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In de tweede helft van de  

18e eeuw werd er in Neder-

land volop verbouwd.1 De 

bouwpraktijken van drie  

vermogende Amersfoortse 

opdrachtgevers, Gerrit 

Willem van Oosten de Bruyn, 

Benjamin en Abraham 

Cohen, staan centraal in dit 

artikel. Maar ook de beeld-

houwer Joseph Delbar, die er 

mogelijk goed aan verdiende.
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te timmeren’
Verbouwingen door de  
sjiekste opdrachtgevers van  
Amersfoort (1750-1780) 

Het gezin van Gerrit Willem van Oosten de Bruyn (1727-1797) 
en Maria Croon (1729-1799). 
Van links naar rechts hun kinderen Geertruida Elizabeth (1759-1810), 

Maria Cornelia (1766-1845) en Johanna Jacoba (1768-1793). 
Olieverf op doek door Jordanus Hoorn, 1774/1775.  
Frans Halsmuseum, Haarlem.
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7 Van den Braber, Randenbroek.   8 Archief Eemland (verder 
AE), kaart 017.   9 AE, kaart_130_01 en verso kaart_130_02, 
twee tekeningen van het gevelaanzicht van het huis Randen-

broek.   10 AE, kaart 016, 1680.   11 Buvelot, Jacob van  
Campen, 46.   12 Braber, Randenbroek, 8.   

1Schmidt, ‘Het architectloze tijdperk, ambachtslieden en 
amateurs in de achttiende eeuw’, Bulletin KNOB 5 (2005) 
138-161.   2 C. van den Braber, ‘Het Randenbroek van Jacob 
van Campen (1595-1657): een poging tot reconstrueren’, 
Flehite: jaarboek (2013) 6-17.   3 W. van Hoorn, Een hofstede 

genaamd Randenbroek Amersfoort: van leengoed tot stads-
park (Amersfoort 1991) 82.   4 Q. Buvelot e.a., Jacob van 
Campen: het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw (Amsterdam, 
1995) 20   5 M.J. Bok, ‘Familie, vrienden en opdrachtgevers’, 
in: ibidem 38.   6 Van Hoorn, Randenbroek, 27.   

bouwblok met een begane grond en een verdieping, 
met daarboven een tentdak. Aan de noordoostkant 
heeft het huis een aanbouw met één bouwlaag en 
twee dakkapellen in de kap. 

Er is een tekening uit ongeveer 1675 met 
bijschriften van de toenmalige eigenaar van 
Randenbroek, Van Campens neef Nicolaas 
Heerman. Deze toont het huis van de achterzijde, 
met het hoofdgebouw en één aanbouw in kleur en 
het bijschrift ‘gelijck het huys nu vertoont’.8 Een niet 
ingekleurde aanbouw aan de andere zijde is 
voorzien van het bijschrift: ‘Dit noch aen te 
timmeren’.9 Op een andere kaart laat Heerman iets 
los over de feiten waarop hij zich baseert: ‘soo als 
het selve met sijn aenklevinck aen mij toe gedeylt of 
tebeurt gevallen is’.10

Waarom het huis niet met de symmetrie van het 
classicisme, maar met slechts één vleugel is 
gebouwd, is onbekend. Maar het is verleidelijk om te 

denken dat Van Campen de aanbouw nooit heeft 
uitgevoerd door zijn ‘aengheboren slofficheydt’; een 
karaktereigenschap die hem wel vaker parten 
speelde.11 Ook op de omstreeks 1680 vervaardigde 
kaart van Randenbroek is te zien dat het huis één 
vleugel had, maar dat er aan de andere zijde van het 
hoofdgebouw ruimte is vrijgelaten voor een tweede 
vleugel.

Zomerverblijf Randenbroek 
Een 18e-eeuwse bewoner van Randenbroek was mr. 
Gerrit Willem van Oosten de Bruyn (1727-1797), die er 
als kind de zomermaanden doorbracht en het later 
erfde. Op een portret uit 1750 is hij afgebeeld als 
jongeman, net afgestudeerd. Hij poseert in een 
lommerrijke omgeving met links achter hem de 
achterkant van het huis Randenbroek, met één 
aangebouwde vleugel. Dit is het huis zoals het door 
Van Campen gebouwd is.12 

Nieuwe bronnen
Huize Randenbroek heeft tegenwoordig weinig 
gelijkenis met het 17e-eeuwse huis van Jacob van 
Campen. Het pand blijkt in de afgelopen eeuwen 
een aantal keer grondig te zijn verbouwd. Nieuwe 
bronnen tonen aan dat de 18e-eeuwse bewoner  
mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruyn een tweede 
vleugel aan het huis heeft laten bouwen. Op basis 
van gegevens die beschikbaar waren in 2013, 
concludeerde Cor van den Braber dat een aanbouw 
die al in de periode van Van Campen geschetst was, 
nooit is uitgevoerd.2 Ook Van Hoorn concludeerde 
in zijn studie over Randenbroek dat zich op de 
buitenplaats tijdens het leven van Van Oosten de 
Bruyn geen noemenswaardige veranderingen 
hebben voorgedaan.3 Recent zijn echter een 
pasteltekening en een pentekening opgedoken met 
Randenbroek als onderwerp. Deze tekeningen zijn 

sinds kort opgenomen in museumcollecties en geven 
nieuwe informatie over de aanbouw van een vleugel 
in de 18e eeuw, die al in de 17e eeuw gepland was.

Het Randenbroek van  
Jacob van Campen

Toen de architect en schilder Jacob van Campen 
(Haarlem, 2 februari 1596-Amersfoort, 13 september 
1657) het huis met landerijen in 1626 erfde, was het 
nog een eenvoudige boerenwoning.4 Na een brand in 
1629 moest deze gedeeltelijk herbouwd worden. 
Zowel het huis als het landgoed zijn door Van 
Campen daarbij aanzienlijk veranderd en verbeterd.5 
Hij maakte er een representatieve buitenplaats van 
en woonde er tussen 1626 en 1657.6 

Op basis van het schilderij Gezicht op Amersfoort 
van Matthias Withoos uit 1671 is een vroege indruk 
van het huis te krijgen.7 Te zien is een centraal 

Huis Randenbroek. Tekening door Nicolaas Heerman, ca. 1680.
Archief Eemland.

Portret mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruyn. 
Pasteltekening door Taco Hajo Jelgersma, 1750. 
Teylers Museum, Haarlem.

Portret mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruyn (detail). 
Pasteltekening door Taco Hajo Jelgersma, 1750. 
Teylers Museum, Haarlem.



15 AE, kaart 018, 1680.   16 Archief Huis Randenbroek 
0101000217 en 0101000218, tuinontwerp voor het huis  
Randenbroek, ca. 1770.   

Maria Croon en hun vriend mr. Antonius Matthaeus door 
Gelderland en Kleef, 1756.   14 AE, archief Huis Randenbroek 
te Amersfoort, 1425-1880 (1980) (bnr. 0175), Geschiedenis 
van het archiefbeheer.   

13 Noord-Hollands Archief (verder NHA), archief mr. Gerrit 
Willem van Oosten de Bruyn en zijn echtgenote Maria 
Croon te Haarlem (bnr. 3236) 53, dagboek van mr. Gerrit 
Willem van Oosten de Bruyn van een reis met zijn vrouw 

derhalve waarschijnlijk hebben plaatsgevonden 
tussen 1750 en 1784 en mogelijk specifieker rond 1770.

Was het bijzonder of was het vanzelfsprekend dat 
Van Oosten de Bruyn de oorspronkelijke tekeningen 
van Heerman als leidraad gebruikte bij de aanpassin-
gen van zijn huis? Bij de verbouwing van Randen-
broek heeft hij er waarschijnlijk voor gekozen om de 
oorspronkelijke ideeën van Jacob van Campen zo veel 
mogelijk eer aan te doen. 

Van Oosten de Bruyn en  
Van Campen 

‘Zachtaardig’, ‘schatrijk’ en ‘geleerd’ zijn enkele 
omschrijvingen van Gerrit Willem van Oosten de 
Bruyn.17 Op 17 oktober 1727 kwam hij ter wereld aan 
de Kortegracht in Amersfoort, tegenover de juist 
gebouwde synagoge. In het voorjaar van 1739 werd 
zijn vader, predikant Cornelius de Bruyn, beroepen te 
Haarlem. 

vissen in de vijver achter het huis. Wellicht zijn het 
de dochters van Van Oosten de Bruyn. Het is geen 
fraaie maar gezien het onderwerp wel bijzondere 
tekening. Er wordt ons een zeldzame blik op 
18e-eeuws zomer vertier gegund. De waterpartij is 
net groot genoeg om een hengel uit te werpen. Dat 
de vijver, zoals Heerman het aanduidde, diende ‘om 
provisie voor de keucke’, krijgt hier een nieuwe 
betekenis.15 Zichtbaar zijn de twee aangebouwde en 
verhoogde vleugels. De schuin aflopende daklijst is 
zorgvuldig achter het lommer verstopt. De tekening 
bevestigt dat het huis door Van Oosten de Bruyn 
vóór 1780 moet zijn aangebouwd. In Archief 
Eemland berusten eveneens twee tuinontwerpen 
voor Randenbroek, beide gedateerd vóór 1770.16 
Mogelijk vormt deze datering van de tuinplannen 
ook een indicatie voor de bouwactiviteiten van Van 
Oosten de Bruyn. In het kasboek van de familie, dat 
loopt van 1784 tot 1798, komen geen opvallend grote 
uitgaven aan Randenbroek voor. De verbouwing zal 

door de opeenvolgende landgoedeigenaren.14 Bij 
deze 18e-eeuwse aanpassing zijn de daken van beide 
vleugels opgetrokken tot de hoogte van het 
middengedeelte; de bestaande vleugel heeft er één 
bouwlaag op gekregen. Het eindresultaat lijkt 
hierdoor op één van de ontwerpvarianten die 
Heerman schetste voor uitbreiding van het huis 
(‘noch twee ontwerpen geleyck hetselve huys 
gemaeckt soude kunne werden’). Het middenge-
deelte met vijf traveeën, wordt aan weerszijden 
geflankeerd door een vleugel met vier traveeën. 

Roeien in de achtertuin
Een andere tekening, door de figuren in mode à 
l’Anglaise te dateren in de periode uit ca. 1780-1790, 
laat het huis van de achterzijde zien. Een gezelschap 
van dames en heren in een roeibootje is aan het 

In 1756 omschreef Van Oosten de Bruyn het nog 
als ‘de buytenplaats van mijn moeder’; toch leek hij 
zich al te verheugen in het eigenaarschap.13

Een pentekening uit ca. 1780 van de Amersfoort-
se stadstekenmeester Jordanus Hoorn (1753-1833) 
toont een inmiddels aangebouwd Huize Randen-
broek, met dagelijkse bedrijvigheid op een 
aangename zomerdag. Een tweede vleugel en 
toegevoegde bouwlagen geven het huis een ander 
aanzien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
huis tussen 1750 en 1780 door Van Oosten de Bruyn 
is aangebouwd. 

Deze verbouwing is zeer waarschijnlijk 
uitgevoerd naar de tekeningen die worden 
toegeschreven aan Heerman. Algemeen wordt 
aangenomen dat deze onderdeel uitmaakten van het 
huisarchief van Randenbroek, dat werd bewaard 

Huize Randenbroek. 
Gewassen pentekening door Jordanus Hoorn, ca. 1780. Museum Flehite.

Vissen op de vijver achter het huis Randenbroek. 
Tekening, anoniem, ca. 1780-1790. Museum Flehite.
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een achttiende-eeuwse kunstenaar betaamt, tal van verwij-
zingen zijn te vinden.   28 NHA, archief Van Oosten de  
Bruyn 3, kasboek.   

25 Frans Hals Museum, inventarisnummer os 86-284.    
26 Met dank aan Pieter Vlaardingerbroek voor de verificatie.   
27 Na het bestuderen van de ‘collectie Jordanus Hoorn’ kan 
ik concluderen dat in het werk van Jordanus Hoorn, zoals het 

(Haarlem, 2014).   19 Van Hoorn, van, Randenbroek, 73.  
20 A. Bredius, ‘Waar “het straatje van Six” van Vermeer in 
1799 was’, Oud Holland 39 (1921) 59-62.   21 NHA, archief Van 
Oosten de Bruyn 15: Zeeuws reisje, gedaan bij Nicolaas Gallé 
en mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruyn als gedeputeerden 
van de Waalsche kerk te Haarlem op ‘t Walsche Sijnode, gehou-
den te Vlissingen, den 10den Maij en volgende dagen des jaars 
1753.   22Livestro, Jordanus Hoorn, een kunstenaar in zijn tijd 
1753-1833 (Amersfoort, 1983).   23 Autobiografie in briefvorm, 
8 augustus 1812, Archief Immerzeel, Rijksprentenkabinet 
Amsterdam.   24 Zie Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, IB00015152.   

17 Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruyn wordt vermeld als 
schrijver, dichter, kunstverzamelaar en geschiedkundige te 
Haarlem, kapitein van de St. Jorisdoelen te Haarlem; com-
missaris kleine bank van justitie aldaar; regent van de hofjes 
van Staats en Noblet; regent St. Elisabeths Gasthuis te 
Haarlem; regent van het Haarlems Burgerweeshuis; be-
stuurslid van het Tweede Genootschap van Teylers Stichting; 
raad en vroedschap van Haarlem en burgemeester van 
Haarlem (1789, 1790). http://www.biografischportaal.nl/
persoon/83301538.   18 NHA 1100, KNA006002033 en M.L. 
Craane e.a., Archeologische begeleiding en opgraving ter 
plaatse van het plangebied Grote Houtstraat 99 te Haarlem 

een aantal bouwkundige details die waarschijnlijk 
duidelijkheid kunnen verschaffen over de locatie.25 
Vooral het doorkijkje naar de gang is interessant. De 
deur van de kamer heeft een rechte deurpost. De blik 
naar de gang laat een eenvoudige ruimte zien, waar 
onder andere een steile houten spiltrap achter een 
rechthoekige deur zichtbaar is, en een classicistische 
boog boven een doorgang. De gang doet 17e-eeuws 
aan, met uitzondering van enkele latere details.26 Het 
lijkt zeer aannemelijk dat de bouwkundige details op 
het schilderij zijn toe te schrijven aan de architect van 
het klassieke ideaal: Jacob van Campen. Mogelijk heeft 
Hoorn het gezin vastgelegd in hun fraai verbouwde 
Amersfoortse zomerverblijf, waarbij hij waarschijnlijk 
heel bewust de kenmerkende details van Van Campen 
heeft verstopt in het schilderij.27 Dat het niet hun 
Haarlemse woning aan de Grote Houtstraat betreft, 
blijkt uit foto’s uit 1920 van de benedengang; daarop is 
een heel ander, rijk rococo-interieur te zien dat rond 
1760 gedateerd kan worden. De getoogde deurlijst, de 
marmeren lambrisering en de stucdecoratie zien we 
niet terug op het schilderij. 

Verbouwingen 
Het kasboek van de familie Van Oosten de Bruyn 
geeft veel informatie over het verblijf van de familie 
op Randenbroek. Elk jaar werd na de winter een ploeg 
ambachtslieden ingehuurd om het huis weer klaar te 
maken voor de zomermaanden. Namen van 
loodgieters, timmerlieden en beeldhouwers, 
betalingen voor reparaties en aanpassingen; de 
notities geven een mooi inkijkje. Een aantal zaken valt 
op. Zo bestelde de weduwe Maria Croon aan het 
einde van haar leven nog een zeer modieuze bordielle 
[sic] schoorsteenmantel met rozetten en hangers. 
Waarschijnlijk is hier Bardiglio bedoeld, destijds een 
populaire marmersoort naar de laatste mode 
(Lodewijk XVI).28 In dit kasboek wordt ook een Amers-
foortse beeldhouwer genoemd: Joseph Delbar. Over 
hem is aardig wat te vertellen in relatie tot de 
bouwwerkzaamheden in onze 18e-eeuwse stad.

opvallend. Van Campen was voor Van Oosten de 
Bruyn zonder twijfel van bijzondere betekenis. 
Misschien is het dan ook niet toevallig dat zijn graf is 
te vinden in de Nieuwe Kerk in Haarlem, een 
bouwwerk van Van Campen. 

Jordanus Hoorn 
Van Oosten de Bruyn was honorair lid van de 
Haarlemse Tekenacademie werd in 1778 eerst-voor-
zittend lid van het Tweede Teylers Genootschap van 
de Teylers Stichting in Haarlem.22 Ook was hij 
beschermheer van de al genoemde Jordanus Hoorn. 
In zijn autobiografie schreef Hoorn over zijn 
ontmoeting met Van Oosten de Bruyn: ‘Ik hoorde 
intussen dat er ruim twee uuren van Amersfoort, op 
een buiten was komen wonen eenen G. Toorenburg, 
landschapsschilder uit Amsterdam. Ik smeekten 
mijne ouders er naar te mogen gaan. Mijn vader 
bestelden er mij voor een half jaar per week en er 
een dag een les te halen. […] Staande dit half jaar 
was ik zoo gelukkig van bekent te worden met de 
gewezene – kunstlievende heer en mevrouw van 
Oosten de Bruyn! Door wiens liefderijke voorspraak 
bij mijne ouders ik te Haarlem kwam, in ’t jaar 1772 
(zie afbeelding op pagina 112-113).’23 

Interieur van Randenbroek op 
familieportret? 

Op een schilderij van Jordanus Hoorn uit 1774 of 1775 
staat het gezin Van Oosten de Bruyn afgebeeld in 
een kamer met indrukwekkende decoratie. Over het 
algemeen wordt aangenomen dat het gezin in de 
Haarlemse woning aan de Grote Houtsraat 99 is 
weergegeven.24 Het destijds ontbreken van goede 
afbeeldingen van hun buitenhuis Randenbroek 
speelt hierbij mogelijk een rol. Het schilderij toont 

Het gezin ging er wonen in een fraai pand aan de 
Grote Houtstraat 99.18 Ook in dit jaar werd 
Randenbroek eigendom van de familie.19 Een jaar 
later stierf vader Cornelis; Gerrit Willem was op dat 
moment dertien jaar oud.

Randenbroek werd door Gerrit Willem en zijn 
moeder gebruikt als zomerverblijf; Haarlem bleef de 
woonplaats. In 1754 trouwde Van Oosten de Bruyn 
met zijn jeugdliefde Maria Croon met wie hij zes 
kinderen kreeg, van wie er twee jong gestorven zijn. 
Na het overlijden van zijn moeder in 1760 kreeg hij 
Randenbroek in eigendom. Van Oosten de Bruyn 
was Prinsgezind en werd na de restauratie van 
Willem V benoemd tot raad in de vroedschap van 
Haarlem. In 1789 en 1790 was hij burgemeester van 
deze stad. Na de overwinning van de patriotten in 
1795 werd hij afgezet. Vanaf deze datum zou Van 
Oosten de Bruyn grotendeels verblijven op 
Randenbroek, waar hij op 16 juli 1797 overleed. 

Hij werd omschreven als een man met ‘eene 
grondige geleerdheid’. Om zijn enorme bibliotheek 
in Haarlem niet te hoeven missen had hij op 
Randenbroek, enigszins afgezonderd, een 
tuinkoepel laten bouwen om in te studeren. Hij had 
een grote liefde voor kunst en architectuur. In zijn 
aanzienlijke kunstverzameling bevond zich 
bijvoorbeeld het beroemde Straatje van Johannes 
Vermeer en werken van Ter Borgh en Frans Hals.20 
De liefde voor architectuur en het oog voor detail 
blijken uit een reisdagboek waarin Van Oosten de 
Bruyn zijn onderkomen beschrijft: ‘Onze kamer is 
zéér groot met twee goede ledikanten voorzien, en 
een schoorsteen waarvan de mantel gehouwen is in 
1557. De vensterramen zijn van dezelve of nog 
oudere jaartekening.’21 De vele raakvlakken tussen 
Van Campen en Van Oosten de Bruyn zijn 

Het gezin 
van Gerrit 
Willem van 
Oosten de 
Bruyn 
(1727-1797) 
en Maria 
Croon 
(1729-1799), 
detail.

Beneden-
gang Grote 
Houtstraat 
99 Haarlem. 
Foto, 1920. 
Noord-
Hollands 
Archief.

Joseph Delbar 
Bouwprojecten waren in de 18e eeuw niet het 
product van één architect of vormgever. Daarbij: de 
architect zoals we die tegenwoordig kennen, 
bestond nog niet. Het was de huiseigenaar die een 
grote rol speelde bij het ontwerpen en laten 
verwezenlijken van de bouwplannen. Vaklieden, 
zowel amateurs als geschoolde ambachtslieden, 
voerden de opdrachten uit. Er golden geen regels 
en er was geen toezicht. Huizen uit de 17e eeuw 
kregen soms een compleet nieuw uiterlijk, zoals het 
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Havik 11 en 13, in 1784 verworven door Joseph Delbar.
Foto: Govaert Makelaardij Amersfoort.



2019).   43 G. van Tussenbroek, ‘Werelds bouwen: internatio-
nale bouwmaterialenhandel in Amsterdam (1613-1795)’ in:  
P. Vlaardingerbroek, De wereld aan de Amsterdamse grachten 
(Amsterdam, 2013) 108-147.   

39 AE, stadsbestuur 70, resolutie 08-11-1779.   40 R. Kempe-
rink en B. Elias (red), Bruit van d’Eem: geschiedenis van 
Amersfoort (Utrecht, 2009) 243.   41 AE, stadsbestuur 20, 
resolutie 10-6-1611.   42 Wim Dubelaar, TNO, https://doc-
player.nl/15510602-Met-het-oog-op-hardsteen.html (1-12-

rooms, oud 25 jaren op de uiterse straat [Utrechtsestraat 
Amsterdam], ouders dood, geassisteert met Aarnold Bia ..., 
& Maria Rosa van Luyk, rooms, oud 36 jaar, woont als boven, 
ouders dood, geassisteert met Catarina Nicolay.’ 33 M. Man, 
‘De vergeten gebroeders De Wilde, Amersfoortse beeldhou-
wers in de Gouden Bocht van Amsterdam’, Flehite: jaarboek 
(2019) 70-83.   34 Schmidt, Het architectloze tijdperk, 138-161.   
35 AE, stadsbestuur, volgens de inventaris: 68, resolutie 
2-5-1774.   36 Ibidem.   37 H. Janse en D.J. de Vries, Werk en 
merk van de steenhouwer (Zwolle, 1991).   38 Schmidt, Het 
architectloze tijdperk, 148.   

29 E. Koldeweij, ‘1750-1800’, in: W. Fock e.a.. Het Nederlandse 
interieur in beeld 1600-1900 (Zwolle, 1991) 263.   30 AE, 
stadsbestuur Amersfoort (bnr. 0001.01) 66, resolutie 25-11-
1771.   31 Burgerrechtverleningen Joseph Delbar: Joseph 
Delbar gratis geaccordeerd steenhouwer en zijn huisvrouw 
Maria Roosen afkomstig van Marchiennes au Pont gelegen 
bij Charleroi. Resolutie 2-12-1771.   32 Stadsarchief Amster-
dam, DTB 744 pagina 488, registratiedatum 21-04-1769. 
Akteplaats Amsterdam. Opmerking huwelijksintekeningen 
van de pui. ‘Den 21 april 1769, compareerden als vooren 
Joseph Dilbaar van Marcia opom [Marchiennes-au-Pont], 

gebracht werden.40 De Eem was zelfs zó belangrijk 
voor Amersfoort, dat het stadsbestuur al in 1611 
stelde dat ‘Amersfoert principalicken gefundeert is 
opte revier van de Eem’.41

Onder hardsteen werd overigens in de 18e eeuw 
iets anders verstaan dan tegenwoordig. Er werd 
iedere harde soort natuursteen bedoeld. In de 17e 
eeuw kon dit ook het okergele en relatief zachte 
Bentheimer of Bremer zandsteen zijn. Pas sinds de 
19e eeuw gaat het specifiek om het grijze gesteente 
uit de Ardennen.42 De grijze gevel van het huis van 
Benjamin Cohen is bekleed met wat we tegenwoor-
dig hardsteen noemen. Ook Varkensmarkt 1 is in 1777 
met dit materiaal bekleed (zie hierna). Deze 
steensoort werd in de 18e eeuw geïmporteerd uit 
Henegouwen, de geboortestreek van Delbar, en via 
Dordrecht verhandeld.43 Belangrijke steenhandela-
ren haalden zelf marmersoorten uit Livorno, maar 
kleine vrachten werden onder andere bij de 
steenwerf in Amsterdam besteld en vervoerd naar 
de Nederlandse steden.44  

kostbare zaak om deze eeuwige dreiging het hoofd 
te bieden. Ook dit verzoek werd door een commissie 
bestudeerd.39 De tekst in het resolutieboek spreekt 
tot de verbeelding: 

‘Exemptie van de helft van het verdiepgeld aan 
Joseph Delbar. Op den requeste van Joseph Delbar 
meester steenhouwer alhier daar bij verzoekende 
exemptie van het verdiepgeld van al de hardsteenen 
welke aan den suppliant van Amsterdam en elders te 
worden geadresseerd, den 8sten november 
jongstleden commissoriaal geappoincteerd werd 
gesteld: De regeerders der stad Amersfoort gehoort 
het rapport van de heeren Gunner Ed. Achtbare 
gecommiteerden in deze accorderen den suppliant 
exemtie van de helfte van de verhogingen der 
vragten, zo in als buiten het veer, van de hardstee-
nen die hem van Amsterdam en elders zullen 
worden geadresseerd en des zulks bij provisies en 
tot wederopzegging toe.’

Uit het verzoek van Delbar valt op te maken dat 
de hardstenen onder andere per beurtveer uit 
Amsterdam ‘en elders’ over de Eem naar Amersfoort 

onbewerkte steen, of gemaakt steenwerk van elders 
binnen de stad mogte worden gebracht, alsmede 
dat geene vreemde bazen of knegts van buiten 
zoodanige steen alhier zouden moogen bewerken; is 
gesteld’.35 Dit verzoek werd door een commissie 
bestudeerd. Helaas is het antwoord van het bestuur 
niet in het archief terug te vinden.36 Wel verscheen 
er in 1777 nog een nieuwe beeldhouwer op het 
Amersfoorts toneel; in mei van dat jaar werd het 
burgerrecht verleend aan Jacob Schoenmaker, 
beeldhouwer uit Rotterdam, getrouwd in 
Amsterdam. 

Het verzoek is tekenend voor de kwetsbare 
positie van Delbar. Met reguliere opdrachten viel in 
de stad niet heel veel te verdienen, maar bij grote 
projecten in een stad kon een monopolie-positie 
veel geld opleveren.37 Grote Amsterdamse 
bouwfirma’s vormden gevaarlijke concurrentie, 
aangezien zij tot ver buiten die stad met hun 
bouwploegen werkzaam waren voor rijke 
opdrachtgevers .38 In de jaren die volgden bleken er 
twee grootverbruikers van beeldhouwwerken de 
vraag naar natuursteen in Amersfoort op te stuwen: 
Benjamin Cohen en zijn zoon Abraham. Gouden 
tijden braken aan voor de betrokken ambachtslie-
den.

Verdiepgeld
Een ander opvallend verzoek aan het stadsbestuur 
deed Delbar in 1779. Met de kennis van nu weten we 
dat dit kort vóór de verbouwingen van de Cohens is 
gedaan. Delbar verzocht om exemptie (vrijstelling) 
van het verdiepgeld. Dat was een vorm van belasting, 
ingesteld om de Eem bevaarbaar te houden. Door 
het aanslibben vanuit de Zuiderzee konden schepen 
vastlopen. Het was voor het stadsbestuur een 

huis van de tabakshandelaar en bankier Benjamin 
Cohen aan de Zuidsingel.29 

De Waalse beeldhouwer Joseph Delbar 
(Delbart, Delbarre, Dilbaar etc., 1743/1744-1786) 
komt in 1771 voor het eerst voor in de Amersfoortse 
archieven. Het stadsbestuur van Amersfoort liet in 
november van dat jaar een commissie onderzoeken 
of de aanvraag van het burgerschap door Joseph 
Delbar gehonoreerd kon worden.30 Korte tijd later 
mocht Joseph zich burger van Amersfoort noemen; 
zijn burgerrecht werd zelfs gratis verleend.31 De uit 
Marchiennes-au-Pont (Henegouwen) afkomstige 
beeldhouwer kwam via Amsterdam in Amersfoort 
terecht. In het ondertrouwregister van Amsterdam 
wordt vermeld dat Joseph Delbar 25 jaar oud was in 
1769.32 Hij trouwde met de Luikse Maria Rosa, 36 jaar 
oud. Joseph Delbar kwam tot 1771 in het stadsarchief 
van Amsterdam voor als getuige bij de doop van 
kinderen van vrienden en aangetrouwde familiele-
den uit de zuidelijke Nederlanden. In 1784 kocht hij 
de panden Havik 11 en 13. 33 Dit jaartal is interessant 
en sluit aan bij de grote bouwprojecten in de stad, 
zoals die van Cohen. Delbar had mogelijk een 
lucratieve positie bij de handel in allerhande (hard)
stenen, die gebruikt werden bij de kostbare 
bouwprojecten. Zou hij goed verdiend hebben aan 
de bouwactiviteiten van de Cohens en daarmee de 
panden aan het Havik hebben bekostigd ?34 

Monopolie-positie in Amersfoort
In 1774 legde Delbar een opvallend verzoek neer bij 
het Amersfoortse stadsbestuur. Hij vroeg het 
alleenrecht op het invoeren van bewerkte en 
onbewerkte steen en op het bewerken van steen: 
‘Op de requeste van Joseph Delbar borger en 
steenhouwer alhier daer bij versoekende dat geen 

Stadssteenhouwerij Keizersgracht. 
Detail van een tekening toegeschreven aan Barend Graat, 1652. Stadsarchief Amsterdam.
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Benjamin en Abraham Cohen wandelend achter het 
Huis met de Paarse Ruitjes, Jordanus Hoorn  
(J. Hoorn fecit 1784). 
Collectie Montauban van Swijndregt.
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam.
Fotograaf Boijmans: Bob Goedewaagen.
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deze werkwijze voor de gevel van Huis de Dieu in Alkmaar.   
53 Joost Morel, ‘Van de Mediene naar Mokum, Het glansrijk 
leven van benjamin Cohen’, Flehite: jaarboek (2013) 103-104.   
54 Met dank aan Pieter Vlaardingerbroek voor de verificatie.   
55 AE, blaffert Amersfoort na 1755; AE, transporten, index 
0012-436-39, 16-5-1778.   56 Amsterdamse Courant, 21 januari 
1785.   57 Met dank aan Wim Schermerhoorn – antieke open 
haarden, schouwen en schoorsteenmantels – uit Haarlem, 
die mij alles over verbasterde termen voor marmersoorten 
kon vertellen. www.schermerhorn.nl.   

Engelenhoven, , ‘Een zeldzame natuurstenen gevel: het huis 
Varkensmarkt 1 gerestaureerd, deel 2’, Kroniek 9:1 (mrt. 2007) 
10-11.   49 Volgens Van Engelenhoven was Van Kolfschoten 
stadstimmerman, maar Van Kolfschoten was meestertim-
merman. Wouter van Lockhorst was in deze periode stads-
timmerman. AE, stadsbestuur 76, index op resolutieboek 
6-4-1789.   50 Schmidt, Architectloze tijdperk, 151.   51 Uitslaan 
is het 1:1 overbrengen van het ontwerp naar bijvoorbeeld 
hout, teneinde een voorbeeld te hebben op ware grootte.   
52 Schmidt, Architectloze tijdperk, 151. Jean Coulon hanteerde 

de Nieuwe Herengracht 103, sinds 1734 in eigendom van 
Aaron de Joseph de Pinto (1710-1758) en door hem in 1751 
verbouwd en voorzien van één van de weinige Amsterdamse 
hardstenen gevels. Oud adres: Korte Joden Herengracht 
V302, wijk 15, klein nr. 23, kadaster H1557, verponding 4911. 
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachten-
boek_objecten.php?id=1583 (16-2-2020).   48 Albert van 

44 Scholten, ‘De Nederlandse handel in Italiaans marmer in 
de 17e eeuw’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 44 (jaartal) 
197-214; https://leghornmerchants.wordpress.
com/2010/12/29/members-of-the-dutch-german-nation-
of-livorno/.   45 AE, transporten (bnr. 0012), index 0012-436-
40, 29-5-1784.   46 Koldeweij, ‘1750-1800’, 270.   47 Bij terug-
keer naar Amsterdam kocht Benjamin Cohen het pand aan 

Varkensmarkt 1 werd aangetroffen tijdens de 
restauratie: ‘Zo de Heer het – huys niet en bouw – 
tevergeefs arbeide zy die er aen bouwen’ krijgt in dit 
licht een dubbele betekenis. 

Dat Cohen grandeur aanbracht in Amersfoort, 
maar niet altijd de behoefte had om ontwerpen in 
hardsteen uit te laten voeren, bewijst de bijzondere 
foto van Langestraat 36.53 Dit pand was zijn 
eigendom en heeft een opvallende brede halsgevel 
met fabuleuze kuif uit het begin van de rococo, 
daterend halverwege de 18e eeuw.54 De kuif zou 3 bij 
4 meter groot zijn en niet gehakt uit steen, maar 
gemaakt van grenenhouten delen. De materiaal-
keuze hangt samen met de status van het gebouw, 
dat mogelijk een kantoor van Cohen was.55  

Marmeren schoorsteenmantels
In 1785 had Delbar zijn beeldhouwbedrijf aan het 
Havik op orde. Hij adverteerde in de Amsterdamse 
Courant met ‘fraaye gewerkte schoorsteenmantels, 
van Ardelio of ander steen, ingelegt met wit 
marmer, na de hedendaagsche smaak, uit de hand te 
kopen bij monsr. Delbar, meester steenhouwer te 
Amersfoort’.56 

Ardelio is waarschijnlijk ook een verbastering 
van het populaire soort Bardelio of Bardiglio, een 
donkergrijs tot zwart Italiaans marmer waar lichte 
‘vegen’ in zichtbaar zijn.57 Dit is een grijze versie van 
het witte marmer van de groeves in Carrara, Italië. In 
Nederland werd deze marmersoort in de 18e eeuw 
veel gebruikt voor de duurdere schouwen. Maria 
Croon bestelde zoals eerder gemeld voor 
Randenbroek deze steensoort. In het Huis met de 
Paarse ruitjes van Benjamin Cohen zijn schouwen in 
deze marmersoort te vinden, ingelegd met wit 
marmer. Ook in het pand aan de Westsingel komen 
deze schouwen voor.

Een opvallende partij hardsteen is in 1777 
aangebracht op de gevel van Varkensmarkt 1.48 De 
meester-timmerman Van Kolfschoten was destijds 
de bewoner van het pand.49 In een eerdere studie 
over deze gevel is geopperd dat de bewoner 
mogelijk heeft kunnen profiteren van de enorme 
partij hardsteen die voor Cohen moet zijn besteld. 
Mogelijk was zijn rol iets actiever. Het was niet 
zelden de meester-timmerman die de uitvoering van 
een hardstenen gevel voor zijn rekening nam.50 
Omdat er grote bedragen gemoeid waren bij het 
maken en transporteren van de zware platen is het 
denkbaar dat de gevel van Cohen eerst in 
Amsterdam werd uitgeslagen in hout en gezaagd in 
steen.51 Daarna kan bijvoorbeeld Joseph Delbar een 
taak hebben gehad bij het transport naar 
Amersfoort.52 Het bevestigen van deze voorgezaag-
de platen aan de gevel was vervolgens mogelijk een 
klus voor de meester-timmerman van de stad. 
Wanneer een dergelijke opdracht een aangenomen 
project was, waren de risico’s aanzienlijk. Het lijkt 
aannemelijk dat de gevel van Varkensmarkt 1 is 
gemaakt om het bevestigen te oefenen, óf om 
Cohen te laten zien dat de Amersfoortse stadstim-
merman prima in staat was om de klus te klaren. Het 
jaartal 1777 lijkt dan wat vroeg en in weerspraak met 
de aanschaf van het pand aan de Zuidsingel in 1780 
door Cohen. Maar dit pand, dat het meest fraai 
gelegen ligt aan deze kant van de stad, werd al sinds 
1761 door de weduwe van oud burgemeester 
Coenraad Temmink bewoond. Cohen kan jarenlang 
met de plannen hebben rondgelopen om het pand 
van haar te kopen, of om het te verwerven na haar 
overlijden. Het heeft er de schijn van dat er zich al in 
1777 een kans voordeed, en dat er met de voorberei-
dingen werd begonnen voor de grote bouwplannen. 
Psalm 127, die boven de ingangspartij van 

uit dat jaar. In beide huizen is volop gebruik gemaakt 
van marmer en de gevels zijn bekleed met 
hardsteen. Het huis aan de Westsingel bevat zelfs 
een ongebruikelijke hoeveelheid marmer; de 
toepassing van een marmeren lambrisering op de 
verdieping en naast de trap is uitzonderlijk.46 Ook de 
hardstenen gevelbekleding is vrij uitzonderlijk; één 
van de weinige huizen in Amsterdam met zo’n gevel 
werd later verworven door Benjamin Cohen.47 
Mocht het Joseph Delbar gelukt zijn om een 
monopolie-positie te verwerven bij de invoer van 
hardstenen, dan heeft hij zeker geprofiteerd van de 
bouwwoede van de Cohens. 

Hardsteen
In mei 1784 kon Delbar de twee panden aan het 
Havik kopen.45 Aan de Vijver is de ingang van zijn 
werkplaats nog zichtbaar; lange tijd was hier een 
mooi klein binnenplaatsje, dat helaas plaats heeft 
moeten maken voor een aangebouwde schoon-
heidssalon. De bewerkte hardstenen gevelelemen-
ten zijn aan de straatzijde nog opvallend aanwezig. 
Delbar moet goede zaken hebben gedaan. Zo werd 
in de periode 1780-1782 het patriciërshuis van 
Abraham Cohen aan de Westsingel (nu het Oude 
Stadhuis) gebouwd. Vóór 1784 moet het Huis met de 
Paarse Ruitjes van zijn vader Benjamin gereed zijn 
gekomen, gezien de tekening van Jordanus Hoorn 

Geveltop Langestraat 36. Foto, 1899.
Archief Eemland.
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60 Koldeweij, ‘1750-1800’, 268.   61 M. Cramer e.a., Stadhuizen 
van Amersfoort: de bouwgeschiedenis (Amersfoort, 2009).   
62 AE, stadsbestuur 75, index op resolutieboek, 12-03-1787.   
63 NHA, archief Van Oosten de Bruyn 3, kasboek 16-3-1798.   
64 Morel, Benjamin Cohen, 100.   

58 W.V.J. Freling, Stucwerk in het Nederlandse woonhuis, uit 
de 17e en 18e eeuw: een onderzoek naar het materiaalgebruik, 
de vormgeving en verspreiding van stucwerk uit de 17e en 18e 
eeuw in het Nederlandse woonhuis (Leeuwarden-Mechelen, 
1993) 169.   59 Putto komt van het Latijnse putus, ‘jochie’.    

over Randenbroek ook de namen van ambachtslie-
den die er werkten, zoals Joseph Delbar. De van 
origine Waalse beeldhouwer Delbar kon zich in 1784 
de aankoop van de panden Havik 11 en 13 veroorlo-
ven. Mogelijk hield zijn aankoop verband met 
inkomsten uit de grote verbouwingen van Benjamin 
en Abraham Cohen. Zo moet Delbar bekend zijn 
geweest met het interieur van Abraham Cohens 
pand. Het stucplafond uit de achterkamer van zijn 
huis Havik 13 vertoont immers overeenkomsten met 
een plafond in het pand Westsingel 43 van Abraham 
Cohen. Het hardsteen aan de gevel van Varkens-
markt 1 zou een proefuitvoering kunnen zijn 
geweest voor het met steenplaten beklede pand aan 
de Zuidsingel van Benjamin Cohen. De Oranjege-
zinde Amersfoortse families van Van Oosten de 
Bruin en Cohen moeten elkaar zeker gekend hebben 
en beeldhouwer Delbar profiteerde waarschijnlijk 
van hun bouwlust.

voor de synagoge te laten maken. Over de relatie 
tussen Benjamin Cohen en Gerrit Willem van 
Oosten de Bruyn is verder weinig bekend. Het is 
goed denkbaar dat zij elkaar kenden. Zij behoorden 
tot de welgestelde families van Amersfoort, waren 
ongeveer even oud en groeiden op in de zelfde wijk. 
En het lijkt er op dat Delbar met beide heren goed 
bekend was.

Conclusie 
Huis Randenbroek kreeg rond 1770 een tweede 
vleugel, in opdracht van eigenaar mr. Gerrit Willem 
van Oosten de Bruyn. Dat blijk uit drie tekeningen 
uit de periode 1750-1780. Het gezin Van Oosten de 
Bruyn werd door de Amersfoortse kunstenaar 
Jordanus Hoorn geportretteerd in 1774/1745, 
waarschijnlijk in het interieur van hun zomerverblijf 
Randenbroek. Het kasboek van de familie Van 
Oosten de Bruyn geeft naast veel nuttige informatie 

jaar later, in november 1786 op 42 jarige leeftijd, 
stierf Joseph Delbar. 

Na zijn overlijden trouwde zijn weduwe Maria 
Rosa met de beeldhouwer Joseph Capit uit Brabant. 
Mogelijk was Capit een leerling van Delbar.62 Op  
16 maart 1798 verscheen ook hij in het kasboek van 
de weduwe van Van Oosten de Bruyn: hij ontving  
ƒ 50,– voor werkzaamheden aan Huize Randen-
broek.63

Cohen en Van Oosten de Bruyn
Om de cirkel rond te maken gaan we van Benjamin 
Cohen weer terug naar Gerrit Willem van Oosten de 
Bruyn. Het kasboek leest als een dagboek over zijn 
leven in Haarlem en Amersfoort. Zo zijn er 
betalingen aan de Teylers Stichting en kunsthande-
laren in Haarlem te vinden, jaargeld voor stoelen in 
de Sint-Joriskerk en het trakteren van weeskinderen 
op poffertjes. In 1798, een jaar na het overlijden van 
Van Oosten de Bruyn, noteerde zijn weduwe: ‘27 juni 
1798 – Cohen voor de sluier van’t caschet ƒ 5,–’. Zeer 
waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld de voorhang 
of parochet ( Hebreeuws: תכור) voor de torakast in 
de Amersfoortse synagoge aan de Kortegracht. De 
stof voor deze voorhang was ruim tien jaar daarvoor, 
in 1787, aan de joodse gemeente geschonken door 
Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder 
Willem V. Het was met name een geschenk aan 
Benjamin Cohen, die stadhouder Willem V in 
roerige tijden onderdak had verleend in zijn huis aan 
de Zuidsingel. Cohen was bovendien één van de 
bestuurders van de joodse gemeente in Amersfoort 
geweest.

Opvallend is dat Maria Croon pas zo’n elf jaar na 
de schenking van de stof gewag maakte van deze 
parochet, waar zij omgerekend zo’n €50,– aan 
schonk. Cohen was al vóór 1787 gevlucht naar 
Amsterdam, waar hij zijn huis openstelde voor 
geleerden, zowel in de Heilige Schrift als in andere 
wetenschappen.64 Mogelijk is het er niet eerder van 
gekomen om van de geschonken stof een voorhang 

De stucplafonds van Havik 13 en 
Westsingel 43

Het interieur van Delbars huis Havik 13 is krap 
bemeten, maar lijkt een miniatuurversie te willen 
zijn van wat er in de grote panden van Cohen 
gebeurde. Er zijn marmeren deurlijsten en er ligt 
een marmeren vloer in de gang. In de achterkamer is 
stucdecoratie aangebracht op het plafond en boven 
een schouw. Het is goed mogelijk dat een 
beeldhouwer ook stucdecoratie maakte.58

Het stucplafond heeft een rond midden-orna-
ment met een lijst van bladmotieven, geheel volgens 
de mode van het neoclassicisme. In het centrale 
reliëf zijn vier putti (engeltjes) met verschillende 
vleugelsoorten te zien.59 De middelste putto draagt 
een toorts (het vuur van de liefde), een andere lijkt 
vruchten vast te houden. Dergelijke zwierige 
elementen zijn nog een restant van de rococo. 
Hoewel de literatuur aangeeft dat deze rococo-
elementen vanaf het midden van de 18e eeuw 
verdwenen uit interieurs, zijn ze zowel in dit huis als 
in de huizen van de Cohens nog aanwezig.60 Het 
stucwerkplafond met putti in de achterkamer van 
Havik 13 vertoont verrassend veel overeenkomsten 
met een plafond in de gang op de eerste verdieping 
van Abraham Cohens huis aan de Westsingel (het 
Oude Stadhuis).61 De positie van de belangrijkste 
twee putti komt grotendeels overeen. Aan de 
Westsingel zijn de attributen echter anders: de 
centrale putto draagt en toorts én een lauwerkrans, 
rechts daarvan is Amor te zien met zijn boog en 
pijlen. De linker putto zou de wind (Aeolus) kunnen 
voorstellen. Het lijkt erop dat Joseph Delbar bekend 
is geweest met het interieur van het pand aan de 
Westsingel en dat hij er in zijn huis aan het Havik 
een verwijzing naar heeft gemaakt. Dit voedt de 
gedachte dat Delbar Abraham Cohen gekend heeft 
en een aandeel kan hebben gehad in de verbouwing 
van zijn pand .

Het plafond in Havik 13 moet vrij snel na de 
aankoop van het pand zijn aangebracht, want twee 

Stucplafond Havik 13, achterkamer.
Foto: auteur.

Stucplafond gang eerste etage Westsingel 43. 
Archief Eemland.
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