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Samenvatting
De Amsterdamse herberg (1450-1800)
Geestrijk centrum van het openbare leven
Centraal in dit boek staan de herbergen van Amsterdam en hun uitbaters. Onder herbergen verstaan we
alle publiekelijk toegankelijke drinkhuizen waar alcoholische dranken voor kleinverbruik werden
verkocht; daarnaast konden klanten er meestal ook eten en overnachten. De eerste tekenen van een
Amsterdams herbergwezen dateren van halverwege de veertiende eeuw, toen de Hollandse graaf met
zijn gevolg in zijn eigen herberg in de stad verbleef. Tezelfdertijd verschenen de eerste namen van
eenvoudigere tappers. Bier en wijn drinken gebeurde al vroeg zo grootschalig, dat de accijnzen hierop
de voornaamste inkomstenbronnen van de stad waren. Van enkele tientallen rond 1450 groeide het
aantal drinkhuizen in Amsterdam tot een honderdtal aan het begin van de zestiende eeuw, op circa
twaalfduizend inwoners. Talrijk waren daarnaast de ‘buitentappers’, die buiten de muren goedkoper
drank konden schenken door de verbruiksbelastingen te ontlopen.
Herenherbergen en buurtkroegen
Alle waarden moesten poorter (burger) zijn van Amsterdam; tussen 1536 en 1578 was ook
lidmaatschap van het Romeinengilde verplicht. Eerzame tappers droegen hun steentje bij aan het
veiligheidsbeleid en de vreemdelingenregistratie en meldden gevechten, misdrijven en staatsvijandige
activiteiten aan de overheid. Omgekeerd informeerden zij vreemde gasten over lokale wetgeving. Vanaf
de vijftiende eeuw telde Amsterdam ook tientallen morsige kroegjes, illegale speelholen en bordelen, die
de overheid vooral trachtte te isoleren. Prostitutie buiten de aangewezen zones en gokken, met name
dobbelen, waren verboden, maar onuitroeibaar. Aan de nette kant van het herbergwezen stonden de
handelsherbergen. In de Warmoesstraat werden in de tweede helft van de zestiende eeuw circa twintig
drinkhuizen uitgebaat door migrantenwaarden uit het Hanzegebied. Deze herbergiers-kooplieden
vertegenwoordigden hun familieleden in Duitsland en het Oostzeegebied in handelszaken en vingen
landgenoten op tijdens hun verblijf in Amsterdam. Halverwege de zestiende eeuw behoorden enkele
Hanzewaarden tot de rijkste inwoners van de stad. Een aantal zestiende-eeuwse herbergen diende als
ontvangstcentra voor een groeiend aantal vertegenwoordigers van de landsheerlijke overheid. De
waarden van deze herenherbergen hadden nauwe banden met het stadsbestuur, dat bijvoorbeeld
‘bloedmalen’ bij hen hield na openbare executies. Bijzonder in trek waren de drinkhuizen in de buurt
van het stadhuis (Spanje, Soudaen en de Prins), maar de regenten dineerden en dronken ook in enkele
kloosters. Ook overnachtten stadsgasten in deze religieuze instellingen, al waren het geen publiek
toegankelijke drinkhuizen.
Na de Alteratie van 1578 – de overgang van de stad naar de opstandelingen van Willem van
Oranje – verdwenen uitbaters die zich te zeer met het oude regime hadden ingelaten van het toneel.
Ook was het grotendeels gedaan met de actieve betrokkenheid van de waarden bij de
drankengroothandel en met de herstructurering van het handelssysteem na 1585 verloren de
Hanzewaarden hun dominante positie. Hierna bleven herbergiers wel een faciliterende rol in de
koophandel spelen: zij tolkten en bemiddelden tussen hun klanten en inheemse kooplieden. In een
voormalig kloostergebouw en in de drie doelens van de stedelijke militie (schutterij) liet het nieuwe
stadsbestuur ‘herenherbergen’ inrichten om hoog bezoek in stijl te kunnen ontvangen. In de
zeventiende eeuw streden de uitbaters onderling om de lucratieve regeringsopdrachten naar hun
herberg toe te halen, tot het stadsbestuur aan het eind van de eeuw ging beknibbelen op de
representatiekosten. De regenten lieten ook ‘stadsherbergen’ inrichten buiten de poorten en in de IJhaven om reizigers op te vangen die na het sluiten van de poorten en slagbomen de stad niet in konden
komen. Vanwege de stadsuitbreidingen en het naar buiten opschuiven van de omwalling verdwenen de
meeste van deze drinkhuizen in de loop der jaren van de kaart.
Tegelijk met de bevolkingsexplosie van Amsterdam – van 65.000 inwoners rond 1600 tot ruim
220.000 aan het eind van de zeventiende eeuw – steeg het aantal herbergen. Ging het in 1613 nog om
ruim vijfhonderd drinkhuizen, in de tweede helft van de eeuw waren het er tenminste 1350; een aantal
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dat met enige schommelingen ook voor de achttiende eeuw gold. Tenminste honderd daarvan boden
ook eet- en slaapgelegenheid. Deze herbergen waren vooral gevestigd in het havenkwartier, in de oude
binnenstad tussen de burgwallen en bij de stadspoorten. Met de stadsuitbreidingen kwamen er
daarnaast honderden ‘buurtkroegen’ in nieuwe wijken als de Jordaan en in de oostelijke en westelijke
eilanden. De nieuwbouw van het stadhuis tekende rond 1650 het doodvonnis van een groepje
gerenommeerde herbergen aan de Dam. Nieuwe drinkhuizen in de omgeving van de koophandelsbeurs
(1611) en de korenbeurs (1617) richtten zich op de kapitaalkrachtige doelgroep van kooplieden en
makelaars die beroepsmatig en ter ontspanning herbergen bezochten. Ook de leden van de gilden en
andere beroepsgroepen zoals de brouwers en zeepzieders hielden hun vergaderingen en maaltijden in
afgehuurde herbergzaaltjes, ook al hadden zij eigen gildehuizen. Korendragers, brouwers en
haringkopers gebruikten drinkhuizen als trefpunt en ‘kantoor’ en transportschippers verdeelden er
bijvoorbeeld het werk.
In de zeventiende en achttiende eeuw bleef een groot deel van de handel plaatsvinden in de
Amsterdamse drinkhuizen. Roerende en onroerende goederen verwisselden van eigenaar bij
onderhandse verkoop en openbare verkopingen (veilingen) in herbergen. Het stadsbestuur verleende
‘veilingherbergen’ of individuele waarden het recht om exclusief publieke verkopingen van een
bepaalde productgroep te mogen huisvesten, maar er bestond ook een illegaal circuit, vooral in de
kunsthandel. De waard kon een percentage (rantsoen of wijnkoop) van de opbrengst krijgen en
verdiende aan de bestedingen van het toegestroomde publiek. Het Oudezijds Herenlogement en de Brakke
Grond behielden hun positie als veilinghuizen, respectievelijk tot ver in de negentiende en twintigste
eeuw.
Slaapbazen en vreemdelingenherbergen
Amsterdam was ook het centrum van de maritieme arbeidsmarkt: jaarlijks vertrokken duizenden
zeelieden vanuit de haven. De drinkhuizen in de omgeving van de Nieuwe Brug, het West-Indisch Huis
en de Geldersekade waren informele ‘arbeidsbureaus’ voor maritiem personeel. Slaapbazen
(‘drooggasterijhouders’ in zeventiende-eeuwse terminologie) en volkhoudsters waren een belangrijke
schakel tussen de zeelieden en hun werkgevers van de koopvaardijvloot, handelscompagnieën en
admiraliteit. Ze verstrekten krediet aan hun slapers in ruil voor hun transportbrieven, waarin een
levendige handel bestond, en bemoeiden zich met de aanmonstering. Enkele slaapbazen misbruikten
hun positie en vanwege krapte op de arbeidsmarkt konden de spanningen in de tweede helft van de
achttiende eeuw hoog oplopen. Ernst en omvang van de excessen worden in de literatuur echter
schromelijk overdreven. Het systeem van de volkhouderij bleef in bedrijf tot in de twintigste eeuw.
Waard was een typisch migrantenberoep. Omdat er geen gildebeperkingen waren en het starten
van een bescheiden drinkhuis weinig investeringskosten vergde, beproefden duizenden nieuwkomers
hun geluk achter de toog. Een huwelijk met een tappersweduwe of herbergiersdochter kon een
vliegende start bieden, maar velen werkten zich als knecht, kok of dienstmeid op tot uitbater van een
eigen zaak. Vanaf de zeventiende eeuw vestigden zich Duitse en Scandinavische waarden in
Amsterdam, van wie een aantal met speciale ‘vreemdelingenherbergen’ mikte op bezoekers uit hun
thuisland. De waarden tolkten en bemiddelden tussen hun gasten en de lokale bevolking. Ook Franse
en Britse migranten begonnen vreemdelingenherbergen, waarvan twee zaken in de Nes en één achter
de Oude Kerk uitgroeiden tot internationale ontmoetingscentra. Er bestond geen strikte etnische
scheiding tussen de drinkhuizen, want ook buitenlandse bezoekers uit andere taalgebieden en
buurtgenoten waren er welkom. Franse herbergiers besteedden doorgaans extra aandacht aan de
maaltijd: hun keuken was ruimhartig voorzien van kookgerei en ze hadden één of meer koks en
verschillende knechten in dienst of de uitbater stond als ‘chef-kok’ zelf achter de pannen.
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw introduceerden migranten ook het gespecialiseerde
eethuis in Amsterdam. Zoals de van oorsprong Britse ‘ordinaris’ waar gasten voor een vast bedrag op
gezette tijden konden eten, vergelijkbaar met de table d’hôte. Reizigers waardeerden de helderheid over
de prijzen en het fenomeen ordinaris overleefde tot na de introductie van het restaurant in de
negentiende eeuw. Ook ‘gaarkeukens’ waren een lang leven beschoren. Deze eethuizen onderscheidden
zich van de ordinarissen doordat klanten er doorlopend terechtkonden voor gebakken, gebraden of
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anderszins bereid voedsel. De meeste gaarkeukens waren gevestigd rond de Dam en de
koophandelsbeurs bij het Rokin: immer drukke locaties met hongerige varenslieden, makelaars,
beurshandelaren en andere passanten. Gaarkeukenhouders adverteerden met een breed assortiment
voor iedere beurs: zowel voor ‘hoge heren’ en Amsterdamse burgers als voor Franse en Engelse
reizigers en Duitse seizoenswerkers. Verschillende eethuizen boden ook logeermogelijkheid.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw introduceerden Engelse nieuwkomers het
koffiehuis in Amsterdam. Pionier Abraham Kick was tevens actief als koopman en als criticaster van de
Engelse koning en zijn koffiehuis diende als informeel distributiecentrum van propagandamateriaal.
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw speelden andere migranten en Amsterdammers in op
de rage. Tappers transformeerden hun bestaande zaken tot koffiehuis en aangezien ze alcohol bleven
schenken, moesten klanten het onderscheid met reguliere drinkhuizen zoeken in de naamgeving en de
inrichting. Van de circa 32 koffiehuizen in 1700 waren er halverwege de achttiende eeuw nauwelijks
vijftien overgebleven, waarvan er later nog eens tien failleerden. Deels was deze neergang te wijten aan
de hoge admissiekosten die beginnende koffieschenkers verschuldigd waren, en deels aan de
imagoschade als gevolg van de windhandel van 1720, waarbij het Engelse Koffiehuis/Quincampoix
(Kalverstraat) werd vernield. Daarnaast was de nieuwigheid ervan af en vond koffieconsumptie vaker
thuis plaats. Revolutionaire centra zijn de Amsterdamse koffiehuizen nauwelijks geweest; eerder
verschaften zij onderdak aan behoudzuchtige orangisten en aristocraten.
Spelende en vechtende gasten
Vanaf de zeventiende eeuw boden drinkhuizen hun gasten steeds meer vermaak, als gevolg van de
toegenomen onderlinge concurrentie. Met doolhoven, waterwerken, mechanisch bewegende poppen,
levende en opgezette dieren, spellen en muzikanten probeerden zij zoveel mogelijk publiek te lokken.
Grote bekendheid kregen de herbergen van migrantenfamilies zoals Lingelbach, Hancock, Bargois en
Stadtlander. Bierbeschooiers, leveranciers van importbieren, waren dikwijls eigenaar van de
vermaaksherbergen en de attracties. Om aan hun ‘wurggreep’ te ontsnappen, kochten uitbaters liever
hun eigen zaak. Aan het eind van de zeventiende eeuw maakt de rage van de doolhoven plaats voor
andere attracties zoals kolfbanen, menagerieën of berenbijten. Onverminderd populair bleven
kansspelen, waarvoor weinig meer nodig was dan speelkaarten of dobbelstenen, een spelbord en een
lege bierton. Alleen ‘eerlijke’ spelen zonder hoge inzetten waren wettelijk toegestaan, maar illegale,
risicovolle gokspelen bleven onverminderd populair. De waard speelde in op de spel- en gokbehoefte
van zijn klanten door triktrakborden, dobbelstenen en andere spellen te verstrekken; exploitanten van
‘gokholen’ stimuleerden hun gasten actiever in hun verslaving, bijvoorbeeld met onbeperkt krediet. De
kerkenraad ageerde vooral tegen het gokken op bede- of zondagen, maar tot een strenge of structurele
vervolging van de sabbatschenders is het nooit gekomen. Ook dierenattracties met een gokelement,
zoals berenbijten en hanengevechten, werden vooral bestreden als de zondagsheiliging in het geding
kwam. Het tentoonstellen van exotische dieren en mensen met fysieke afwijkingen was een andere
manier om publiek naar de drinkhuizen te lokken. Herbergen als de Witte Olifant hadden een eigen
levende collectie, maar toonden daarnaast rondreizende olifanten en vogelkabinetten. De waarden
verkochten ook kleinere vogels, zoals kanaries.
Van de balspellen was aanvankelijk het kaatsen in trek, een vroege vorm van het tennisspel.
Uitbaters van vermaaksherbergen met voldoende buitenruimte lieten kaatsbanen aanleggen, waarvan
Amsterdam er in de zeventiende eeuw tien tot twintig telde. Na de opkomst van het kolfspel, rond
1700, investeerden waarden in de aanleg van kolfbanen, overdekt en in de buitenlucht. In de tweede
helft van de achttiende eeuw telde de stad er meer dan 183, verdeeld over 110 herbergen. Vanwege de
opkomst van het biljart, dat dankzij het kleine speelveld overal kon worden gespeeld, was het rond
1800 gedaan met de kolfrage. Een andere beproefde manier om klanten naar de herberg te lokken was
het inhuren van muzikanten, die maaltijden of dansavonden opvrolijkten. Vanaf de zeventiende eeuw
varieerden de Amsterdamse ‘muziekherbergen’ van serieuze concertlocaties tot bordelen. Een
voorbeeld van de eerste categorie zijn de concertreeksen die werden gehouden in de zaal van de
Kloveniersdoelen, waar ook amateuristische muziekgezelschappen (‘muziekcolleges’) een ruimte huurden.
Tot de opening van de concertzaal van genootschap Felix Meritis (1788) vonden grote
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muziekoptredens, gecombineerd met een bal of diner, op regelmatige basis plaats in de grotere
herbergen. Voor deze concerten werd entree geheven, in tegenstelling tot optredens in kleinere,
volksere herbergen waar een of enkele muzikanten de gasten aan het dansen probeerden te krijgen.
Er bestond een onderscheid tussen herbergen waar de muziekbeleving vooropstond en
‘speelhuizen’, waar het vooral om de betaalde liefde draaide. Speelhuizen waren gevestigd in de
havenbuurt, eenvoudig bereikbaar voor zeevarende bezoekers die stevig dronken en wild dansten op de
vioolmuziek. De gelagkamers waren ontmoetingsplekken voor prostituees en hun klanten en sommige
spelhuishouders beschikten ook over privékamertjes. Vanaf 1696 legde de overheid speelhuisverboden
op en begon de schout speelhuishouders achter slot en grendel te zetten of te verbannen. De
bestraffing van de exploitanten en beteugeling van het aantal speeldagen leidde ertoe dat de bordelen in
de achttiende eeuw ‘ondergronds’ gingen; de overheid trad hierna nog slechts op tegen
ordeverstoringen, brutaliteiten en mishandelingen van klanten of prostituees. Tijdens de
Sodomietenjacht van 1730 verdwenen ook enkele ‘lolhuizen’, heimelijke ontmoetingsplaatsen voor
homoseksuelen, van de kaart.
Uitbaters van ‘eerlijke herbergen’ deden er alles aan om ruziemakers en dieven buiten de deur te
houden. Naast de officiële meldplicht van fysieke geweldpleging in hun gelagkamers bestond er een
ongeschreven regel dat vechten buiten de herberg moest gebeuren; daar hadden de waarden er formeel
geen bemoeienis meer mee. Mocht het toch binnen misgaan, dan grepen waarden naar de ‘scheidstok’:
een knuppel waarmee ze dronken agressievelingen de deur uit sloegen of twistende klanten
uiteendreven. Bepaalde herbergen dienden ook als arrestantenlokaal, gijzelkamer of stamkroeg van
gerechtsdienaren. Meest buiten de poorten lagen juist regelrechte onderwereldkroegen, waarvan de
uitbaters onderdak boden aan misdadigers en profiteerden van criminele activiteiten, bijvoorbeeld door
heling. In het landelijke en industriële buitengebied lagen ook fatsoenlijke herbergen. Voorzien van
biertuinen, terrassen, visvijvers, uitkijktorens en andere attracties hadden zij een grote
aantrekkingskracht op bewoners die in de zomermaanden de stinkende stad meden. Bij de halteplaatsen
van veerdiensten en bij de overhalen ontstonden kleine conglomeraties van veerhuizen en andere
herbergen.
Vanwege de stadsuitbreidingen verloren verschillende buitenherbergen hun landelijke ligging.
Tegenvallende weersomstandigheden konden eveneens de ondergang betekenen, zo bleek bij een casus
in 1699. Rond diezelfde periode failleerden er ook opvallend veel tappers en herbergiers binnen de
stadsmuren. Als oorzaken noemden zij onder meer zakelijke tegenslagen, ziekte en lichamelijke
ongelukken, brand, inbraak, verduistering door het eigen personeel, insolventie of plotseling vertrek
van gasten en de hoge huurlasten en verbruiksbelastingen. Bij zware tegenslag hadden de waarden geen
gildekas om op terug te vallen. Solidariteit kwam vooral van beroepsgenoten en familieleden, twee sterk
overlappende groepen. Uit een belastingbron (1742) blijkt dat een kleine toplaag van kasteleins
bovengemiddelde inkomens genoot (1000-5000 gulden). De meeste tappers en herbergiers verdienden
echter minder dan zeshonderd gulden per jaar. Uitbaters van eenvoudige buurtkroegjes schommelden
zelfs op of onder het bestaansminimum. Zij leden het zwaarst onder de stijgende verbruiksbelastingen
op dranken en ontdoken deze massaal, terwijl de grotere afnemers overeenkomsten sloten met de
belastingpachters. Vanaf 1670 leidde de verplichte afdracht van accijnzen over ‘negen okshoofden’ wijn
(ruim 5,5 liter per dag) tot vergeefse protesten in de volkswijken, omdat de buurttappers nooit zoveel
verkochten.
Revolutionairen
Na 1700 waren er in Amsterdam zelden nog officiële onthalen van hoogwaardigheidsbekleders in de
herenherbergen. Ceremoniële ontvangsten vonden voortaan plaats in het regeringscentrum in Den
Haag, waar de stad een majestueus logement liet neerzetten. De door Amsterdam verhuurde
herenherbergen verloren hierdoor een belangrijke inkomstenbron. In het laatste kwart van de
achttiende eeuw kregen ze bovendien concurrentie van het Wapen van Amsterdam: het eerste modern
ingerichte logement van de stad. De kasteleins probeerden het gat te dichten met zaalverhuur aan
gezelschappen en het organiseren van bals, muziekvoorstellingen en andere evenementen. Hierbij
hadden zij het geluk dat tientallen achttiende-eeuwse genootschappen eigen kamers nodig hadden voor
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hun bijeenkomsten. De politieke elite kwam bijeen in exclusieve, besloten herensociëteiten in de
deftigste logementen en gewonere burgers in gezelligheidsverenigingen (‘colleges’). Beide groepen
bezochten de vrijmetselaarsloges, waarin dikwijls ook de kastelein van de vergaderlocatie werd ingelijfd.
Ook dissidente burgers ontmoetten elkaar in Amsterdamse drinkhuizen. Heimelijk gebeurde dat
door de dopers in de jaren 1530 en meer openlijk bij de aanhangers van Leicester in 1587 en ostentatief
bij de vergaderingen van de doelisten van 1672 en 1748. In het laatste kwart van de achttiende eeuw
nam de politisering van de drinkhuizen toe omdat aanhangers van de verschillende partijen er
bijeenkwamen en rekesten ondertekenden. In de Patriottentijd (1780-1787) culmineerde die
ontwikkeling in de gewelddadige plundering van prinsgezinde kroegen. Tijdens de daaropvolgende
restauratie van het stadhouderlijke en aristocratische bewind (1787-1795) verdween de
hervormingsbeweging ondergronds, bijvoorbeeld in drinkhuizen waarvan enkele uitbaters zich actief
bezighielden met revolutionaire activiteiten. Na de Bataafse Revolutie van 1795 waren Amsterdamse
drinkhuizen in gebruik als ‘partijkantoren’ van republikeinen en prinsgezinden, maar slechts een klein
groepje waarden koos principieel voor een van beide kampen. Opvallend genoeg vergaderde in
Amsterdam juist de conservatieve oranjebeweging in een koffiehuis, terwijl de revolutionaire geesten
kozen voor drinkhuizen, zoals de oude herberg het Wapen van Emden (Nieuwendijk).
Bedrijfsvoering
Onmisbaar in ieder herberginterieur waren tafels, banken, stoelen, spelletjes, pistobbes, drinkgerei en
andere ‘kroegeniers huysgoden’, die ook op genreschilderijen figureren. Het voorhuis en – vooral ’s
winters – de binnenhaard dienden als openbare gelagkamer, terwijl in de grotere herbergen op de
bovenverdieping de logeervertrekken waren te vinden. De waard en zijn gezin bewoonden de overige
vertrekken, maar een strikt onderscheid tussen privékamers en publieke ruimten was er niet. Gasten
kwamen overal in het huis en eventuele kinderen van het tappersechtpaar groeiden op tussen de – soms
onhebbelijke – volwassenen. Schilderijen, spiegels en prenten waren tot in de kleinste kroegen
aanwezig. In de achttiende eeuw nam het aanbod aan matrassen, bedden en ander meubilair toe,
evenals de diversiteit aan eet- en drinkgerei. Grootschalig opgezet waren de Amsterdamse herbergen
niet: rond 1770 ging het Wapen van Amsterdam met dertig kamers aan kop, op de voet gevolgd door de
Stad Lyon, met 25 kamers en tenminste 28 slaapplaatsen. In het lagere segment hadden veel herbergen
maximaal tien logeervertrekken, genummerd of van (kleuren)namen voorzien. Het personeelsbestand
van herbergen met diner- en logeermogelijkheid was talrijker dan van de kleinere tapperijen, waarvan de
waarden slechts assistentie kregen van de eigen echtgenoot of gezinsleden en een enkele meid of
knecht. Verreweg de meeste drinkhuizen werden uitgebaat door echtparen: het aantal alleenstaande
zelfstandige tappers en tapsters was gering.
Door de inzet van familieleden en de lage lonen drukten personeelskosten niet zwaar op het
budget van de waard. De voornaamste uitgaven gingen op aan de huur. Een eigen herbergpand kwam
slechts binnen bereik door hard te werken of geluk te hebben zoals geld uit een nalatenschap of een
huwelijk met de dochter van een huiseigenaar. De particuliere verhuur van drinkhuizen was in de
zeventiende eeuw deels in handen van de bierbeschooiers, die een aanzienlijk aantal herbergpanden
bezaten en bepaalden welke uitbaters erin kwamen en welke bieren zij afnamen. In het laatste kwart van
de eeuw werden brouwerijen echter in toenemende mate gedwongen om voor de lokale markt te
produceren terwijl bovendien het totale bierverbruik per hoofd van de bevolking afnam, ten gunste van
nieuwe dranken als jenever en koffie. De bierbeschooiers verloren hun machtige positie en hun
herbergbezit kwam in de loop van de achttiende eeuw in eigendom van andere drankenleveranciers en
draagkrachtige particulieren. In diezelfde periode verhoogden de uitbaters van de grotere herbergen
hun bestedingen aan reclame, vooral in de couranten. Andere manieren om aan nieuwe klanten te
komen waren uithangborden en -tekens aan de gevel, naamsvermelding in reisgidsen en het aanstellen
van runners op verzamelpunten van reizigers, vooral in het havenkwartier. Door een hoge of juist lage
prijsstelling van dranken, maaltijd en logies konden uitbaters hun bezoek vooraf enigszins selecteren.
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Teloorgang
In de loop van de achttiende eeuw liep het aantal herbergen in het hogere segment sterk terug. Deze
ontwikkeling bereikte een dieptepunt toen de burgemeesters in 1768 geen fatsoenlijke herberg konden
vinden voor het stadhouderlijke paar en moest uitwijken naar het stadhuis. De bouw van het moderne
Wapen van Amsterdam – een particulier initiatief – bood enig soelaas, maar tegenover deze nieuwkomer
stond het verdwijnen van andere logementen. In 1773 vond boekhandelaar Sepp nauwelijks dertig
Amsterdamse ‘logementen en herbergen’ van voldoende kwaliteit om ze op te nemen in zijn
zakreisgids, terwijl er rond 1690 nog ruim honderd in de reisgids van Ten Hoorn stonden. Reizigers
klaagden over de serviceverlening door Amsterdamse waarden en ook in de literatuur hadden zij een
bedenkelijk imago.
In 1789 stelde de verlichte veelschrijver Swildens tien eisen op waaraan een waard zou moeten
voldoen. Behalve over vakkennis, gezond verstand en burgerlijke beschaafdheid diende hij bijvoorbeeld
te beschikken over ‘eene ernstige deftigheid […] gepaard met gemaatigde blygeestigheid’. Swildens
meende ook dat de waard hogere achting verdient, omdat hij werkt in de frontlinie van onaangenaam
menselijk gedrag. De meeste uitbaters probeerden kwaadwillende gasten in toom te houden, een zo
groot mogelijk publiek te trekken en hun drinkhuizen tot een zakelijk succes te maken. Dankzij hun
inspanningen was de Amsterdamse herberg voor inwoners en passanten eeuwenlang het geestrijke
centrum van het openbare leven.
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Summary
The Amsterdam Inn (1450-1800)
Centre of public life in the City
The main inquiry of this book is Amsterdam’s inns. The term ‘inn’ designates publicly accessible
drinking establishments where alcoholic beverages were served and consumed. In addition, some inns
also catered food and had limited lodging. The first inns of Amsterdam can be traced back to the midfourteenth century when we find the names of the first beer-tappers. Beer and wine were widely
consumed and taxed, consequently they became a main source of income for the city. In 1450 there
were only a few drinking houses in the city. By the early sixteenth century, when Amsterdam had a
population of circa twelve thousand inhabitants, there were about hundred. Besides those within the
city walls, there were numerous ‘drinking holes’ just outside the city limits that served cheaper drinks
because they were exempt from consumption tax.
Gentlemen’s inns and neighborhood pubs
All publicans (‘waarden’) were required to be a citizen of Amsterdam. Between 1536 and 1578, it was
also mandatory that all publicans were members of the Romanian guild. Decent tappers helped
maintain municipal order and reported to the authorities any fights, crimes, and other clandestine
activites that undermined civil order. Publicans in turn informed foreign guests about local legislation.
Since the fifteenth century, there were also several rogue pubs, illegal playhouses, and brothels in
Amsterdam, which municipal authorites tried to isolate and contain. Prostitution and gambling,
especially dice, outside the designated areas was forbidden, however, impossible to banish completely.
On the upscale side of the catering business, there were inns where merchants primarily lodged. In the
late sixteenth century, there were approximately 20 inns in the Warmoesstraat that were primarily
frequented by traveling merchants specialized in the Hanseatic trade. These innkeeper-merchants
represented their family members in Germany and the Baltic Sea area and accommodated their
countrymen during their stay in Amsterdam. By the middle of the sixteenth century, some of the Hanse
publicans were the wealthiest residents of the city. Several inns during the sixteenth-century operated as
accomodation where the growing number of national representatives lodged in the city. The innkeepers
had particularly close connections with the municipal council, and, for example, served the ‘blood meal’
after a public execution. But the town magistrates also dined and drank in some of the monasteries as
well. Guests to the city also stayed in these religious institutions, even though they were not public
drinking establishiments.
After the Alteration of 1578, when the city transitioned from a royalistic stronghold to the rebel
forces of William of Orange, innkeepers that sided with the old regime disappeared from the city. Also
the publicans who were active in the Hanse trade suffered after the international trade system was
restructed in 1585. Afterwards, other innkeepers continued to play a facilitating role for the merchant
trade. They often acted as interpretors and intermediators for their customers and local merchants. In
the former building of a monastery and in the three houses (‘doelen’) of the city’s civic guard, the new
city council decided to establish posh inns to accommodate formal and high-ranking guests. During the
seventeenth century, the publicans of these ‘gentlemen's inns’ fought amongst each other and tried to
win the lucrative contracts from the municipal government. However, in the late seventeenth century,
the city was forced to cut back in these expenses. The magistrates also established ‘city inns’ outside the
gates and along the harbor of the IJ River. These provided lodging facilities for travelers that arrived
after the municipal gates had been closed. After the city expanded and started building new
neighborhoods outside the former city walls, most of these inns slowly disappeared.
Parallel with the city’s explosive demographic growth (from an estimated 65,000 inhabitants
around 1600 to over 220,000 in the late seventeenth century) - the number of inns also increased. In
1613 there were more than 500 drinking establishments. By the late seventeenth century there were at
least 1350. In the eighteenth century, it hovered around the same number of inns, with occasional
fluctuations. At least one hundred of them, offered food and lodging besides beverages. These inns
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were primarily located in the harbor area, in the old town between the outer canals and near the city
gates. After the city boundaries were extended and new neighborhoods were built, hundreds of new
inns sprouted up in the Jordaan and the eastern and westen islands of the city. For the construction of
the new town hall in 1650, some well-known inns around Dam Square had to be torn down for
building space. New drinking establishments in the vicinity of the Merchant Exchange (1611) targeted
the group of affluent merchants and brokers who visited the inns for business and pleasure. The
members of the guilds and other professional groups such as the soap manufacturers and brewers also
assembled for their meetings and meals in rented rooms at inns. They used drinking establishments as
meeting points and ‘offices’. For insance, it became a place where transport skippers solicited and
assigned work and jobs.
In the seventeenth and eighteenth centuries, a large part of Amsterdam’s business was
conducted at inns. Trade in tangible and non-tangible goods exchanged owners through public sales
and auctions that were transacted at inns. The city council granted ‘auction inns’ the exclusive right to
execute the public sale of certain groups of products. However, there were also those who operated
illegally, especially in the art trade. The innkeeper sometimes earned a precentage from the sales and of
course, from the extra generated consumptions from new patrons visiting his establishment. Inns such
as the Oudezijds Herenlogement and the Brakke Grond continued to operate as auction houses until the late
nineteenth and early twentieth century.
Accommodations for foreigners
Amsterdam was also the center of the maritime labor market. Every year thousands of sailors embarked
from the city’s harbor. Drinking establishments in the vicinity of the New Bridge, the West Indies
House, and the Geldersekade were informal ‘employment agencies’ where maritime personnel were
solicited. Hostellers (‘slaapbazen’) acted as important agents between seafarers and those who needed
personeel to man the merchant fleets, trading companies, and admiralities. They extended lines of
credit to their guests in exchange for their IOU’s, in which there was a dynamic trade. They also played
an operative role in the enrollment of ships. Because of the growing shortage in the labor market in the
late eighteenth century, a few of the hostellers took advantage of their position. However, in the
literature the severity and extent of these excesses have often been exaggerated. This ‘agent’ role of the
hosteller continued until the twentieth century.
The profession of publican was a common occupation for immigrants. Because there were no
guild restrictions and the intial costs of starting a modest drinking establishment were quite low,
thousands of newcomers tried their luck working behind a bar. Getting married to a tapper’s widow or
daughter made things much easier. Other publicans worked themselves up from cook, maid, or server
and some eventually started their own business. Since the seventeenth century, German and
Scandinavian publicans settled in Amsterdam. A number of them specialized and tried to draw
foreigners, hoping to attract customers from their homeland. The publicans interpreted and mediated
between their guests and the locals. French and British migrants also started inns for foreigners; two of
them in the Nes and one behind the Old Church became international rendezvous. There was no strict
ethnic divisions between the drinking establishments because foreigners from other countries and
locals were also welcome, nor were there religious boundaries.
French innkeepers were more interested in the quality of the food. They generouly equipped
their kitchen with cooking utensils and had more than one cook and several assistants helping with the
extra dishes. Foreigners also opened specialized eateries in Amsterdam. The British ‘ordinary’ was an
establishment where guests could regularly consume a meal at a fixed time, seated at a public table,
which is a concept similar to the table d’hôte. The ordinary was popular especially among travelers
because the prices were fixed and they could easily meet other people. They remained popular until the
nineteenth century when restaurants started becoming trendy. Also ‘gaarkeukens’ lasted a long time.
These eateries were known as places where patrons could purchase ready-made dishes. Most of the
gaarkeukens were located around Dam Square and the Exchange, which were busy locations where
hungry merchants, real estate agents, brokers, and others passed by. Some eateries also had facilities for
lodging.
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In the late seventeenth century, English immigrants opened the first coffeehouses in
Amsterdam. Around 1667, Abraham Kick started one of the first. He was a merchant and was a
criticaster for the English king. His coffeehouse became an informal distribution center for propaganda
material. Towards the end of the century, other immigrants and locals from Amsterdam also got in on
the rage and started opening coffeehouses as well. Beer tappers transformed their existing businesses
into coffeehouses and kept serving alcoholic beverages, so there was little difference between the two.
From the 32 coffeehouses that were operating in 1700, only fifteen were still in business by the mideighteenth century. Afterwards another ten went bankrupt. Part of the downturn was due to the high
admission costs new coffeehouse propieters were forced to pay. Another was caused by the fact that
coffeehouses suffered from a bad reputation from the business that was conducted there, the
speculative Wind Trade of 1720. Moreover, coffee had lost its novelty and people started to consume
their coffee at home. Amsterdam’s coffeehouses were never hotbeds for revolutionaries. More likely,
they were gathering places for conservatives that supported the House of Orange and the aristocracy.
Playful and fighting guests
Because of the growing competition in the seventeenth century, drinking establishments started
offering more entertainment. Innkeepers tried to lure in as many customers as possible. Some
establishments featured mazes, waterworks, mechanical dolls, live and stuffed animals, games, and
musicians. Some of the most well-known were the drinking establishments operated by Lingelbach,
Hancock, Bargois and Stadtlander, which were all immigrant families. Suppliers of import beers
(‘bierbeschooiers’) often invested in drinking houses or attractions, which they would lease to
innkeepers who were obliged to buy their beers. In order to escape their chokehold contracts, publicans
tried to buy the building of their establishment. In the late seventeenth century, the attraction of mazes
slowly became outdated and were replaced with new forms of entertainment such as golf courses and
menageries. Nevertheless, gambling games, which required little more than a deck of cards or dice, a
game board, and an empty beer barrel continued to remain a favorite. Only games without any high
bets were legally permitted. Yet the illegal, clandestine gambling remained popular. The publicans
accommodated in the gaming needs of their customers and provided them with trick-track boards, dice,
and other games. Propietors who operated gambling halls also stimulated their patrons addiction by
extending them with almost unlimited credit. The church council opposed any gambling on Sundays
and other days of worship. But publicans were never structurally persecuted for violating the Sabbath.
Animal fights with a gambling element, such as dog and cock fights, were especially opposed when they
took place on Sunday. Exotic animals and people with physical abnormalities were also used to attract
visitors to the drinking establishments. Publicans also sold small birds such as canaries.
A type of ball game known as kaatsen, which is an earlier version of tennis, was one of the most
popular games that was played at inns. Publicans who had enough outside space built courts for kaatsen.
In Amsterdam alone, in the seventeenth century there were approximately ten to twenty facilities where
patrons could play kaatsen. Around 1700, kolfbal, a type of golf, became popular. Innkeepers added
indoor and outdoor kolfbal courts to their establishments: in the late eighteenth century, there were 110
of these courts. In 1800 after billiards became the new rage, which only required a small playing field,
kolfbal had gone into decline. Innkeepers also tried to draw in customers to their establishments by
hiring musicians to perform during meals, or to play music at dance events. Since the seventeenth
century, Amsterdam’s ‘music inns’ ranged from the serious concert venues to the more seedy brothels.
An example of the first, was a concert series performed in the Kloveniers Hall where amateur music
ensembles also rented space to perform. Before the society Felix Meritis opened a concert hall in 1788,
major music performances, combined with a ball or dinner, were primarily performed at larger inns.
For these concerts, publicans charged entrance fees while for smaller performances in more intimate
venues, the musicians only played to get customers to dance and drink.
There was a distinction between inns where music was the main attraction and the seedy
speelhuizen (‘play houses’), where customers were more likely to find prostitutes. These sordid
establishments were primarily located in the area around the harbor, which made them easily accessible
to sailors who after they got drunk, would want to go dance to violin music. The main lounge where
398

drinks were served, became the area for prostitutes to solicit clients. Some speelhuizen rented out private
rooms to these prostitutes and their clients. Around 1700, the municipality started persecuting
innkeepers that ran these kind of establishments. They were either faced with arrest or bannishment
from the city. Consequently, the punishment of these innkeepers and the crackdown on speelhuizen
meant that brothels in the eighteenth century had to operate clandestinely. The city only suppressed
these establishments when there were disturbances, violence, and customers or prostitutes were
physically abused. During the persecution of sodomites in 1730, also some covertly meeting places for
homosexuals disappeared.
Average publicans did everything to keep out thieves and other unsavory types. Besides their
official obligation to report any physical violence that took place in their establishments, innkeepers
observed the unwritten rule that all fighting was only allowed to transgress outside the door.
Consequently, that made them not involved in any infraction. However, if patrons started fighting
indoors, then publicans were likely to use a special bat called the ‘scheidstok’, which was literally used
to break up the fight: ‘scheiden’, and ‘separate’ the two from fighting. These bats helped publicans move
the fighters out of his establishment and onto the street. Certain inns were also used as detention places
or local watering holes for police officers. In a number of drinking houses beyond the city limits
publicans offered sanctuary for criminals. They often benefited from their criminal activities such as
receiving and trading in stolen goods. However, in rural and industrial areas around the city, there were
also decent inns. They sometimes featured beer gardens, terraces, fish ponds, lookout towers, and other
attractions. They especially appealed to city dwellers who during the warm summer months sought
refuge from the dirt and stench. Wherever there were stops that ferry services picked up passengers, a
small cluster of ferry houses and other inns always sprouted up. After the city limits were extended,
many drinking houses lost their rural location and appeal. Poor weather conditions also meant the end
of their demise.
In the last decade of the seventeenth century, remarkably many beer tappers and innkeepers
within the city gates were faced with business hardships. These were caused by illnesses, physical
accidents, fire, burglary, employee theft, insolvency or a sudden decline in patrons, higher rents, and an
increase in sales tax. In the event of a severe setback, publicans could not rely on a guild to help them
out. Publicans usually helped each other out or received financial aid from family members. According
to tax record from 1742, a marginal top layer of innkeepers had an income of anywhere between 1000
and 5000 guilders. However, the majority of publicans earned less than six hundred guilders a year.
Small-scale publicans that operated in local neighborhoods usually just got by. They suffered heavily
from increases in sales taxes on beverages, and eventually perished while the larger establishments made
deals with the tax collector. After 1670, a group of publicans protested against the compulsory taxation
of excise duties on ‘nine ox heads of wine’ (approximately 5.5 liters per day), because most
neighborhood establishments never sold that much. Their complaints had no effect.
Revolutionaries
After 1700, there were fewer official receptions held for dignitaries in the upscale inns. The most
ceremonial receptions were hosted at the governmental center in The Hague, where the city
commissioned the building of a large and luxurious lodging. In Amsterdam, the gentlemen’s inns lost
an important source of revenue, and after 1770 they had to contend with the growing competition
from the new establishment, the Wapen of Amsterdam, which was the first modern hostel of the city.
Proprietors of the old gentlemen’s inns tried to supplement their incomes by renting rooms to groups
and by hosting balls, music performances, and other events. In doing so, they had the good fortune
because numerous societies were founded and needed a place to have meetings. The political elite
gathered at exclusive men’s societies that were hosted in the finest lodgings, while the middle class had
their meetings (‘colleges’) in humbler inns. Members from both groups frequented freemason’s lodges,
in separate rooms of certain inns. Usually, they initiated the publican of their meeting-place.
Revolutionaries were also patrons to Amsterdam’s drinking establishments. Already in the
1530s, the Mennonites clandestinely met at inns in the city. In 1587, Leicester’s supporters gathered at
inns, and during the turbulent years of 1672 and 1748, the city guard brazenly assembled at the
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gentlemen’s inns. After 1780, the political importance of drinking establishment increased significantly
because supporters from various political groups gathered and used them as a venue to draft their
petitions. This development culminated during the period of the Patriots (1780-1787), when a group of
drinking houses where the supporters of the prince gathered, were violently ransacked. Consequently,
during the restoration of the stadholder and aristocratic rule (1787-1795), the reform movement went
underground and clandestinely met at drinking establishments where some innkeepers were actively
involved in revolutionary activities. After the Batavian Revolution of 1795, Amsterdam’s drinking
establishments became ‘party offices’ for Republicans and supporters of the prince. Only a small group
of publicans clearly chose for one side: commercial interests were considered more important.
Surprisingly, the conservative Orange movement in Amsterdam preferred to gather at coffeehouses
while the more revolutionary supporters favored meeting at old inns such as the Wapen van Emden
(Nieuwendijk).
Managing inns
The standard inventory of most drinking houses included tables, benches, chairs, games, tablets,
drinking utensils; objects that are reflected in numerous genre paintings. The layout of the house often
featured a front room and a chamber with a fireplace that served as the public lounge areas. The
smaller rooms on the upper floor were used for accommodating lodgers who spent the night. The
owner and his family resided in the other rooms. However, there was no clear distinction between
private and public spaces. Guests had access to all the rooms in the house and the proprietor’s children
were often exposed to the unruly behavior of the establishment’s patrons. Even the smallest drinking
houses were decorated with paintings, mirrors, and prints. In the course of the eighteenth century, the
inventory started to include more mattresses, beds, and other furnishings, as well as more assorted
drinking and eating utensils. Even Amsterdam’s most famous inns were not large establishments.
Around 1770, the Wapen van Amsterdam which had 30 rooms, was by far the largest; the Stad Lyon (City
of Lyon) had 25 rooms. On the lower end of the segment, most inns had no more than ten rooms,
which they identified with a number, a name or a color. Inns with lodging facilities often had more staff
than those that were only drinking establishments, which were primarily operated by the publican and
his family. The vast majority of drinking establishments were run by a husband and wife, and only a few
had a proprietor that worked alone.
In general, publicans did not spend much money having family members and or low-wage staff
working for them. For most publicans, rent was their greatest expense, if they were not lucky enough to
own the building of their establishments. Only those who had inherited a substantial amount of money,
or married the daughter of a homeowner, or by hard work, were lucky enough to own the premises of
their establishment. In the seventeenth century, beer suppliers (‘bierbeschooiers’) owned many of the
drinking houses. They dominated the market and determined which publicans would operate them and
which beer would be supplied. However, brewers increasingly were forced to produce for the local
market while beer consumption started to decline as consumers favored new drinks such as gin and
coffee. The beer suppliers started to lose their stronghold position. In the course of the eighteenth
century their economic position in the beverage market and ownership of drinking establishments was
bought up by other beverage suppliers and private investors. During the same period, the publicans
that operated larger inns started spending more money on advertisement, especially in newspapers.
They also tried to attract customers by hanging out signposts, having signs painted on the façade,
having their establishment listed in travel guides, and hiring runners to stand at crucial spots where
passengers gathered, especially in the area of the harbor. By setting high or low prices for lodging,
meals, and beverages, publicans could more or less determine the clientele they would attract.
Decline
In the course of the eighteenth century, the number of inns in the higher segment dropped
significantly. This development reached an all-time low in 1768 when the city’s mayors did not have a
decent place to accommodate the stadholder and his wife during a stately visit, and were forced to have
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the couple lodge at the city hall. The newly constructed Wapen van Amsterdam which was a private
investment, solved part of the problem, but at the same time many other inns went out of business. In
1773, according to the bookseller Sepp, there were barely thirty inns in Amsterdam that were worthy of
being included in his travel guide, while around 1690, the Ten Hoorn travel guide boosted more than
one hundred. Travelers complained about the poor service of Amsterdam’s publicans, and the literature
also portrayed them as shady characters.
In 1789 the Dutch writer Swildens outlined ten requirements that publicans should abide by.
Besides professional knowledge, common sense, and civilized, publicans were supposed ‘to possess
respectability accompanied by moderate friendliness’. Swildens also believed that publicans should be
held in high esteem because they were directly faced with the unpleasantness of human behavior. Most
publicans had the dilemma of keeping angry guests calm while at the same time trying to attract as
many customers as possible in order to ensure their establishment remained profitable. Due to their
efforts, for centuries the inns of Amsterdam remained the heart and soul of the city for its residents
and visitors.
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Lambour verschaften mij hun archiefvondsten, waarvan tientallen juweeltjes in dit boek zijn beland.
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gerust hart overlaten aan Benjamin Roberts. De veel te vroeg overleden Amsterdamkenner Nils
Wisman dank ik postuum voor het ‘sparren’ over herberg het Hof van Holland.
Tot slot een meer persoonlijke eindnoot. Zonder mijn ouders, die mij de liefde voor geschiedenis en
letterkunde hebben bijgebracht, was ik nergens, terwijl ik van de beide paranimfen – Joost van
Vollenhoven en Sebas Faber – leerde dat vriendschappen voor het leven echt kunnen bestaan. Dit boek
is opgedragen aan mijn allerliefste Esther en Max en Nora. Zij boden mij de gelegenheid voor alle
zonderlinge arbeid in mijn ‘tempel der eenzame overpeinzing’ en hadden het te verduren als het
allemaal niet vlotte.
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Bijlage 1
Grafiek 1: representatiekosten stadsbestuur uit de rubriek ‘presentatiën’ (1600-1750), afgerond in
guldens2086
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Grafiek 2: aandeel van de representatiekosten op de totale uitgaven (1600-1750)
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Bijlage 2
Grafiek 1: faillissementen uitbaters van drinkhuizen, 1777-18002087
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Grafiek 2: Gefailleerde uitbaters van drinkhuizen en totaalaantal faillissementen, 1777-1800
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Bron: SAA, Archief 5072, Verbalen, inv.nrs. 2880-6280.
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totaal faillissementen

Bijlage 3

Grafiek: defroymenten (onthalen) en maaltijden in Amsterdam en bestedingen aan het logement in Den
Haag (stippellijn), afgerond in guldens, 1709-17952088
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De pieken in de boekjaren 1749 en 1769 zijn veroorzaakt door de uitzonderlijk hoge kosten van de stadhouderlijke
bezoeken in 1748 en 1768. Bron: SAA, Archief 5039, Grootboeken B-F, inv.nrs. 476-480.
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Bijlage 4
Boedelinventarissen van drinkhuizen, 1618-1793, met bronvermelding
jaar

uitbater(s)

locatie

bronverwijzing

1618

herbergnaam

Tanneke Goedschalks

buiten Regulierspoort

NA 562A-2/23, nots. J.J. Westfrisius

1629

Meus Fransz

1630

Daniel de Ridder en Sara Carelsdr van
der Sande
Jan Pietersz

buiten Sint
Anthonispoort
Bethaniëndwarsstraat

NA 785B/228, nots. J. Verheij, 4-91629
NA 563A/29, nots. J.J. Westfrisius, 74-1630
NA 856/810-811, nots. E.C. Rooleeu,
28-11-1635
NA 695/625v-629, nots. J.
Warnaertsz, maart 1637
Archief 5073, inv.nr. 970, 8-8-1642,
nr. 41.
NA 1856/56-64, nots. N. Kruijs, 1211-1647
Archief 5073, inv.nr. 974, 20-11-1648,
nr. 64
NA 1856/398-412, nots. N. Kruijs,
26-4-1651
DB 578, 3-11-1652

1635

Heintjehoeksteeg

1637

Voetboogdoelen

Maerten Rey

Singel

1642

Rozenobel

Joan Goetcool/Goodcall

Vogeldwarsstraat

1647

Kleine Karthuizer

Jan Jansz Titsing

Tichelstraat

1648

Drie Kemphanen

Gijsbert/Hubert Cornelisz

Leliestraat

1651

Heyltje Pieters wed Jan Harmensz

Hasselaerssteeg

1652

Jan Huybertsz

1652

Frans Huyberts Stuyvesant

Anneken Diddens

Prinsenhofsteeg?

NA 2436/349-354, nots. J.
Molengraeff, 28-8-1652
NA 2436/627-628, nots. J.
Molengraeff, 30-4-1653
NA 2439/148-150v, 12-3-1654

1662

Graaf van Holland

Arnout van der Neer

Kalverstraat

Bredius, ‘(Aert) van der Neer’

1663

Nieuwe Doolhof

Philips Lingelbach

Rozengracht

NA 2482/323, 1-2-1663

1663

Heidelbergse Wijnvat

Jacob Noll

Rokin

Pieter Hendricksz Fruté/Fratté

Reaeleneiland?

1653

Drie
Oostindiëvaarders

1654

Barent Bruyns

Dijkstraat, hoek
Nieuwmarkt
Bethaniëndwarsstraat

1668

Lagerhuis

Jan Cloot

Ridderstraat

NA 2610/115, notaris C. de Grijp, 12-1663
NA 1856/1328-1330, nots. N. Kruijs,
2-5-1664
DB 595, 26-1-1668

1676

Jonge Karsseboom

Carel Boxhoorn

Kalverstraat

NA 4364/131-136, 26-5-1676

1680

Oude Liesveldse Bijbel

Sieuwert Sijties de Vries

1680

Turfschip van Breda

Mayke Jantz Vertolen

Warmoesstraat (huidig
nr. 6)
bij Haringpakkerstoren

1683

Vergulde Draak

Gysbert Christiaensz en Margaretha
Orssou

1717

Vergulde Kalf

Jan van Zoelen en Neeltie
Zuykermans
Hanna van de Poll en Jacob Schaaff

Texelse Kaay (Prins
Hendrikkade), hoek
Damrak
Rokin, tegenover
Rotterdammer Veer
Prinsenhofsteeg

NA 5098/355-374, nots. J. van den
Ende, 5-10-1680
NA 2006/203-219, nots J. van
Loosdrecht, 24-1-1680
NA 5237B, nots. S. van Sevenhoven,
29-4-1683

Laatste
Batavierdwarsstraat
buiten de Leidsepoort

DB 3446, 11-12-1781

1664

1779
1781

DB 637, 21/22-12-1717
DB 3103, 24-9-1779

1781

Vredenburg

Ike Christina Soers wed. Jan Abraham
van der Wal
Jan Brandts en Jacoba Daams

1782

Stad Lyon

Michel Vin

Nes

DB 3516, 24-7-1782

1785

Christina Kröll en Roedolf Jansen

(Nieuwe) Kerkstraat

DB 3847, 15-1-1785

1787

Leonardus van Lottum en Catharina
Bastiaans
Catharina Smising en Michiel Lippe

Bethaniendwarsstraat

DB 4262, 27/28-12-1787

Ridderstraat
(vermoedelijk)
Weesperveld

DB 4134, 18-1-1787

Kalverstraat (huidig nr.
71)
Nes

DB 4441, 24-12-1788

Taksteeg

DB 5185, 13-4-1793

1787
1787
1788

Keizerskroon

1792

Stad Lyon

1793

Johanna van der Plas en Daniel van
der Paauw
Gerhard Hendrik Colmes en Maria
Villeneuf
Andries van Agten en Christina
Catharina Visser
Anna Maria Verroen en Fredrik
Christiaan Muller
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DB 3424, 5-11-1781

DB 4159, 24-5-1787

DB 5033, 19-2-1792

Archivalia
Nationaal Archief, Den Haag
1.01.46
Archief van het College ter Admiraliteit te Amsterdam
3.01.01
Archief van de Graven van Holland
3.01.27.02
Grafelijkheidsrekenkamer
3.03.01.01
Archief Hof van Holland, Criminele papieren
3.01.03
Staten van Holland voor 1572
3.01.08.01
Particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart
Stadsarchief Amsterdam (SAA)
38
Waterschout
128
Gezelschap De Zucht voor ’t Vorst’lijk Huis
198
Zeepziederscollege
318
English Reformed Church
343
Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger
347
Spin- en Nieuwe Werkhuis
366
Gilden en het Brouwerscollege
367.A
Burgerweeshuis: oud archief
369
Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis
376
Hervormde Gemeente; Kerkenraad
684
Sociëteit de Groote Club Doctrina et Amicitia
1377
Colleges, Altaren en Gilden in de Nieuwe of Onze Lieve Vrouwenkerk
5014
Stadsrekeningen
5020
Privilegeboeken en keurboeken
5023
Groot Memoriaal
5024
Burgemeesters: dagelijkse notulen, resoluties en missivenboeken
5025
Vroedschap
5028
Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen
5033
Poorterboeken
5039
Thesaurieren Ordinaris (rapiamus, memorialen, notulen, verhuurboeken)
5044
Thesaurieren Extraordinaris
5051
Peilboekjes
5053
Nieuw Stedelijk Bestuur
5056
Burgemeesters: charters betreffende ambachtsheerlijkheden, kusting- en rentebrieven ten laste van de stad
5059
Handschriften
5061
Schout en Schepenen (justitieboeken, confessieboeken, sententieboeken, ordinaris en extraordinaris
schoutsrol, bijlagen schoutsrekeningen, impostrol en rekesten)
5066
Schepenen: register van willige decreten van het Hof van Holland
5067
Schepenen: register van afschrijvingen bij de willige decreten
5068
Burgemeesters: willige verkopingen
5069
Burgemeesters: verkopingen van koopmanschappen door makelaars
5072
Commissarissen van de Desolate Boedelkamer (staten van inventarissen, boedelinventarissen)
5073
Weeskamer (inbrengregisters, boedelinventarissen)
5075
Notarissen ter Standplaats Amsterdam
30452
S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven
30493
Dr. W. Zuidema: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven
30536
Gemeente Watergraafsmeer
Online en in de studiezaal zijn geraadpleegd:
Indexen en klappers op de poorterboeken, ingezetenenregisters, ondertrouwregisters, doopregisters, begraafregisters,
confessieboeken, boedelpapieren en transportakten (kwijtscheldingen), het rekenboek van de Hamburger Broederschap
(alleen op film), Loterij van 1606 (klappers en fotokopieën) en het Kohier van 1674 (index)
Stadsarchief Leiden
Notariële archieven
Utrechts Archief
67
Familie Huydecoper
DTB
Waterlands Archief, Purmerend
0070
Dorpsbestuur Landsmeer en Watergang, 1449-1813
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Verantwoording
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genomen:
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