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DE volgende regels zijn te beschouwen als een aanvulling op
mijn artikel 'De verhouding overheid-musicus in Rotter-
dam tot 1672' in het Rotterdams Jaarboekje van 1981. De

bedoeling was toen wel een onderzoek naar de rechten en plichten
van musici in Rotterdam tot het einde van de Republiek, maar
door omstandigheden kwam ik toen niet verder dan tot 1672.

INLEIDING
De overheid is wereldlijk of kerkelijk. De musici hebben te ma-

ken met de wereldlijke overheid. De kerkeraden - de geestelijke
overheid in protestantse steden - houden zich alleen bezig met het
geestelijk welzijn van de gelovigen; zodra dit echter financiële kon-
sekwenties heeft, bijvoorbeeld de bouw en het onderhoud van ker-
ken en kerkorgels, de aanstelling en salariëring van kerkelijke die-
naren, neemt de wereldlijke overheid, d.w.z. het stadsbestuur,
haar verantwoordelijkheid op zich.

De houding van de overheid van na 1672 verschilt nauwelijks
van die van vóór 1672. Musici, die met de overheid een overeen-
komst gesloten hebben over hun werkzaamheden, hebben te ma-
ken met de vroedschap, de burgemeesters en/of de kerkmeesters
en soms ook met de fabriekmeesters en de rekenmeesters. Musici,
die hun werk voornamelijk in de kerk verrichten, zoals voorzan-
gers en organisten, vallen onder gehele of gedeeltelijke verant-
woordelijkheid van de kerkmeesters - een college, dat namens het
stadsbestuur de materiële belangen van de kerk behartigt en de
kerkelijke eigendommen beheert -; beiaardiers en bespelers van
andere instrumenten dan het kerkorgel onder die van de burge-
meesters of de vroedschap. Zowel de burgemeesters als de kerk-
meesters zijn voor hun funktioneren afhankelijk van de medewer-
king van de vroedschap, zoals goedkeuring of machtiging bepaal-
de zaken te regelen.

In de 18de eeuw gaat de Rotterdamse overheid zich ook de mu-
zikale opvoeding van de jeugd aantrekken en zogenaamde 'lief-
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