakte voor de nieuwe
uitleg? Wat betreft het planproces mag duidelijk zijn dat de rol van de
prins en de stadhouder van groot belang zijn geweest. Zij zorgden voor
de juiste afstemming van de verschillende ontwerpen, zowel waar het
militair strategische eisen, als waar het de financiële onderbouwing van
het plan betrof. Gelet op de vestingbouwkundige en locaal geografische
omstandigheden, maar ook op grond van het bestaand cartografisch
materiaal, lijkt het model van de twaalfhoekige vesting het dichtst bij de
gerealiseerde plattegrond te komen. De mathematische grondvorm die
voortkomt uit dit model is de ellips, welke het ideale compromis blijkt te
zijn tussen vestingbouwkundige principes, militaire aspecten en de lokale
(toevallige) gegevens van bodem, relief en bestaande infrastructuur. De
feitelijke argumentatie voor deze keuze wordt door de geschreven
bronnen niet bevestigd, maar de uitkomst lijkt het logisch resultaat van
de uiteenlopende visies van respectievelijk de Prins van Oranje en de
stadhouder van Friesland (inclusief hun militaire staf) en de lokale
deskundigen op het gebied van landmeetkunde en vestingbouw.

                                                
496 De meetkundige omschrijving van de ellips is alsvolgt: langwerpig gesloten

kromme lijn waarvan alle punten de eigenschap hebben dat de som hunner afstand
tot twee vaste punten, de brandpunten, constant is. Het is vooral de vaste afstand
tot de brandpunten waarin de ellips afwijkt van de ovaal.

497 Voor Utrecht: Taverne (1978), 238-278. Vooral ook de afgebeelde kaarten van
H.Ruysch (afb. 53 en 57) en de gravure van B.de Roy (afb.58). Voor Gullik: Müller
(1967).
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DE PRAKTIJK VAN HET VESTINGBOUWEN.

Het tot stand brengen van bouwwerken is niet alleen een zaak van
architectonische of technische mogelijkheden, schrijft Kolman in zijn
proefschrift over de organisatie van het bouwen in Kampen.498 Het
proces van het bouwen zelf, de structuur van het bouwbedrijf en de rol
van de vele betrokkenen daarin zijn minstens zo belangrijk. Deze zijn
echter tot nu toe nog maar mondjesmaat bestudeerd. Kolman noemt
verschillende typen onderzoek die voor bestudering daarvan gebruikt
kunnen worden: enerzijds is dit bouwhistorisch- en archeologisch
onderzoek, anderzijds archieven. In zijn eigen onderzoek ging hij niet zo
ver om elk bouwproject tot op de laatste baksteen en de laatste werkdag
uiteen te rafelen maar beperkte hij zich tot het bestuderen van de regels
en gebruiken die structuur gaven aan de bouwbedrijvigheid in de stad.
Hierdoor wijkt zijn studie enigszins af van de eerder genoemde studies
van Bonke en Holthuis. In deze paragraaf wil ik tussen deze drie auteurs
instaan om de gang van zaken bij de totstandkoming van de nieuwe
fortificatiewerken van Groningen te beschrijven.

Een belangrijke hoeveelheid informatie over de organisatie van het
vestingbouwbedrijf is te vinden in het traktaat van Samuel Marolois.499

De werkwijze die Marolois schetst komt grotendeels overeen met de
beschrijving die Kolman geeft van de openbare aanbesteding van de
vestingwerken in Deventer, een praktijk die zoals blijkt uit de archivalia
ook in Groningen werd toegepast. Allereerst werden in het bestek van de
bouw de voorwaarden vastgesteld op basis waarvan de aannemer het
werk zou moeten uitvoeren.500 Tevens werd de periode waarin het werk
voltooid moest zijn genoemd, en de eventuele sancties die werden
opgelegd wanneer het werk niet binnen de overeengekomen periode
afgerond was. Verder werd vastgelegd of de aannemer ofwel de
opdrachtgever moest zorgen voor de benodigde materialen.

Voor het onderzoek naar de bouwpraktijk van de vestingwerken in
Groningen is gebruik gemaakt van een klein aantal bestekken, zoals
deze zijn overgeleverd in de bestekboeken in het gemeentearchief van
de stad Groningen. In de afschriften uit het bestekboek blijkt dat de
aannemer en de opdrachtgevers al een overeenkomst hadden gesloten

                                                
498 Kolman (1993).
499 Marolois (1651).
500 In het bestek wordt precies beschreven wat de taken van de aannemer zijn en hoe

het werk moet worden uitgevoerd.
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over de uitvoering, termijn en betaling van de werkzaamheden. Deze
bestekken vormen op twee manieren een belangrijke bron. Ten eerste
geven ze een duidelijk beeld van de wijze waarop het werk technisch
diende te worden uitgevoerd. Daarnaast geven de bestekken een inzicht
in de kosten van de werken. Zo geeft het materiaal antwoord op de
vragen: wat ontvangt de aannemer voor een bepaald werk en wat is
hieruit af te leiden over de lonen en materiaalkosten? Naast deze
bestekken zijn er nog de stadsrekeningen waarin ook posten voor
geleverde materialen en arbeidsloon zijn opgenomen.501 Een vergelijking
tussen deze beide bronnen kan meer zeggen over de financiële
organisatie van het bouwbedrijf.

Wat een vergelijking tussen deze beide bronnen ook oplevert, en wat
ook al blijkt uit de relatief korte lijst van beschikbare bestekken (42 in
totaal, waaronder 6 voor de nieuwe uitleg), is dat veel werk niet in de
bestekboeken terecht is gekomen.502 Waarschijnlijk komt dit doordat een
groot deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door aannemers met
wie de stad vaste contracten had.503 De aannemer was op deze manier
verzekerd van een vast inkomen, maar daar tegenover stond dat hij de
lokale overheid altijd voorrang moesten geven boven andere
opdrachtgevers. In welke gevallen ervoor werd gekozen om een
aannemer van buitenaf bij het werk te betrekken is op basis van het
weinige materiaal niet aan te geven. Veel van het grondwerk lijkt
daarentegen in de bestekboeken terecht te zijn gekomen, maar het mag
niet worden uitgesloten dat diverse akten niet in de bestekboeken zijn
overgeschreven. Toch is met als uitgangspunt de stadsrekeningen en de
6 bestekken een beeld te geven van het verloop en de omvang van de
werkzaamheden aan de nieuwe fortificatiewerken.

Op 7 april 1620 neemt de aannemer Lambert Haykens het werk aan
voor het derde bolwerk ten oosten van de Ebbingepoort.504 Uit de akte
blijkt dat Haykens de gracht moet graven. De exacte afmetingen van
deze gracht worden in de akte gegeven: de gracht wordt 8 voeten diep
en aan de bovenzijde 12 roeden en aan de onderzijde 10 roeden

                                                
501 G.A.G., 332r stadsrekeningen, in de stadsrekeningen zijn de kosten van het

stadswerk onder het onderdeel stadsbouwmeester cedullen opgenomen.
502 G.A.G. 474r bestekboek.*
503 Deze praktijk werd ook al door Kolman beschreven Kolman (1993). Uit bestudering

van de stadsrekeningen blijkt dat deze praktijk ook in Groningen veelvuldig werd
toegepast, vooral daar waar het de metselaars en de stratenmakers betreft komen
telkens dezelfde namen voor in de boeken.

504 G.A.G. 474r, fol. 15r.*
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breed.505 Per strekkende meter heeft de gracht een inhoud van 105 m3.
De verloren gracht of cunette die als een extra diepte in het midden van
de gracht ligt, moet 3 voet diep en drie roeden breed worden, ongeveer
11 m3. De aannemer moet de grond die vrijkomt bij het uitgraven van
de gracht gebruiken om de wal mee op te bouwen, een werkwijze die
zeer exact beschreven staat in het bestek. De aannemer moet steeds
een zodanig deel van de grond afgraven, dat daarmee de wal kan
worden opgezet tot een hoogte van anderhalf voet. Verder moet hij om
de driekwart voet een laag graszoden en kweekkruid toevoegen en de
wal stevig aanstampen, om de stevigheid van de wal te garanderen.506

Behalve met kweekkruid werd om deze zelfde redenen ook veel gewerkt
met andere kruiden zoals hop, klaver en zevenblad. Op deze wijze werd
in dunne lagen het profiel van de wal opgebouwd. Helaas zijn in de
bestekken de afmetingen van de wal niet zo precies beschreven als die
van de gracht. Er is toch een mogelijkheid het lichaam van de wal te
reconstrueren, op basis van een aantal profielen die in de getekende
bronnen voorkomen en de in de traktaten beschreven afmetingen.507

Marolois stelt in zijn traktaat dat de wal minstens 5½ roeden dik moet
zijn en als we de breedte van de gracht in de tekeningen vergelijken met
de dikte van de wal kunnen we voor Groningen uitgaan van 6½
roeden.508 Als we deze hoeveelheid grond van de gracht omzetten naar
een wal die circa 90 voeten breed is en we maken deze 16 voet hoog
dan blijkt er voldoende grond beschikbaar te zijn. Ook als we hierop een
borstweer aanleggen van 6 voet hoog en 24 voet breed in totaal, is voor
een dergelijke wal circa 100 m3 noodzakelijk (hierboven is berekend dat
de gracht zoals die in de akte voorkomt een inhoud heeft van 105
kubieke meter). Uit de grond die wordt uitgegraven voor de verloren
gracht is het mogelijk de borstweer van de bedekte weg (faucebraye) te
maken. De dan nog overgebleven grond van de verloren gracht kan
worden gebruikt voor het glacis aan de andere zijde van de gracht.

Niet alleen de technische gegevens over het werk, maar ook meer

                                                
505 In de voorbeelden zal voor de roede een afstand van 4,09 meter worden genomen

en de voet een 1/14 deel hiervan. Dit zijn de in Groningen op dat moment
gebruikte maten.

506 Marolois schrijft zeven jaar later over de toepassing van graszoden en kweek:
Queeck-cruydt, welcke wortel sodanighe eygenschap heeft dat het hem verspreydt
over al de wal ende te samen bint over sulcx dat dit selve de vorseyde korste
langhe tijt duyrende houdt ende bykans eeuwich, Marolois (1651), 42.

507 Bijvoorbeeld het profiel zoals het voorkomt op de kaart in het archief van de
Service Historique de la Marine, Vincennes, SH 174 [register van de fortificatien
inde Geunieerde Provintien etc., 1661].

508 Zie bijlage Marolois (1651).
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praktische zaken werden in het bestek vastgelegd. Zo vinden we in de
akten regelmatig de zinsnede De aannemer sal sich selven bestellen alle
materialen. Soms ook dragen de stedelijke autoriteiten zorg voor de
materialen, zoals bijvoorbeeld in een bestek voor het metselen van de
muur van de bedekte weg tussen de Steentil- en de Ebbingepoort: Om
deese muyre voort to verveerdigen willen die heeren den annemer
bestellen und leveren alle steen kalck sement sandt ter plaatsen omtrent
deselve magh verarbeyt worden.509 Ook wat betreft de betaling van het
werk werden afspraken gemaakt. In een akte betreffende de aanleg van
een bolwerk met twee halve gordijnen ter weerszijden werd het
volgende afgesproken: in totaal kreeg de aannemer voor het totale werk
een bedrag van 1500 carolus gulden. Wekelijks werden echter de
werklieden door het stadsbestuur uitbetaald, en dit bedrag werd op de
eindafrekening in mindering gebracht. Iedere werkman ontving per week
zeven stuivers voor een paardenknecht en zijn paard werd 24 stuivers
betaald. De rest van het geld werd aan de aannemer uitbetaald als het
werck gepresen ende upgenomen sall sijnn. Hiervoor moest wel aan een
aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo moest Haykens zo spoedig mogelijk
met het werk beginnen en halverwege de maand juli zo ver gevorderd
zijn dat de metselaars konden beginnen. Voldeed hij niet aan deze
voorwaarde, dan werd er honderd pond op zijn eindbedrag gekort.
Daarnaast stelde men dat het totale werk, volgens de schatting van
degene die het bestek opstelden, half augustus klaar zou moeten zijn.
Dergelijke afspraken zijn niet uitzonderlijk, we treffen ze in verschillende
andere bestekken ook aan.

In dit bestek was de aannemer ook belast met het bemalen van de
gracht tijdens het werk, hij moest immers waterossen en gruppen
bestellen om het water naar de molen te leiden. Een aantal dagen voor
het contract met Haykens werd daartoe een overeenkomst gesloten met
Rolleff Janssen uit Leeuwarden. Zijn werk bestond uit het leeg malen van
de nieuwe gracht, vanaf de Ebbingepoort tot zover die op dat moment
was uitgegraven.510 Ook hierbij stelden de opdrachtgevers eisen aan de
aannemer. Om te voorkomen dat de aannemer te weinig water zou
afvoeren stelde men de eis dat die tonne over die pinne in het water
moet. We moeten ons hierbij een baggermachine voorstellen met een
draaiende rij tonnen die één voor één onder water worden gehouden en
eenmaal gevuld elders worden leeggegooid. Hoe dieper de tonnen het
water ingaan des temeer water mee naar boven werd genomen.

                                                
509 G.A.G. 474r, fol. 45r.*
510 G.A.G. 474r, fol. 15r, 3 april 1620.*
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Anderzijds maakte meer gewicht in de ton het werk zwaarder. De
opdrachtgevers wilden met dit beding een zekere werksnelheid
garanderen. Rolleff Janssen ontving voor dit werk een totaalbedrag van
215 carolus gulden, die hij in twee termijnen zou krijgen. Een derde deel
van het geld op het moment dat de helft van het water was
weggemalen, de rest van het geld als het werk voltooid was. Na de
voltooiing zou het bemalen door moeten gaan, en werd aan de
aannemer per etmaal dat hij had gemalen een bedrag van 5 gulden
betaald.

Een volgende akte die van belang is voor de situatie van de
fortificatiewerken dateert uit 1621. 511 Daarin werd het metsel- en
voegwerk aan de muur van de faucebraye voor het deel tussen de
Ebbinge- en Steentilpoort aanbesteed, voor zover dit nog niet of niet op
de juiste wijze gebeurd was. Ook nu moest de opdrachtgever de stenen,
kalk, cement en zand leveren.512 Het merendeel van deze kalk werd
geleverd door drie personen, Albert Jansen uit Foxhol (na zijn dood ging
zijn weduwe verder met het bedrijf), Adam Hindrik (eveneens afkomstig
uit Foxhol) en Hindrick Jansen uit Donghorn. Opvallend is dat er in
eerste instantie maar weinig stenen werden aangeleverd, tenminste voor
zover dat uit de stadsrekeningen is op te maken.513 Het blijkt echter dat
veel van de stenen die gebruikt werden voor de aanleg van de nieuwe
werken, afkomstig waren van het afgebroken Staten-kasteel. Ook van
andere plaatsen in de stad is bekend dat de stenen bij sloop werden
opgekocht en hergebruikt bij andere bouwwerken. In veel gevallen
werden verschillende werklieden aangenomen om de stenen los te
bikken. Naast het werk voor de metselaren was er ook veel werk voor de
steenhouwers die werkten met de graue steen, een natuursteen. Zoals
Kolman heeft aangegeven voor Kampen, moet ook voor de stad
Groningen onderscheid worden gemaakt tussen de metselaar en de
steenhouwer.514 Ook in de stadsrekeningen is een duidelijk onderscheidt
gemaakt tussen de werkzaamheden voor de beide ambachten, hoewel
de betaling voor beide groepen vrijwel gelijk is, namelijk 15 stuivers per
dag.

                                                
511 G.A.G. 474r, fol. 45r.*
512 Uit de stadsrekeningen komt dit naar voren uit de vele scheepsladingen kalk die

bijna wekelijks in de stadsrekeningen voorkomen; zo werd in het jaar 1618
ongeveer 3600 gulden uitgegeven voor 7190 ton kalk. Over het algemeen, zo blijkt
uit de stadsrekeningen, werd 10 stuiver per ton betaald.

513 Voor 1618 wordt maar drie maal een levering van (bak)steen aangetroffen.
514 Kolman (1993), 186.
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Afb. 28 Detail van de bolwerken rond de Nieuwe Boteringepoort op de
kaart van Geelkerken (1616).
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Aan de hand van de stadsrekeningen uit de periode van 1615 tot 1620
zijn de werkzaamheden in grote lijnen te lokaliseren. Zo waren in de
eerste zes maanden van 1617 verschillende aannemers bezig met het
afronden van het werk rond de Nieuwe Boteringepoort [afb. 28]. In het
voorjaar en de zomer van 1615 werden bij deze zelfde poort
werkzaamheden verricht door de steenmetseler Harmen van Goor en
zijn knechten.515 Deze werkzaamheden komen overeen met de
afbeelding van het bouwwerk op de kaart van Nicolaas Geelkercken uit
1616. De Nieuwe Boteringepoort was in 1616 al gereed, evenals de
beide bolwerken ter weerszijden. Aan de Nieuwe Ebbingepoort was men,
te oordelen naar de kaart van Geelkercken, niet begonnen. We treffen
de eerste werkzaamheden hieraan vanaf augustus 1617 in de
stadsrekeningen aan wanneer metselaars met een stenen beer in de
gracht beginnen. Mr. Harmen van Goer hefft gearbeidet in stadtswarck
mit sin knechten 18½ dach omme de nije grave grachten tot aen nije
Ebbinge porte tho lossen alss ock noch up rekeninge van die muer inde
grafte.516 Het merendeel van de werkzaamheden rond deze poort
concentreert zich in de eerste maanden van 1618, waarna in juli van dat
jaar de werkzaamheden zich verplaatsen naar de A-poort en de Marwix-
pijpen. In augustus 1618 was het werk al zover gevorderd dat de
stratenmakers konden beginnen, en tot aan de zomer van 1619 waren
zij bezig met het aanleggen van de straten tussen de oude- en de
nieuwe Ebbingepoort. In juli 1619 verplaatste het werk zich naar het
zuiden rondom de Steentilpoort en het Damsterdiep.517

Ook uit de combinatie van de bestekken met de stadsrekeningen is veel
af te leiden. Zoals boven vermeld, werd op 26 maart 1619 een opdracht
verstrekt aan Jancke van Growe voor den volgenden faes an die
dwenger ant oosten van Ebbinge poorte van die pundt aff na dat suden
streckende mit dat volgende cordijn mit die faes daer an om die punt.518

Op 10 april treffen we de eerste betaling in de stadsrekeningen aan van
200 daalder (300 gulden).519 Tot 27 november treffen we (met één
uitzondering op 7 oktober) wekelijks betalingen aan die variëren van 150
                                                
515 G.A.G. 332r stadsrekeningen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende

jaren: 1615: f.200-212v; 1616: f.187-219; 1617: f.189-241; 1618: f. 197-274v;
1619: f.210v-219v

516 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1617, f.210
517 Er waren in deze periode nog een aantal betalingen die betrekking hadden op de

Ebbingepoort, de schilder Harmen Laurens is nog tot in de maand september bezig
met het schilderen van de poort en de brug, en de schuitenmaker Tonnijs Hinderics
werd eind augustus betaald voor het teren van de brug

518 G.A.G. 474r, fol.36r.
519 G.A.G. 332r stadsrekeningen 1619, fol.217r.
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tot 1000 gulden, met een totaal van 145.240 gulden voor het gehele
jaar, telkens met de omschrijving aangenomen werk. Dit bedrag komt
totaal niet overeen met de overeengekomen aanneemsom zoals deze in
het bestek werd vermeld, te weten thijn dusent achthundert vijfftich
carelsgulden. Nu kan het zijn dat de genoemde betalingen aan de
arbeiders zijn gedaan, zoals in de akte is opgenomen, en dat het bedrag
van 1850 gulden het bedrag was dat de aannemer ontving als het werk
gereed was, maar dit komt niet overeen met de zinssnede: Den
annhemer sall alle weecke leneringe ontfangen na grootheit sine
arbeiders und also daer eenige paarden bij komen. Er kan echter op
geen enkele wijze zekerheid worden verkregen over deze gang van
zaken. Opvallend is wel dat op 7 april 1620 het derde bolwerk ten oosten
van de Ebbingepoort met twee halve gordijnen werd aanbesteed aan
Lambert Haykens, en dat hem daarbij strenge tijdsvoorwaarden werden
gesteld, zoals hierboven al eerder werd beschreven. Janneke van Grou
had het werk uitgevoerd van de face van de eerste dwinger zuidoostelijk
van de Ebbingepoort, het daaropvolgend gordijn plus een volgende face.
Als nu Haykens een jaar later het werk aannam van het halve gordijn
tussen het tweede en derde bolwerk, het derde bolwerk en het volgend
muurstuk, en dit volgens het bestek in de maanden tussen mei en
augustus, dus vier maanden moest kunnen afronden, lijkt het
aannemelijk dat aan Janneke van Grou een tweede opdracht is verstrekt
voor de ontbrekende face en het halve gordijn. Dit alles verklaart echter
niet de hoge kosten zoals deze in de stadsrekeningen zijn terug te
vinden. Een laatste opmerking over dit bestek en de bedragen in de
stadsrekeningen, is dat op 15 mei 1619 een betaling aan Janneke van
Grou werd opgenomen van 399 gulden voor 266 dagen werk, hetgeen
neer zou kunnen komen op 30 stuiver per dag en een totaal van 44
mandagen per dag. In het bestek van Haykens werd opgenomen dat
ieder man ontfangen des dages soeven stuive unnd up yder karre peert
man ende junge 24 stuver, totaal 31 stuivers per dag.

Holthuis stelt na een uitvoerige, maar naar eigen zeggen hypothetische,
berekening vast dat bij de fortificatiewerken van Deventer voor de
periode tussen 1596 en 1621 dagelijks gemiddeld 33 tot 41 arbeiders
betrokken waren die gemiddeld 6,1 stuiver als dagloon ontvingen.520 De
Groningse bedragen liggen dus volgens het bovenstaande bestek iets
hoger, maar soms ook lager zoals blijkt ook uit de bedragen die de
metselaars ontvingen voor hun werk. Harmen van Goer met zijn twee
knechten ontving op 21 mei 1615 voor zichzelf en twee knechten 80

                                                
520 Holthuis (1993), 86-90.
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gulden (1600 stuiver) voor 100 dagen werk, op 27 mei 87 gulden (1740
stuiver) voor 108 dagen werk en 4 juni 1615 72 gulden en 10 stuivers
(1450 stuiver) voor 90 dagen werk, respectievelijk 16, 16,1 en 16,1
stuivers per dag voor 3 personen, dus 5,4 stuiver per dag. Een
mogelijkheid, die sterk voor de hand ligt, is dat deze metselaar diverse
mensen op verschillende plaatsen aan het werk had (vandaar ook dat zij
binnen een week 108 dagen werk kunnen verzetten). De beide knechten
krijgen een normaal metselloon van zes of zeven stuivers per dag en de
rest verdwijnt in de zak van Van Goer. Een extra indicatie voor een
dergelijke praktijk zijn de betalingen aan deze aannemer in 1617 voor
metselwerk aan een muur in de gracht bij het Reitdiep, waar hij behalve
de vermelde 15 stuivers per dag een bedrag variërend tussen de 55 en
75 daalder per week ontving.

Met betrekking tot de praktijk van het vestingbouwen valt te
concluderen dat op basis van de overgeleverde bestekken en de
artikelen uit de stadsrekeningen een beeld kan worden gegeven van
enerzijds de fasen in het bouwproces en anderzijds de wijze van
uitvoering in een aantal specifieke situaties. Zoals al uit de kaart van
Nicolaas Geelkercken uit 1616 bleek, hebben de werkzaamheden zich
vanaf 1615 in eerste instantie gericht op de Nieuwe Boteringepoort en
de bolwerken aan weerszijden van deze poort. In 1617 werd gelijktijdig
gewerkt bij de Krane- en bij de Ebbingepoort, in 1618 volgde,
waarschijnlijk na de afronding van de Ebbingepoort, het werk aan de A-
poort, en in 1619 volgt het gedeelte rondom de Steentilpoort. De wallen
en dwingers tussen de poorten werden stapsgewijs aangelegd, waarbij
uit de bestekken blijkt dat voor de aanleg van een dwinger met een
gordijn ongeveer vier maanden nodig waren. Voor de negen en een
halve dwingers met hun gordijnen die op de kaart van Geelkercken nog
niet voltooid waren zijn vanaf 1616 dus nog 38 maanden nodig geweest.
In de praktijk bleek het nog tot 1622 te duren voordat de wallen
werkelijk gesloten waren. De bestekken geven wel inzicht in de
hoeveelheid grond die verplaatst moest worden vanuit de gracht naar de
wal: 115 m3 voldoende om de wal, de fauce-braye en het glacis van aan
te leggen. Over door Kolman geconstateerde wantoestanden die het
gevolg waren van de wijze van aanbesteding van het werk zijn in
Groningen geen aanwijzingen gevonden.521 Wat betreft de kosten en de
bekostiging van de fortificatiewerken is er voor Groningen geen
onderzoek gedaan.

                                                
521 Kolman (1993), 279.
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CONCLUSIE

Na de afbraak van het kasteel ten zuiden van de stad Groningen
ontstond er een duidelijke noodzaak om de bestaande wallen met
rondelen te vervangen door fortificatiewerken die voldeden aan de eisen
van de nieuwe tijd. Groningen neemt hierbij zeker geen unieke positie
in; het ontwerpen en aanleggen van nieuwe fortificatiewerken was in die
jaren aan de orde van de dag in de gehele Republiek. Op basis van de
uit onder meer Italië geïmporteerde ideeën over defensieve werken
ontwikkelde zich aan het einde van de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw een nieuw Nederlands stelsel. De aard, vorm, maten
en uitvoering werden vastgelegd in traktaten over vestingbouw en dit
stelsel werd gedoceerd op de speciale opleidingen die vanaf 1600 op
verschillende plaatsen in Nederland werden gesticht. Het eerste deel van
het hoofdstuk heeft deze ontwikkeling kort geschetst. In het geval van
Groningen was er tot voor kort veel onduidelijkheid over het
planningsproces zoals dat heeft plaatsgevonden. In overleg met de Prins
van Oranje en de Stadhouder kwam de stad Groningen tot een aantal
plannen. In eerste instantie richtten deze plannen zich op de zuidkant
van de stad, maar na 1608 werd er ook nagedacht over de noordzijde,
hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een, volgens sommige betrokkenen,
te grote uitleg ten noorden van de stad. Ondanks het ontbreken van de
plannen voor deze uitbreiding is in dit hoofdstuk op verschillende
manieren getracht een reconstructie te maken van het proces. Belangrijk
hierbij is bekendheid met de werkwijze van landmeters en ingenieurs.
De voor het gebruik in het onderwijs opgezette traktaten, aangevuld met
enkele overgeleverde aantekeningen van de cursisten zijn hierbij van
groot belang. Op basis van het lesmateriaal voor de zeventiende eeuw is
een reconstructie gemaakt van hoe de vorm van de uitleg uiteindelijk tot
stand is gekomen.

Tevens is getracht inzicht te krijgen in de concrete uitvoering van deze
werken. Op basis van overgeleverde bestekken en de stadsrekeningen
kan een gedeeltelijke reconstructie gemaakt worden van de werkwijze
van de stad en de betrokken aannemers. Daarbij is gekeken naar de
fasering van de aanleg, de wijze waarop de opdrachten werden verstrekt
en de hierbij gestelde voorwaarden en de uitvoering van de aangenomen
werken. Op basis van deze gegevens kan nu een globaal beeld worden
geschetst van de stedenbouwkundige inrichting van de ontstane ruimte.
Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan de vraag hoe de
eerder genoemde, abstracte, aan handboeken ontleende regels en
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procedures van aanleg en inrichting in de dagelijkse omstandigheden en
geografische situatie van de stad Groningen in praktijk werden gebracht.


