PIETER POST DE BOUWMEESTER
VAN DE WAA,G

Bij velen, die -d e Goudsche waag zien, zal de wensch opkomen
van dit imposante 17de eeuwsche ·gebouw en zijn bouwmeester iets
meer te weten. Een wensch, die gezien de vele op de waag betrekking hebbende authentieke stukken, die in het gemeente archief
bewaard worden, wat het bouwwerk betreft, alleszins bevredigd
kan worden. De gegevens omtrent den bouwmeester echter zijn
door het geheele land verspreid, ten deele zelfs buiten onze landsgrenzen te zoeken. Hoewel de verschillende in ·h et archief aanwezige
bescheiden, die ons inlichten over den aankoop van koper en ijzerwerk, hout, touw, enz., en waarbij zich ook het bestek bevindt van
het door Bartholomeus Eggers zoo kunstig verrichte beeldhouw~
werk, zeker meerdere bekendheid verdienen, wil ik me hier bepalen
tot die, welke direct op den bouwmeester betrekking hebben. Als
voornaamste moet wel genoemd worden de door Post eigenhandig
geschreven declaratie van door hem, ,,door ordere Ende op het
begeren van haere Ed Mo de Heeren Burgemeesteren, der steede
Gouda" verrichte werkzaamheden 1).
Declaratie, van Teyckenen, vacatien ende verschoote Pen~
ningen, gedaen door ordere -ende op het begeren van haere
Ed: Ma de Heeren Burgemeesteren, der stede Gouda door
den Architect P. Post, beginnende den 8 July 1667 ende
eyndende den 9 Novemb. 1668.
Geteekent tot de bouwingh vande waage der steede Gouda,
ende tot de Camer vande vergadering van het Classis, verschyde Teyckeninge, soa op de Groote als Kleene maet, midtschadere memorie, ende Calculatie daer toe in gestelt bedragende te samen de somme van
$ 320 : 10 : 0
Gevaceert ende tot der Goude ,geweest ter oorsake van de
voorgemelde bouwen drie onder schyde male compt voor
vacatie
f: 39: 6: 1) rollen fabricage.
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verschooten aen wagevraghten, ende verteringe op de heen
ende weeder Rys .
E 42: 18: E 402: 14: O
P. Post.

Compt te samen .

De Burgermrn. der stadt Goude ordonneren den Tresorier te
betaelen mr. Post architect wonende in _'s •gravenhage de
somme van vier hondert twe~ gulden veerthien stuyvers elcke
gulden tot XL grooten vlaems, hem geaccordeert ende toegestaen over het teyckenen vande Bouwingh vande nieuwe
waegh alhier, mitsgrs de affteykeningh van de camer daer
de classis hare vergaderinge binnen de gemelte stadt syn houdende en andere besoignes gedaen breeder vermogens. de
nevensgaende specificatie ende mits overbrengende deses met
behoorlijck acquijt sal hem de voorsr. somme in sijn reeckeninge valideren. den XIII november 1668.
Fl. Cant

P. Bonser.
· ter ordonnantie van de selve
J. van der Tocht.

Ontfangen bij mij onderget. uyt handen van den tresorier de
penningen in de bovenstaende ordre begrepen
P. Post.
Den 24en Mei 1667 was een com~issie benoemd, die tot taak
had te "examineren in wat vouge totten meesten dienste van de
stadt de wage soude konnen werden vernieuwd" Deze gecommitteerden zullen zich tot Post gewend ·h ebben, die naar uit zijn
declaratie blijkt, den 8 Juli daarop volgend met zijn werkzaamheden begon. Ruim drie maanden later den · 24 October 1667 werd
het door de commissie "naer Ingenomen advys ende opstellen van
seeckere teyckeninge van den Architect Post" uitgebrachte rapport
in de vergadering van de vroedschap besproken, doch kon "vermits
d'onsterckte van de vergaderinge" geen besluit genomen worden 1).
De daarop volgende week, op 31 October werd evenwel besloten
,,de geseyde opbouwinge te voltrecken" 2)
Post maakte twee verschillende ontwerpen, beide opgenomen in
het plaatwerk van Pieter van der Aa, getiteld "Les ouvrages
d'architecture de Pierre Post"
1) Vroetschapsboeck fol. 229v
2) dito fol. 230.

= 229 verso.
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Uit de hierna volgende rekening blijkt, dat men eerst een houten
model van de nieuw te bouwen waag heeft laten maken, waarschijnlijk om op deze wijze beter keus te kunnen doen. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat in den vorm van de luifel wel het meest
opvallende verschil in de buiten architectuur der beide ontwerpen te
zoeken is.
Reckeninge Aen de Heere fabricke
Eerst Aengenomen de Loose wach van arbeytsloon
bedongen
42- 0-0
Noch van de leuifel ront om bedongen .
26- 0-0
Noch van vermaecke van dese voorschreve wage
6- 0-0
Noch van de leuyfel de dele rontom te slaen .
2- 0-0
Noch voor het loopen en koopen van het hout .
3-10-0
Dese verschreven wach met de leuifel weer ten orber
of te breken ende het ho~t weer op het stats erf te
breg·ge des de stat de sleper daer van: sal betalen
somma komt te same .
wyllem goverse hout aen hout.
Claes Cornelisse Schore} 1) .

79-10-0

Nadat dit houten model weer was afgebroken. werd den 3en
April 1668 "geresolveert en( de) verstaen den Tresorier van der
Dussen, 't authoriseren te betaelen alle quitantien ende ordonnantien
van materialen tot de Wage noodich aende respective Leveranciers
tot dat de selve sal sijn volbout .. . " 2 ). Twee dagen later, den Sen
f\pril, werd het. grondwerk uitbesteed en dus met den bouw begonnen 3 ).
Post eindigde zijn werkzaamheden den 9en November 1668 en
kwam in dien tijd ,...., drie onderschyde male tot der Goude ,....,
a lwaar hij behalve het in de declaratie nauwkeurig genoemde teekenwerk ook nog "andere besoignes" in stadsdienst v errichtte. Moge
een gelukkige archiefsvondst eens bekend maken welke die "andere
,b esoignes" geweest zijn. Het is niet uitgesloten dat hiermede nog
ander teekenwerk bedoeld is. Verschillende gebouwen in Gouda
zijn in zijn trant uitgevoerd. o.a. het Catharinen Gasthuis, de gevel
1) rollen Maart 1668.
2) Extract uyt 't Carnerb. der Stadt Goude (bij de losse papieren).
3) 9e Verhuurboek 1622-1679 fol. 197.
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van het vrouwenhuis aan de Kleiweg, het ingangspoortje van de
vroegere Latijnsche school, terwijl ook ,d e gevel van het tegen~
woordige Archiefgebouw omstreeks 1665 verbouwd werd.
Hoe zeer ook de tijdgenooten dit gebouw op prijs stelden moge
blijken uit de zorg door de overheid besteed, om door het voor~
schrijven van een aantal "Articulen waer naer den cooper van het
ihuys ,genaemt den Ouden Salm sich sal hebben te reguleren in
het optimmeren van een nieuw huys ter selver plaetse" 1) te voor~
komen dat het nieuw tè bouwen belendende perceel op eenigerlei
wijze afbreuk zou kunnen doen aan de schoonheid van de waag.
Zoo moest o.a. de gootlijst van het te bouwen ·h uis ten minste zes
voet lager gesteld worden dan die van de waag. Een eisch waaraan,
helaas zeer tot schade van -het stadsbeeld ter plaatse, in onzen
tijd niet de hand is gehouden.
P. Post werd te Haarlem als tweede kind (het eerste dat 22
April 1607 Pieter gedoopt was zal •g estorven zijn) , uit het huwelijk
van Jan Jans g laesschrijver 2). jong gesel van Leiden en F rancijntje
Pieters, jonge dochter van Haarlem geboren en den eersten Mei,
in de groote kerk, Peter gedoopt. De eenige datum uit zijn jeugd
bekend is, dat hij in 1623 in het St. Lucas,gilde te Haarlem werd
ingesc-hreven. Wie zijn leermeesters waren is onbèkènd, doch zeer
waarschijnlijk leerde hij in ·h et gilde Jacob van Campen kennen,
door wiens toedoen hij in den Haag kwam te werken aan het huis
van graaf Johan Maurits van Nassau ( Mauritshuis) en aan het
huis van den secretaris van Prins Frederik Hendrik, Constantijn
Huygens. Bij beider bouw is Jacob van Campen betrokken geweest.
30 April 1640 werd Post aangesteld in dienst van P rins Frederik
Hendrik, omme opsicht te hebben op de timmeragie in 't Noord~
einde ( tegenwoordig koninklijk paleis). Vijf jaar later, 14 Febr.
1645 werd hij aangesteld als schilder ende architect van Sijne
Hoocht., terwijl den 9en Febr. 1646 zijn aanstelling tot schilder
en architect ordinaris volgde. Woonde Post tot dien tijd nog steeds
in Haarlem, de laatste b enoeming bracht de verplichting mee zich
metterwoon in den Haag te vestigen 3). Uitdrukkelijk was evenwel
1) Stadsregister 1656-1674 fol. 178.
2) niet te v erwarren met Jans Jans. Lyndewever wedr. van Geertje Jans,
die in 1600 Hendrikje Willems trouwde en waarvan den 6. Jan. 1602 te H a arlem
een dochter Geertje gedoopt werd.
3) 17. Mei 1656 kocht hij een huis op de Amsterd. Veerkade, waar hij
evenwel niet direct is gaan wonen, want van 1656-58 w oonde hij in de
Zuyle Str. te ·s-Hage.
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hij de benoeming bepaald, dat hij ook opdrachten van particulieren,
steden of collegien mocht aanvaarden.
Het, bij zijn benoeming in 1646, vastgestelde honorarium van
1000 Gld. per jaar, - behalve de teeckeningen ende concepten
bij hem te maecken, die als voor desen op sijne declaratien sullen
werden betaelt - , bleef ook na den dood van Frederik Hendrik
bij de benoeming als schilder en architect van Prins Willem II
gehandhaafd. Met ,d en dood van Willem II eindigde voorloopig ook
de tijd, waarin het huis van Oranje zoo tal van kunstenaars opdrachten verstrekte. Het is dan ook alleszins te begrijpen, dat, waar
slechts de hoog noodige gelden voor onderhoud beschikbaar werden
gesteld en van nieuwbouw· geen sprake was, het honorarium van
den architect tot 600 Gld. werd verminderd. Onder welke 600 Gld.
het te maken teekenwerk nu ook was begrepen.
Dat Post ten zeerste gewaardeerd werd blijkt wel uit het • feit,
dat bij den .doop van het zesde kind, een zoon, graaf Johan
Maurits ( de Braziliaan) mede als getuige optrad. Het kind ontving
dan ook den naam Maurits. Bij den doop van het zevende kind,
Henrick, was als getuige aanwezig Hare Hoocheyt Amalia de Solms
princesse van Orangie. Zes kinderen werden te Haarlem en drie
te 's-Gravenhage geboren uit het huwelijk van P . Post en Rachel
Ridders, te weten Johannes, 10 Juli 1639, Catharina, 26 Aug. 1640,
Elisabet, 25 Aug. 1641 , M-a ria, 16 Aug. 1643, Josijntie, 6 Sept. 1644,
Maurits, 12 Dec. 1645, Henriçk, 10 Maart 1647, Clara. 24 Juni
1648, Rachel, 25 Novemb. 1650.
In dienst van de prinsen van Oranje was Post bij alle werken,
't zij kleine of groot, die zij gedurende de periode van 1646 tot aan
zijn dood in 1669 deden uitvoeren, betrokken. Hij werkte aan het
verblijf in het Noordeinde te 's-Gravenhage, aan de Kasteelen te
Buren en Dieren. Het Huis ten Bosch werd geheel naar zijn ontwerp
gebouwd, belangrijke uitbreidingen aan het kasteel te Honsholredijk
kwamen in deze jaren tot stand, terwijl verschillende kleinere
werken, molens en havenwerken, te Vlissingen en Willemstad behoorende tot het .domein van den stadhouder ten uitvoer kwamen .
In dienst van Johan Maurits was hij betrokken bij de uitbreidings
en verfraaiïngswerken der stad Kleef, bij den bouw van het Prinsenhof en in 1664 werkzaam aan de Schwanenburg. In Siegen in
\J\/.F. werd in de jaren 1669 en '70 de Fürstengruft, naar zijn plannen, door zijn zoon en opvolger - Maurits - ten uitvoer gebracht,
terwijl wij hem tevens het ontwerp van het slot van de Jo·h anniterorde te Sonnenburg bij Ber1ijn, dat onder Johan Maurits, die
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"Herrenmeister" dezer orde w.as, gebouwd werd, toe moeten
schrijven 1) .
Na den dood van Prins Willem II maakte Post, die zooals vermeld vergunning · had, ,...., oock alle andere persoonen, Heeren
Collegien ofte steden ten dienste te mogen staan, vooral als particulier architect zeer vele ontwerpen. Zoo was hij architect van het
heemraadschap Rijnland, waarvoor hij o.a. het Gemeenlants Huis,
het huis Swanenburch te Halfweg, bouwde. Delfland maakte
verschillende keeren van zijn diensten gebruik en ook bij den bouw
van het gemeenlandshuis voor Schieland te Rotterdam wer:d zijn
advies ingewonnen. Voor de Staten van Holland bouwde hij niet
alleen de vergaderzaal ( thans vergaderzaal der Eerste Kamer),
het ,geschutgiethuis te 's- Gravenhage en het wapen of ammunitiemagazijn bij Delft, doch als ervaren waterbouw kundige diende hij
ook van advies omtrent de haven van Hellevoetsluis. Voor verschillende Steden was hij werkzaam. Hij ontwierp een uitbreidingplan voor de stad Haarlem, bij den bouw van het stad h uis te
Amsterdam was hij vertrokken, in Leiden kwam in 1658 de waag
naar zijn plannen ten uitvoer, terwijl als een zijner voornaamste
werken het stadhuis van Maastricht genoemd moet w orden. Een
plan voor de St. Annakerk te Haarlem kwam evenmin als een plan
voor een kerk te Schermeer ten uitvoer, daartegenover is het ontwerp
van de Oosthoek te Middelburg voor een voornaam deel van zijn
hand. De spitsen der torens te Beemster en Buren werden volgens
zijn aanwijzingen gemaakt, terwijl m'en hem ook de kerk te Woubrugge zal moeten toeschrijven.
In opdracht van particulieren ontstonden o .m. de volgende ontwerpen: Hofwijck te Voorburg, Vredenburch in de Beemster, te
's- Gravenhage de ·huizen van Buysero, Maerten Harpertsz. Tromp,
het Gouden Hooft en het Hofje van Nieuwkoop, te Wassenaar het
B~iten Ryxdorp, te Dordrecht het huis de Onbeschaamde en het
huis Beverschaap, terwijl in het archief van Baron van Wassenaar
nog de plannen bewaar.cl worden van een onuitgevoerd ontwerp
voor het huis 't-Sant te Katwijk.
Als Schilder treedt hij naar voren door de uitgave van verschillende door hem •g eteekende plaatwerken, o.a. de begrafenis van
Frederik Hendrik (in 30 platen), de inhuldiging van Huygens te
·Oranje, vele door hem ontworpen g ebouwen en een verzameling
l) Post's werkzaamheclen in Duitschland werden door mij uitvoerig behan.deld in "Siegerland'", Blätter des V ereins für Heimatkunde und Heimatschutz
Jm Siegerland samt N a chbargebieten, 1931 Heft 3, 1935 Heft 2 und 1.
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van 22 schoorsteenen. Eenige schilderstukjes van zijn hand zijn
evenseen sbewaard gebleven 2 in het Mauritshuis en één in het
Wallraf~Richartz. Museum te Keulen.
Wij zien dat Post zich op velerlei gebied heeft bewogen, stede~
bouw, waterbouw, gewijde zoowel als burgerlijke bouwkunst, teeken
zoowel als schilderkunst.
Hij stierf den 2en Mei 1669 en werd te 's~Gravenhage in de
Kloosterkerk begraven. Met hem is ontegenzeggelijk een der voor~
naamste figuren, uit dit voor de N ederlandsche bouwkunst zoo
belangrijke tijdvak, heengegaan.

Ir. G. A. C. BLOK.

