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Inleiding: De eeuw van Amsterdam
Tot ver in de zestiende eeuw groeide Amsterdam langs lijnen van geleidelijkheid.1 De eerste
verstedelijking vond plaats op de dijken langs de Amstel, de enige hoogten in het middeleeuwse
veenlandschap (afb. 1). In de veertiende eeuw werden de Voorburgwallen aangelegd en kort
daarop de Achterburgwallen. De reden lag niet alleen in de behoefte aan bouwgrond en
verbetering van de stadsverdediging, maar ook in de afwatering: de Amsteloevers kwamen door
aanplempingen aan beide zijden steeds dichter bij elkaar te liggen. Verdere groei werd
opgevangen door verdichting van de bebouwing binnen deze hoofdstructuur, waarbij de
terreinen tussen de burgwallen door de aanleg van stegen werden ontsloten. Rond 1425 werden
het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade gegraven. Hiermee werd opnieuw een
smalle strook land bij de stad getrokken. Op deze stadsgrens werd in de jaren 1482-1490 een
stenen verdedigingsmuur gebouwd, voorzien van zware poorten, torens en rondelen.
Rond het midden van de zestiende eeuw begon de bebouwing binnen deze grens zo
dicht te worden, dat op grote schaal huizen buiten de stad werden gebouwd, in weerwil van de
stedelijke keuren die het schootsveld onder de stadsmuur moesten vrijhouden. In 1550 stonden
ten oosten van de stad ongeveer 550 huizen, met een onbekend aantal lijnbanen, scheepswerven,
pakhuizen, molens, teertuinen, houtwallen, kalkovens en andere bedrijfsgebouwen (afb. 2). Het
stadsbestuur raakte in conflict met de bewoners van deze wijk, de Lastage, die vonden dat zij
door middel van een nieuwe stadsmuur binnen de verdediging moesten komen te liggen.
Maatregelen bleven echter uit en Amsterdam ging de Tachtigjarige Oorlog in met zijn
laatmiddeleeuwse verdedigingsstelsel.2 Pas in 1578 sloot de stad zich aan bij de Opstand. Op dat
moment werd de stadsverdediging een acuut probleem. In de jaren 1585 en 1586 werd de stad
voorzien van nieuwe wallen, waarbij de Lastage binnen de stad werd getrokken. Deze
stadsuitbreiding wordt sinds de zeventiende eeuw in de literatuur ‘de eerste vergroting’ genoemd.
Deze was in schaal niet te vergelijken met de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen: het ging in
de eerste plaats om het up to date brengen van de stedelijke defensie. Een gevolg was de
transformatie van het Singel van vestinggracht tot woongracht, zoals eerder was gebeurd met de
burgwallen. Aan het Singel verschenen kort na 1585 de eerste dubbele grachtenpanden (afb. 3 en
4). In tegenstelling tot de eerdere uitbreidingen werd de landschappelijke structuur niet meer
gebruikt als basis voor de verstedelijking: er kwamen rechte blokken; de straten waren ongeveer
dertig graden gedraaid ten opzichte van het slotenpatroon. Deze regelmatigheid in de
stadsplattegrond was het gevolg van de nieuwe wijze van fortificeren, waarbij een stelsel van
wallen en bastions werd toegepast. De tweede vergroting volgde binnen enkele jaren: de
haveneilanden Uilenburg, Valkenburg (of Marken) en Rapenburg werden aangelegd aan de
oostzijde van de stad (afb. 3).
Amsterdam was na deze tweede uitleg de grootste stad in de Republiek, maar de groei
zette in verhoogd tempo door. Er zouden in de zeventiende eeuw nog twee veel grotere
uitbreidingen volgen. De derde uitleg omvatte de Westelijke Eilanden, de Haarlemmerbuurt, de
Jordaan en de grachtengordel tot aan de Leidsegracht. Deze stadsuitbreiding speelde zich af in de
jaren na 1609. In de jaren zestig begon de vierde uitleg, die zich uitstrekte tussen de Leidsegracht
en de pas aangelegde Oostelijke Eilanden. De Singelgracht, die rond deze twee stadsuitbreidingen
werd gegraven, was de nieuwe stadsgrens van Amsterdam.3
Het bebouwde grondgebied van Amsterdam vervijfvoudigde tussen 1585 en 1663.
Amsterdam groeide van middelgrote stad langs de Amstel uit tot een economische wereldmacht
en de derde stad van Europa. Geograaf H.J. Keuning zag hierin aanleiding om de Gouden Eeuw
te herdopen in de ‘Eeuw van Amsterdam’.4 De ongehoorde groei van Amsterdam heeft door de
eeuwen heen de aandacht van historici en stadsontwerpers getrokken. Zij hebben de
stadsontwikkeling van de zeventiende eeuw vanuit vele invalshoeken bekeken. Twee aspecten
trokken steeds de aandacht: omvang en planmatigheid. Het eerste aspect heeft altijd verbazing
gewekt en maakt Amsterdam tot de aangewezen plek om stedelijke processen te bestuderen.
Geen andere grote stad in de Republiek, zelfs niet in Europa, had te maken met een relatieve
Over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in de middeleeuwen is weinig literatuur. Voor een beknopt
overzicht: Speet 2004.
2 Burger 1918.
3 Voor een overzicht van de stadsuitbreidingen: Dudok van Heel 1997; Bakker 2004.
4 Keuning 1979, 147-195.
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bevolkingsgroei en daaruit volgende stedenbouwkundige opgaven die in de buurt kwamen van
die in Amsterdam. Het tweede aspect, de planmatigheid, werd vanaf de negentiende eeuw
bekeken vanuit het stadsbeeld. De stad werd gezien als geniale scenografische compositie, als
‘Versailles van het noorden’. Later richtte de blik zich vooral op het grondplan van de stad.
Strenge geometrie nam de plaats in van schilderachtige variatie. Amsterdam werd gezien als
uitwerking van de ‘città ideale’, de ideale stad: het summum van planmatigheid. Dergelijke
modelmatige benaderingen zijn vooral gebaseerd op waarnemingen met de kunsthistorische blik
en formele interpretaties van kaartbeelden. Meestal liggen er geen verbanden met
archiefonderzoek.
In de hedendaagse stedenbouwkundige praktijk wordt vaak verwezen naar de gang van
zaken in de zeventiende eeuw, waarbij het opvallend vaak de uitbreiding van Amsterdam is die als
voorbeeld of legitimatie van ontwerpen en ingrepen wordt gebruikt. Alleen al daarom was een
historische analyse op basis van archiefbronnen gewenst, waarbij nadrukkelijk niet gezocht is naar
de bevestiging van een stedenbouwkundig model.
‘Ondergrond en ingreep’: doel, uitgangspunt en opzet van deze studie
Architectuurhistoricus Ed Taverne beschreef in 1993 de plattegrond van de Nederlandse stad als
‘een nog nauwelijks ontcijferde tekst over het ononderbroken samenspel tussen ondergrond en
ingreep’.5 Uit het historiografisch overzicht hieronder zal blijken dat dit voor Amsterdam
evenzeer geldt als voor andere steden. Tavernes constatering vormt het uitgangspunt van dit
onderzoek. In deze studie wordt niet uitgegaan van een sturend model of ideaal. Een
stadsontwerp is geen op zichzelf staand kunstwerk, maar een oplossing (of een poging daartoe)
voor een reeks problemen in een specifieke situatie. Het stadsbestuur staat gesteld voor de
opgaven van goede stadsverdediging, acceptabele hygiënische omstandigheden en het scheppen
van de voorwaarden voor economische ontwikkeling: voldoende aanbod van bouwgrond,
soepele verkeersafwikkeling en een zekere mate van ordening van uiteenlopende functies over
het stedelijk grondgebied.
Deze opgave moet worden onderzocht binnen het kader van de omstandigheden
waaronder de stad zich ontwikkelde: de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, het verkeer, de
ruimteclaims van wonen, havens en industrie, de grondeigendom en verkaveling van het
buitengebied en het netwerk van infrastructuur waarin de stad was opgenomen. Maar niet alleen
fysieke factoren hadden invloed. Ook de sociale realiteit speelde een grote rol in de
stadsontwikkeling. Duizenden mensen vestigden zich zonder overheidsbemoeienis en in weerwil
van regelgeving in de polders rond de stad. De stedenbouwkundige praktijk was daarmee het
resultaat van interactie en soms confrontatie van verstedelijking en ontwerp. Ten derde is daar
het instrumentarium van de stedenbouw: de methodiek van fortificatie, stadsontwerp en
verkaveling, maar ook de juridisch-planologische mogelijkheden. Uit de relatie tussen de
omstandigheden en de keuzen van de ontwerpers (de toepassing van het instrumentarium)
kunnen de vastliggende punten en de ontwerpvrijheid van de stadsuitleg worden bepaald en
verklaard. Zo zal een beeld ontstaan van een geleidelijk ontwikkelde samenhang tussen systemen
van fortificatie, waterhuishouding, infrastructuur en verkaveling. Alleen door het ontwerp in zijn
context te benaderen wordt recht gedaan aan de complexiteit van de stadsontwikkeling, de
continuïteit van stedenbouwkundige problematiek en de traditie waar het zeventiende-eeuwse
stadsontwerp uit voortkwam.
Deze studie bestaat uit twee delen, die volgen op een historiografisch overzicht. Het
eerste deel (hoofdstuk 2 en 3) bestaat uit een chronologisch opgezet feitenrelaas over de
stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam, met als kernonderwerpen de twee grote
zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen. Dit deel bevat een reconstructie van de
ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke structuur en een aantal belangrijke bouwprojecten,
waarvan niet de architectuurhistorische finesses, maar hun rol als openbare voorziening binnen
het stedelijk systeem en de stadsontwikkeling centraal staan. Het ontwerp van de stadsplattegrond
wordt op basis van archiefmateriaal verklaard aan de hand van een programma, gedicteerd door
de fysieke en sociaal-economische context.

5

Taverne 1993, 9.
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Stadsontwikkeling is echter geen synoniem van stadsuitbreiding. Daarom is deze studie
niet beperkt tot de nieuw ontworpen en aangelegde structuren. Het functioneren van de
stedelijke structuren wordt behandeld in het tweede deel. Sommige ontwikkelingen deden zich
niet alleen in de uitbreidingen voor, maar in de gehele stad. De stadsuitbreidingen hadden een
vliegwieleffect op de problematiek rond milieu, verkeer en water en daarmee ook op het
buitengebied en het stadshart. Dat vormde in 1600 nog de gehele stad, maar was kort daarop het
centrum van de nieuwe handelsmetropool. Dit leidde tot een nieuwe functionele indeling van de
stad.
In deel twee is een geografische indeling gehanteerd. Hoofdstuk 4 richt zich op het
privaat gebruikte grondgebied in de stad, de ruimte binnen de rooilijnen. Het thema dat daarmee
aan de orde komt is dat van de ruimtelijke ordening, de verdeling van functies over het stedelijk
grondgebied. Hoofdstuk 5 richt zich op het gebied buiten de rooilijnen: de stedelijke
buitenruimte. Het behandelt aanleg, onderhoud en gebruik van straten, kades en pleinen. Het
laatste hoofdstuk speelt zich af in een derde onderscheiden gebied: de ruimte tussen de
kademuren. Waterkwaliteit, peilbeheer en hoogwaterkering hadden de volle aandacht van de
stedelijke overheid. De condities en functies van het stadswater, de milieuproblematiek en de
daarvoor aangedragen oplossingen, en de problematiek van het IJ komen aan de orde. Uit het
feitenrelaas over de uitbreidingen en de thematische hoofdstukken worden conclusies getrokken
over de achterliggende motieven, doelstellingen, het resultaat en de betekenis daarvan.
Methodiek en materiaal: resoluties, keuren, rapporten, rekesten
Er is veel geschreven (en nog meer overgeschreven) over het zeventiende-eeuwse Amsterdam als
gebouwde structuur. Desondanks zijn veel onderwerpen die in deze studie aan de orde komen
niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. In hoofdstuk 1 worden aan de hand van de
beschikbare literatuur de belangrijkste visies op de stedelijke ontwikkeling kort behandeld. Voor
het overige is deze studie opgebouwd vanuit archiefbronnen. Grootschalig en intensief
bronnenonderzoek was noodzakelijk. Het materiaal voor deze studie komt voort uit het
systematisch doornemen van de relevante overgeleverde archieven.6 Bijna alle bronnen zijn
afkomstig uit het Amsterdamse Stadsarchief.
Van het archief van de stadsfabriek, de organisatie die zorgdroeg voor de stadsgebouwen
en de stadsuitbreidingen, dat bij voortbestaan zonder twijfel het belangrijkste materiaal voor deze
studie had geleverd, zijn slechts enkele schamele resten bewaard gebleven. Waar het archief
gebleven is, is niet duidelijk. Het archiefbeheer was volgens gemeentearchivaris Oldewelt in de
zeventiende eeuw betrekkelijk goed georganiseerd. Als we Vondel mogen geloven, waren de
ratten in het stadhuis de belangrijkste bedreiging. In het ‘ijs’lijck rottenest [rattenest]’ zoals hij het
oude stadhuis omschreef, schrokken ‘de schryver en de klerck [...] voor de dieren,/ wanneer ze
menighmael de boecken en papieren/ Bij avont knaeghden’.7 Men zou vermoeden dat delen van
het archief die nog niet opgeknaagd waren verloren zijn gegaan met de stadhuisbrand van 1652,
maar volgens Oldewelt was dat niet het geval.8
De grootste bedreiging van het archief waren niet ratten of brand, maar zijn eigenaren.
In het nieuwe stadhuis, dat in 1655 in gebruik werd genomen, was een apart vertrek (de
‘boeckkamer’) ingericht als archief. Dit vertrek bleek al snel te klein, en nog twee kamers werden
in gebruik genomen als depot. In de loop van de achttiende eeuw werden ook deze te klein. Men
begon daarop met het vernietigen van het archief. In 1765 werd ongeveer een kwart van het
materiaal weggegooid. Ook de verbouwing van het stadhuis tot Koninklijk Paleis was niet
bevorderlijk voor archiefbehoud. In 1808 werd het stadhuis in veertien dagen geheel ontruimd.
Het stadsbestuur zetelde vanaf die tijd in het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal. De
archieven werden verspreid over de stad opgeslagen in pakhuizen omdat in het Prinsenhof geen
plaats was. Vlak daarvoor was de ‘verscheurcommissie’ in het leven geroepen: ploegen kinderen
uit de weeshuizen en de Stadsarmenschool werden aan het werk gezet om stukken te

Hierbij is het materiaal voor de zeventiende eeuw integraal doorgenomen. In aanvulling hierop is een aantal
bronnenuitgaven gebruikt. Deze zijn opgenomen in de literatuurlijst: Noordkerk 1748-1778; Kernkamp 1897; Breen
1902; Van Dillen 1929, 1933, 1974; Van Iterson en Van der Laan 1986.
7 Kronenberg 1913, 66-67.
8 Oldewelt 1938a.
6

13

verscheuren.9 Alles wat geen administratieve waarde meer had en waar geen rechten aan konden
worden ontleend kwam in aanmerking voor versnippering. Zo werden in twee ronden grote
delen van het archief voorgoed vernietigd voordat het idee begon post te vatten dat oude stukken
historische waarde konden hebben.10
Dit onderzoek is gebaseerd op wat overbleef. Dat zijn in de eerste plaats de resoluties
van de stedelijke bestuurscolleges: de vroedschap, de thesaurieren, de burgemeesters en de
oudraad. Van de eerste twee zijn complete series aanwezig in het Stadsarchief. Deze colleges
vormden samen het stadsbestuur. Men zou kunnen betogen dat de term ‘stadsregering’ adequater
is: van bestuur was niet altijd sprake, wel van de uitoefening van macht. De leden van de
vroedschap werden voor het leven benoemd en waren afkomstig uit de families die de toon
aangaven in de stad. Een van de belangrijkste voordelen van het bezit van een hoog ambt was het
recht om vele lagere functies te mogen toekennen. Nepotisme en clientelisme vormden deels de
basis waarop de stedelijke regering werkte. Het programma van de Opstand was het tegengaan
van centralisatie in de machtsstructuur, of liever: inmenging van bovenaf. De Republiek had een
platte bestuursstructuur. Dat gold evenzeer voor de steden, waar de regering een
netwerkstructuur had en via allerlei familie- en vriendschapsbanden was geworteld in de stedelijke
samenleving. De leden van goede families hadden naast de handel een carrière in het openbaar
bestuur. Zij werden van bestuurden tot bestuurders, van begunstigden tot begunstigers.
Amsterdam had vier burgemeesters die het dagelijks bestuur van de stad op zich namen.
Twee thesaurieren moesten de controle zien te houden over de geldstromen die gemoeid waren
met de stadsontwikkeling.11 De burgemeesters en de thesaurieren waren de initiatiefnemers van
stedenbouwkundige plannen. Hun perspectief staat centraal in deze studie. De burgemeesters
werden jaarlijks gekozen uit een old boys’ network van burgemeesters, oudburgemeesters en
oudschepenen. Deze gang van zaken zorgde voor continuïteit in het bestuur.12 De functies van
burgemeester en thesaurier rouleerden binnen een kleine groep regenten. De burgemeesters en
de thesaurieren ontwikkelden plannen die door de 36 man grote vroedschap moesten worden
goedgekeurd voordat tot uitvoering werd overgegaan.13 Een college van twaalf oudburgemeesters
fungeerde als ‘achter-raeden’, die in gewichtige zaken konden worden geconsulteerd.14 Deze raad
opereerde op de achtergrond, maar had grote invloed en zal in sommige gevallen als
schaduwkabinet hebben gefungeerd.
Enige duizenden vindplaatsen uit de resoluties zijn verzameld in een database. Deze
gegevens zijn chronologisch, geografisch en thematisch ontsloten. De resoluties weerspiegelen de
rol en het belang van de verschillende colleges binnen de besluitvorming. Voor de eerste helft
van de zeventiende eeuw zijn de vroedschapsresoluties de belangrijkste bron. De resoluties van
de thesaurieren beslaan in de periode 1597-1664 slechts één deel. Tijdens de vierde vergroting
werd de stadsfabriek gereorganiseerd en werd de greep van de thesaurieren op de fabriek sterk
vergroot. Vanaf 1664 namen de thesaurieren (soms in aanwezigheid van de burgemeesters) de
besluiten over de dagelijkse gang van zaken. De resoluties dijen na dat jaar enorm uit in omvang
en detaillering en vormen de belangrijkste bron voor de stedenbouwkundige ontwikkeling.15 De
planning en uitvoering zijn bijna van dag tot dag te volgen in de resolutieboeken. Voor wat
betreft personele zaken zijn de resoluties van de burgemeesters een belangrijke bron. Waar
besluiten ontbreken kunnen in sommige gevallen de stadsrekeningen of de rapiamus de lacunes
opvullen. Al dit materiaal wordt in de eerste plaats gekenmerkt door bondigheid. De teksten
zoals die in de resolutieboeken staan bevatten meestal niet meer dan een kort omschreven besluit.
Motieven of overwegingen die eraan ten grondslag lagen worden meestal niet genoemd.
Naast de besluitenboeken van de bestuurscolleges zijn er rapporten die in hun opdracht
opgesteld zijn. Deze bevinden zich als kopie in de resolutieboeken, in hun bijlagen
(‘munimenten’) of in het Groot Memoriaal dat door de stad werd bijgehouden. In de jaren zestig
Van Nierop 1925.
Pieterse 1979; De Roever 1998, 5.
11 Voor een beknopt overzicht van de stadsregering: Faber, Huisken en Lammertse 1987; Hell 2004.
12 Kernkamp 1897 (1), XXIV, 162-164.
13 De burgemeesters konden zelf bepalen welke plannen aan de vroedschap werden voorgelegd, maar voor grotere
projecten was dat gebruikelijk: Van Gelder en Kistemaker 1983, 107.
14 Kernkamp 1897 (1), 162-164.
15 Voor de vierde vergroting zijn de aantekeningen bij de vroedschapsresoluties van Hans Bontemantel eveneens als
bron gebruikt.
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van de zeventiende eeuw trad een generatie bestuurders en stadsmeesters aan met een
wetenschappelijke achtergrond, of althans wetenschappelijke interesses. Voorbeelden zijn
Johannes Hudde, Joan Blaeu, Nicolaas Witsen en Jan en Nicolaas van der Heyden. Onder hun
invloed werd besluitvorming in toenemende mate gebaseerd op onderzoek. Het best
gedocumenteerde voorbeeld hiervan is de problematiek rond het stadswater.16
Verder is gebruik gemaakt van de regelgeving die op grond van de besluitvorming werd
uitgevaardigd: de keurboeken uit het burgemeestersarchief en de bronnenuitgaven van keuren. In
juridische zaken komt het stedelijk gerecht aan het woord: schout en schepenen hielden zich
bezig met politie en justitie, maar waren ook verantwoordelijk voor de taxatie van grond en
gebouwen die met de stadsuitbreidingen waren gemoeid. Voor de derde vergroting is verder
geput uit de geschriften van burgemeester Cornelis Pietersz Hooft, die de besluiten van de
vroedschap voorzien van aanvullende informatie, politieke en praktische overwegingen en zijn
opinie.
De stadsontwikkeling wordt in deze studie in eerste instantie bezien vanuit het
perspectief van de bestuurders en hun ambtenaren, de stadsmeesters. Zij waren de
initiatiefnemers, opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders van de stadsuitbreidingen en zij
bepaalden het beleid op het gebied van verkeer, water en grondgebruik. Op punten waar
projecten of beleid botsten met andere belangen komen anderen in beeld: de bedrijven en
bedrijfjes die in of buiten de stad gevestigd waren of te kennen gaven naar Amsterdam te willen
komen, andere steden of waterschappen, en ten slotte af en toe de hogere bestuurslagen, de
Staten of een enkele keer de stadhouder van Holland. Maar vooral de bewoners van de stad
hadden invloed. Niet alleen de grootgrondbezitters, de aannemers-projectontwikkelaars of de
rijke bouwheren van de huizen aan de grachten maar ook de anonieme massa heeft zijn stempel
gedrukt op het stadsbeeld en de plattegrond van Amsterdam. Van bovenaf opgelegde plannen
werden beïnvloed, gefrustreerd of bijgesteld onder hun invloed. Fragmentarisch overgeleverde
bestanden van rekesten aan het stadsbestuur en zakelijke overeenkomsten tussen de stad en
particulieren vormden hier de beschikbare bronnen.
Om een beeld te krijgen van de resultaten van de inspanningen van het stadsbestuur zijn
andere bronnen beschikbaar. Om te beginnen zijn deze neergeslagen in de gebouwde stad.
Verder is het resultaat afgebeeld op kaarten en prenten en beschreven in stadsgeschiedenissen.
Bij het bestuderen van kaarten is de functie van kaarten in overweging genomen: sommige
kaarten zijn gemaakt ten behoeve van de planvorming, andere voor de uitvoering van projecten.
Weer andere geven het resultaat weer. De kaartproductie volgde de stadsontwikkeling op de voet:
uitgevers deden hun best om actuele kaarten te kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de
stadsbeschrijvingen en de prenten. Naast deze publieksuitgaven wordt in het Stadsarchief een
groot aantal manuscriptkaarten bewaard die een relatie hebben met de planvorming en de
gronduitgifte. Voor sommige plaatsen en bedrijfssectoren is perceelsgewijs onderzoek verricht.
Tot slot kan het functioneren van de stad worden afgemeten aan de archivalische neerslag van
conflicten tussen bewoners of bedrijven en aan zaken als waterplannen en verkeersregels.

In het burgemeestersarchief is een groot aantal ‘projecten’ bewaard gebleven. Dit is waarschijnlijk te danken aan het
feit dat de problematiek rond het stadswater niet was opgelost toen veel andere archieven werden vernietigd. Plannen
bleven tot ver in de negentiende eeuw actueel bij gebrek aan betere.
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Hoofdstuk 1. Papieren stad: historiografie van de stadsontwikkeling
De geschiedenis van de stad als bouwwerk wordt over het algemeen behandeld aan de hand van
haar uitbreidingen en belangrijke gebouwen. Veel onderzoek naar de gebouwde stad komt voort
uit de gevoelde noodzaak tot bescherming. Dit type onderzoek is gericht op waardebepaling en
onderbouwing van de bescherming van het bestaande en richt zich in de eerste plaats op
gebouwen. De monumentenzorg heeft de onderzoeksagenda van de architectuurgeschiedenis
bepaald.
De ontwikkeling van de stedelijke structuur is in veel mindere mate onderzocht, het
functioneren ervan nauwelijks. De ruimtelijke ordening van de pre-industriële stad, de inrichting
en het gebruik van de stedelijke buitenruimte en de problematiek van het stadswater zijn
nagenoeg onontgonnen onderzoeksterreinen, ook voor Amsterdam.17 De inrichting van de
buitenruimte heeft over het algemeen een weinig permanent karakter: als het gebruik verandert
wordt de inrichting aangepast. Een uitzondering is het havengebied, met name de Oostelijke
Eilanden. Net als in andere Hollandse steden is deze voortdurend onderwerp van onderzoek
door historici en archeologen. Een niet aflatende stroom artikelen en boeken behandelt de
Amsterdamse haven.18
Een aantal aspecten van het functioneren van de stad lijkt aan de aandacht te zijn
ontsnapt door de institutionele verkaveling en inhoudelijke focus van de verschillende
vakgebieden. De historische geografie richtte zich traditioneel sterk op het platteland. De
waterstaatsgeschiedenis werd en wordt veelal beoefend als bedrijfsgeschiedenis. Deze beperkt
zich tot het grondgebied van een bepaald waterschap – daarmee bleef het autonome Amsterdam
buiten beeld. De rechtsgeschiedenis richt zich op regelgeving en legt nauwelijks relaties met het
functioneren van het stedelijk systeem. De stedenbouw is in de economische geschiedenis
nauwelijks een onderwerp geweest. In de historiografie van de stedenbouw komen vooral
kunsthistorici en ontwerpers aan het woord.
1.1 Van vissersdorp tot wereldstad: Amsterdam in zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen
De oudste teksten waarin de ontwikkeling van Amsterdam aan de orde komt zijn de
stadsgeschiedenissen uit de zeventiende eeuw.19 Uit de historisch-topografische beschrijvingen
komt een beeld op dat in de lijn ligt van de monumentale zeventiende-eeuwse
stadsplattegronden: een machtige, grote, mooie, drukbevaren, zeer welvarende handelsstad.
Dergelijke beschrijvingen munten niet uit in bescheidenheid, maar zijn op zich zakelijk en
adequaat, grotendeels gebaseerd op eigen waarneming van de auteurs. Ze dienden ter
ondersteuning van het imago van de stad; stedenlof is een hoofdbestanddeel van deze teksten. 20
De ligging van de stad in het landschap, de combinatie van die ligging en de stedelijke economie,
de vergrotingen van de stad, haar straten, grachten, bruggen, sluizen en gebouwen werden
beschreven. Vaak werd de beschrijving in de vorm gegoten van een ‘omwandeling’ en een of
meerdere ‘doorwandelingen’. Een dergelijke wandeling is een opsomming van grachten, straten
en bouwwerken. De stad wordt vaak beschreven aan de hand van het kaartbeeld.
De vergrotingen van de stad vormen een vast onderdeel van de beschrijvingen. Volgens
de achttiende-eeuwse historicus Wagenaar waren ze tevens de aanleiding voor hun verschijning:
de derde vergroting zou Pontanus, de eerste auteur van een stadsgeschiedenis van Amsterdam,
ertoe hebben gezet om zijn boek het licht te doen zien. De hausse aan stadsbeschrijvingen kort
na 1660 is volgens Wagenaar te danken aan de vierde uitleg, die toen op gang kwam: de
vergroting ‘hielp verscheide pennen aan ’t werk’.21 Dit is een voor de hand liggende gedachte: een
in gang gezette of pas gerealiseerde, maar vooral een snel volgebouwde stadsuitbreiding is
immers een hard bewijs van voorspoed, van grootte en groei. De beschrijvingen richten zich niet
op de methodiek en nauwelijks op de oorzaken van stadsuitbreidingen; de resultaten staan
centraal. Wat voor de stadsbeschrijvingen geldt, geldt evenzeer voor de kartografie: kaartmakers
Kistemaker 1984.
De Boer 2009, 124, tabel 4.22; Kist 1986; Van Zoest 2005; Misset 2009.
19 Voor een overzicht en drukgeschiedenis: Van der Zande 1985; Haitsma Mulier 1998. Over de opzet en aard van de
geschiedenissen en herkomst van het genre: Haitsma Mulier 1993.
20 Peeters 1984.
21 Wagenaar 1760, VII; Haitsma Mulier 1998.
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deden hun uiterste best om op basis van recente informatie een actuele stadsplattegrond aan te
bieden.22
Onder verwijzing naar Ovidius’ Metamorfosen werd de voorspoedige ontwikkeling van de
stad besproken aan de hand van een indeling in periodes. Pontanus sprak in 1614 van een ijzeren,
zilveren en gouden tijd; die laatste was aangebroken met de Alteratie in 1578. Andere
zeventiende-eeuwse historici hanteren een vergelijkbare indeling. Von Zesen (1664) laste ook nog
een koperen tijdperk in: bij hem begon de gouden tijd rond 1610.23 Van Domselaer hanteerde in
1665 een periodisering gebaseerd op de stedelijke ontwikkeling: Amsterdam begon als dorp, en
bleef dat tot aan de eerste ommuring in 1482. Vervolgens groeide het uit tot stadje. Deze fase liet
hij eindigen in 1585. De meeste auteurs van stadsbeschrijvingen zagen een cesuur in de
stadsontwikkeling in de zestiende eeuw. Deze is ook gemeengoed in moderne literatuur over
stedenbouw en vestingbouw: het beeld van de ‘organisch’ of ‘spontaan’ gegroeide middeleeuwse
stad wordt nog vaak tegenover dat van de planmatig aangelegde steden uit latere periodes gezet.24
Waarin zat het verschil tussen de ‘aanloop’ en de gouden tijd? De stadsuitbreidingen
werden door de zeventiende-eeuwse auteurs op twee aspecten beoordeeld: planmatigheid en
schaalgrootte. De groei van de stad verliep in de gouden tijd niet langer naar de eis van de dag,
naar gelang de behoefte aan bouwgrond, maar volgens een van tevoren opgesteld ontwerp. Voor
Van Domselaer, bijvoorbeeld, begonnen de eerste echte vergrotingen, dat wil zeggen
stadsuitbreidingen volgens plan, in 1585.25
Een veel belangrijker onderscheid tussen de oude stad en de zeventiende-eeuwse
uitbreidingen was in de ogen van tijdgenoten het indrukwekkende verschil in schaal. De gouden
tijd bracht uitbreidingen die vele malen groter waren dan die uit eerdere periodes. De twee grote
stadsuitbreidingen uit de zeventiende eeuw leidden samen tot een vervijfvoudiging van het
stedelijk grondgebied. Alle auteurs leggen grote nadruk op de explosieve groei van de jonge stad:
van vissersdorp tot wereldstad in minder dan vijf eeuwen. De groei wordt aan de hand van
historische kaarten aanschouwelijk gemaakt. De maten van oppervlakte en omtrek van de stad bij
de opeenvolgende vergrotingen worden in alle stadsgeschiedenissen opgesomd, soms pagina’s
lang. Grote aantallen grachten, straten en dwarsstraten worden beschreven. Van Domselaer
houdt op een gegeven moment op met beschrijven ‘om de lezer te sparen’; daarna volgt een lijst
met straatnamen.26
Veel auteurs melden dat ook buiten de muren veel huizen staan. Deze illegale bebouwing
werd door het stadsbestuur als een probleem gezien, in verband met het ontduiken van stedelijke
belastingen en het dichtslibben van het schootsveld buiten de fortificatie. Daarom werd door het
bestuur – als dat zo uitkwam – de nadruk gelegd op de onaanzienlijkheid van de huizen, soms
ook op het dubieuze karakter van hun bewoners. Het valt op dat de voorsteden in de
stadsbeschrijvingen niet als negatief worden gezien. Ook deze bouw mag doorgaan voor een
teken van groei.
Vaak werd gewezen op de grote schaal van de stedelijke bebouwing, de schijnbaar
eindeloze rijen grote, mooie huizen. Von Zesen ging het verst in de stedenbouwkundige analyse
van de grote stad. Op zijn lyrische beschrijving van het Waalseiland volgt de verklaring: het eiland
is zo’n succes geworden omdat de uitgegeven kavels langs de kades zo breed, diep en duur waren.
Verder was bij keur bepaald dat er geen gangen en stegen mochten worden aangelegd en
overlastgevende bedrijvigheid werd uitgesloten.27 Von Zesen was in 1664 de eerste die de
verkaveling, de stedenbouwkundige regelgeving en de effecten ervan op de stadsontwikkeling
behandelde. Hij bespreekt niet alleen het (in zijn ogen zeer geslaagde) resultaat, zoals de meeste
anderen, maar verklaart ook de gebouwde vorm van een deel van de stad. Als resultaat van de
combinatie van schaalgrootte en planmatigheid worden het vaakst de grote grachten opgevoerd.
Een aantal aspecten wordt benadrukt: de grachten zijn breed, ‘lijnrecht’, met grote huizen
bebouwd, met bomen beplant en door voortreffelijke mensen bewoond.
Dat geldt voor de kaarten na de derde vergroting, maar ook voor de jaren vijftig en zestig: Bakker en Schmitz 2007,
cat. nrs. 32, 34, 35, 41.
23 Von Zesen 1664.
24 De ‘nieuwe manier van fortificatie’ die vanaf 1585 in Amsterdam werd toegepast werd wel genoemd: Van Domselaer
1665, 241. Geen van de auteurs legde verbanden met contemporaine literatuur over stedenbouw en vestingbouw.
25 Van Domselaer 1665, 237.
26 Van Domselaer 1665, 259.
27 Von Zesen 1664, 177-178.
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De invloed van de zeventiende-eeuwse auteurs op de moderne geschiedschrijving is
groot geweest. Veel feiten zijn direct overgeleverd uit de stadsgeschiedenissen. Negentiendeeeuwse beeldvorming is geënt op de zeventiende-eeuwse; de canonisering van de stad van de
Gouden Eeuw had al diezelfde eeuw plaatsgevonden. De stadsgeschiedenissen worden veelvuldig
geciteerd, waarbij de eeuwig positieve toon gehandhaafd bleef. Ze zijn als bron belangrijker dan
als secundaire literatuur, omdat ze zich richten op beschrijving van het resultaat van de
stadsontwikkeling. Dat geldt ook voor de stadsgeschiedenis van Jan Wagenaar uit het midden van
de achttiende eeuw. Zijn beschrijving van de gebouwde stad is geactualiseerd, onderbouwd en
voorzien van een notenapparaat, maar volgt de methode van de oudere stadsgeschiedenissen.
Wagenaar legde het accent op de economische geschiedenis, op de oorzaken van de groei; de
stadsontwikkeling was geen kernonderwerp van zijn boek. Het biedt op dit vlak nauwelijks
nieuwe inzichten ten opzichte van de eerdere historici. Net als zij beschrijft Wagenaar het
resultaat, de stad die hij waarnam.28
1.2 De vijfde vergroting: een pleidooi voor planmatigheid
Vanaf het midden van de negentiende eeuw deden zich ontwikkelingen voor die aandacht wekten
voor het verleden. Voor het eerst sinds de vierde uitleg werden plannen gemaakt voor nieuwe
stadsuitbreidingen. In 1866 werd het plan-Van Niftrik gepubliceerd, onder meer als wandkaart
van meer dan twaalf vierkante meter. Het beoogde een uitbreiding rondom de gehele stad.
Ondertussen vond in de oude stad een flinke schaalvergroting in de bebouwing plaats, die
gepaard ging met de sloop van veel oude gebouwen. Rond 1850 begon men om redenen van
volksgezondheid en verkeer met het dempen van grachten. Deze ontwikkelingen leidden tot
toenemend protest.29 Zowel de uitbreidingsplannen als de sloop van monumenten waren
aanleiding voor studie van de architectuur- en ontwikkelingsgeschiedenis van Amsterdam.
Met de benoeming in 1848 van de eerste gemeentearchivaris, P. Scheltema, alias Piet
Perkament, verschoof het accent van stadsbeschrijving naar archiefonderzoek, van weergave van
het resultaat naar verklaring van de systematiek.30 Scheltema schreef een overzicht van de
opeenvolgende vergrotingen van Amsterdam.31 Hij bezag de historische groei van de stad in het
licht van actuele ontwikkelingen. Hij legde een verband tussen historisch onderzoek en het
negentiende-eeuwse stadsontwerp. Scheltema beschrijft de traditie in de stadsontwikkeling en
pleit voor behoud van de oude stad en continuïteit met de te ontwerpen uitleg. Dit blijkt alleen al
uit de formulering ‘de vijfde vergroting’ als beschrijving van de contemporaine
stedenbouwkundige opgave. Op basis van zijn onderzoek concludeert hij – met de oude
stadsbeschrijvers – dat de stadsuitbreidingen vanaf de zestiende eeuw een sterk planmatig
karakter droegen. Dit mondt uit in een pleidooi voor een planmatige uitleg, en daarmee voor het
plan-Van Niftrik. ‘Naar mij voorkomt, is men bij de vorige uitleggingen der stad steeds naar een
vast plan en bepaald systeem te werk gegaan. (...) Wil men bij de vijfde vergrooting voortbouwen
op de grondslagen, eertijds gelegd, (...) men late bij de nieuwe uitbreiding aan deze stad hare oude
gedaante. Hierdoor zal, in het belang der inwoners, de regelmatigheid der stad behouden en de
centralisatie van haren aanleg, zoo nuttig voor het algemeene verkeer, bewaard blijven’.32
Scheltema’s pleidooi haalde weinig uit. Een ‘regelmatig’ plan van uitbreiding zou nog tot
Berlages plan-Zuid op zich laten wachten. Het zuiver pragmatische en zeer doeltreffende planKalff, dat als basis heeft gediend voor de stormachtige uitbreidingen in de tweede helft van de
negentiende eeuw, was geen stadsontwerp in formele zin, maar begeleidde de verstedelijking van
de polders. Deze weinig planmatige negentiende-eeuwse uitbreidingen hebben tot ver in de
twintigste eeuw massieve weerzin opgewekt. Volgens de redactie van Amstelodamum kon er in
1947 ‘niet genoeg kwaads worden gezegd’ over het plan-Kalff.33 Het plan-Van Niftrik

Wagenaar 1760, XV-XVI.
Meijer en Veth 1901; Veth 1916.
30 Zie over de geschiedenis van het archief: Pieterse 1979; over Scheltema als archivaris en auteur: De Roever 1998.
31 Scheltema 1871.
32 Scheltema 1871, 90.
33 Anoniem 1947.
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daarentegen werd achteraf bejubeld als waardige uitbreiding van de schitterende grachtengordel. 34
Niemand haalde het ooit nog in zijn hoofd om te spreken over een ‘vijfde vergroting’.
1.3 De stad als kunstwerk: het geniale grachtenplan
Planmatigheid was bepalend voor de waardering van het stadsontwerp en werd steeds opnieuw
benadrukt. Een grote schepping vindt plaats op grote schaal. De stad was een gigantisch
kunstwerk dat in weerwil van de context tot stand kwam, een overwinning op de elementen.35
‘Doch, strekte de groote omvang van de vergrootingen de stad tot hooge eer, nog meer roem
verwierf zij door de wijze waarop die vergroting was tot stand gekomen. Niets aan het toeval
overlatende, had men, volgens een beredeneerd plan – streng volgehouden en krachtig doorgezet
– een stad gebouwd, waarin aan alle eischen van ’t verkeer, zoo te land als te water op de
uitmuntendste wijze werd voldaan’. 36 De wijnkoper en verzamelaar D.C. Meijer, mede-oprichter
en eerste voorzitter van het Genootschap Amstelodamum, vergeleek de groei van de stad in zijn
eigen tijd met een inktvlek, de groei van Amsterdam in de zeventiende eeuw daarentegen verliep
‘niet op de wijze van den, door de natuurwetten bepaalden, groei van een organisch lichaam,
maar op dien van de, door het menschelijk intellect bestemde, vervaardiging van een kunst of
nijverheids-product. [...] Men had dan een afgerond geheel voor zich, waaraan zelden de eenheid
en symmetrie ontbraken, die het werk van ééne gedachte gunstig onderscheiden van het
voortbrengsel van veler fantasiën of belangen’.37
Meijer wees terecht op het feit dat de vierde uitleg tot stand werd gebracht in een vrij
dichtbebouwd voorstedelijk gebied, maar dat de planmatigheid desondanks werd volgehouden:
‘Rekening houden met den bestaanden toestand zou knoeiwerk opgeleverd hebben (...) – er was
maar één weg: het heroieke middel om alles zonder enige verschooning te vernietigen en tabula
rasa te maken’.38 De mate van ingrijpen lijkt de waardering voor een stadsdeel te bepalen. De
topos van goed (en machtig) bestuur, die gemeengoed was in de oude stadsbeschrijvingen, kreeg
hiermee nieuwe betekenis.
Dit had grote gevolgen voor het oordeel over de in de ogen van onder meer
woninghervormers te weinig planmatige Jordaan: die werd gezien als stedenbouwkundige
miskleun. De Gemeentelijke Woningdienst schreef ter inleiding van het technisch woning-onderzoek
in 1920 dat ‘elk ordenend ingrijpen uit een oogpunt van schoonheid, openbaar verkeer, e.d., is
nagelaten’.39 Men schreef de eigentijdse problematiek van verdichting en verkrotting op het conto
van de nalatige zeventiende-eeuwers. In contrast hiermee werd de grachtengordel in de literatuur
overigens alleen maar mooier en beter.40
1.4 Amsterdam, Versailles van het noorden: de stad als spektakelstuk
‘Was there in the seventeenth century a Protestant answer to Versailles?’ vroeg Spiro Kostof zich
in 1995 af. ‘The briefest path to this subject is through Dutch planning and Protestant worship.
(...) these state the best counterclaim to the sublime cosmos of the gardens of Le Nôtre’.41 Kostof
volgde Johan Huizinga, die in een vele malen herdrukte en in het Engels vertaalde uitgave van
een lezingenreeks had gesteld dat de grachtengordel van Amsterdam ‘niet alleen uit sociaaleconomisch oogpunt beschouwd, maar ook als zuiver bouwkunstige prestatie de waarde van een
Versailles toch eigenlijk verre te boven gaat’.42 Velen volgden hem in de overtuiging dat de stad
van de Gouden Eeuw werd ontworpen vanuit een driedimensionaal beeld, als visueel samenspel
van grachten, kades, pleinen, huizen en openbare gebouwen.43 ‘Het is het zware deinende
Vincent van Rossem beschreef het plan-Kalff als ‘geweldige prestatie’, terwijl hij het plan-Van Niftrik terecht afdoet
als ‘visionaire luchtfietserij’: Van Rossem 2002. Het plan-Van Niftrik was geen plan maar slechts een tekening, terwijl
onder het regime van Kalff in korte tijd vele duizenden woningen werden gebouwd.
35 Meijer 1897.
36 Meijer 1888. Meijer werd uitgebreid geciteerd in: Eberstadt 1914.
37 Meijer 1888, 137-138.
38 Meijer 1897, 174; d’Ailly 1946.
39 Geciteerd in J.W.E. 1920.
40 Peteri en Jansen zien de Jordaan als een noodzakelijk kwaad; zonder Jordaan geen grachtengordel: Peteri 1913, 143;
Jansen 1960.
41 Kostof 1995, 538. Kostof had Amsterdam en Versailles al eerder in een adem genoemd in verband met de
ontwikkeling van stedelijke boulevards: Kostof 1991.
42 Huizinga 1941, 60; Huizinga 1968, 38.
43 Hiorns 1956, 254 e.v.
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rhythme van de Barok, waartegen het hakkelige staccato van de nieuwe stadswijken zoo hinderlijk
afsteekt. De grachten met hun rechtlijnige bochten, met hun gesloten perspectief, die den blik
even vasthouden om hem onmiddellijk daarop weer los te laten in een ander perspectief. De
hoekpunten der grachten met hun verscheidenheid van oplossing. Hier ’n bebouwde hoek, daar
een radiaal straat die juist den hoek doorsnijdt en weer verder een dwarsgracht, die met twee of
drie hooggewelfde bruggen een partij oplevert, even monumentaal als schilderachtig’, schreven
Zanstra c.s.44 Een verklaring voor al dit stedeschoon werd gezocht in regelgeving. Vaak werd (ten
onrechte) verondersteld dat bestemmingen, bouwhoogtes, en materiaalgebruik dwingend
voorgeschreven werden met het oogmerk een grootse, ‘barokke’ compositie van pleinen,
grachten, kades, gebouwen en bomen te creëren. Volgens Lavedan werden bepaalde soorten
baksteen voorgeschreven voor de gevels, en soorten natuursteen voor kades. Hij veronderstelde
ook een minimum en een maximum bouwhoogte zonder ooit in het archief te hebben gekeken:
volgens Lavedan hebben drie grote branden het gehele oud archief vernietigd.45 De stad wordt in
deze visie opgevat als een opeenvolging van scènes die zich voordoet aan de voetganger die zich
beweegt door de stad, een compositie van picturale effecten die kon worden waargenomen door
middel van wat Gordon Cullen vele jaren later als ‘serial vision’ zou presenteren. 46 Leonardo
Benevolo vergeleek de ‘schitterende grachtengordel, met zijn vijfentwintig kilometer lange kaden,
waaraan vierduizend schepen konden aanmeren’ met de ‘vorstelijke straten en pleinen in Rome
en Parijs’. Het stadsbeeld was ook in zijn ogen ‘geen samenstel van perspectivische composities
die men vanaf een vast punt in zich op kon nemen, maar een oneindige aaneenschakeling van
ongelijke elementen die men slechts kon waarnemen door zich te verplaatsen’. Benevolo
veronderstelt dat de breedte van de grachten is gebaseerd op maximaal visueel effect. De gevels
konden het best vanaf de overkant van de gracht worden bekeken. Een Amsterdamse gracht zou
daarom ongeveer even breed zijn als ‘een middeleeuws plein’.47
Rijksbouwmeester C.H. Peters stelde in 1909 dat de grachten zo ontworpen waren, dat
ze ‘bij elk harer overbruggingen den opmerkzamen wandelaar weder een nieuw gezichtspunt,
weder een ander schilderstuk ter bewondering aanbieden’.48 Hiermee wekte ook hij de suggestie
dat de grachten een grote scenografische compositie zijn. De Deense architect Steen Eiler
Rasmussen ging nog een stap verder en zag Amsterdam aan de wieg van de ‘barokke’
stedenbouw: ‘Long before Claude Lorrain (...) painted his heroic landscapes with deep
perspectives built up from the water surface of a harbour or sea, and long before Le Nôtre laid
out his parks at Vaux-le-Vicomte and Versailles around great canals in a flat landscape,
Amsterdam had been planned as a city of canal vistas, built in rings, one beyond the other’.49
Ook Lewis Mumford zag in het zeventiende-eeuwse Amsterdam een geniaal, ‘barok’
stadsplan, een stedenbouwkundige eenheid waarin van hogerhand precies genoeg variatie in
bebouwing was toegepast: ‘The Plan of the Three Canals (...) accepted all that was valid in
baroque planning, with just sufficient variation in the individual units, combined with the rich
tracery of trees bordering the canals, to take the curse off the military regimentation of baroque
classicism. The suggestive breaks in direction of the spider-web plan keep the distant vista from
being empty and oppressive’.50 Voor Mumford was Amsterdam in meer dan formele zin het
antwoord op Versailles: ‘The combination of tree-lined water courses and unified block fronts
had an irresistible charm: all the more because in Holland the canal brings the country into the
heart of the city, in canal boats laden with vegetables and flowers. The pretentious water courses
before Nymphenburg or Versailles are, by comparison, empty settings for a mere costume play:
historical but inane’.51
De eerste stadsuitbreiding van Amsterdam die ook in werkelijkheid in samenhang met
zijn bebouwing werd ontworpen was het Plan Zuid. H.P. Berlage ontwierp een driedimensionaal
beeld, opgebouwd uit gevelwanden, een hiërarchische, monumentale compositie van pleinen,
straten en gebouwen. Hij meende die monumentaliteit ook in de binnenstad aan te treffen. Hij
Zanstra, Giesen en Sijmons, Boeken, Komter, Staal, Van Woerden 1946, 45.
Lavedan 1982. Zie ook: Morris 1994.
46 Cullen 1961.
47 Benevolo 1993, 162-165; Benevolo 1980.
48 Peters 1909, 307.
49 Rasmussen 1973, 90.
50 Mumford 1961, 504.
51 Mumford 1970, 139.
44
45

20

schreef in zijn toelichting op Plan-Zuid over het ‘eigenaardige karakter’ van de binnenstad, ‘in
aanleg monumentaal, in detail schilderachtig’. 52 Berlage zag de Amsterdamse binnenstad als een
samenspel tussen stedenbouwkundig plan en architectuur: ‘... welk een prachtige harmonie tussen
stadsplan en zuiver individualistische architectuur, welk een eenig voorbeeld van een algemeene
schoonheid’.53
Berlages benadering van het ontwerp van de grachtengordel kwam voort uit zijn eigen
ontwerppraktijk: Berlage zelf streefde naar een samenspel tussen stedenbouw en architectuur.
Taverne verbindt de eerste aanzetten voor een geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw,
afkomstig uit de kring rond Berlage, met het ‘streven naar emancipatie’ van de jonge
stedenbouwkundige discipline.54 Berlage beschreef de Amsterdamse binnenstad als
‘Renaissancestad’ waarbij hij zich richtte op een probleem dat centraal stond in zijn eigen praktijk:
de openbare ruimte als architectonisch probleem, het ontwerp van het stadsbeeld als
driedimensionaal geheel.55 De legitimatie van de stedenbouwkunde als discipline kwam voort uit
de kritiek op de contemporaine praktijk, die als te weinig artistiek-architectonisch werd gezien.
Aan deze kritiek werd als voorbeeld van goede stedenbouw het geniale Amsterdamse
grachtenplan gekoppeld. De ‘heroïsering’ van de zeventiende-eeuwse stadsuitleg was ook bij de
stedenbouwers in goede handen, bijvoorbeeld in de toelichting op het Algemeen
Uitbreidingsplan van Amsterdam, dat tot stand kwam onder leiding van Cornelis van Eesteren.
De grachtengordel voldeed aan functionalistische eisen van licht, lucht en ruimte. De Jordaan
voldeed niet aan deze criteria voor een geslaagd stadsdeel.
De stedelijke overheid had in de zeventiende eeuw nauwelijks invloed op 99 procent van
de bouwproductie. Bouwgrond werd verkaveld en verkocht. Daarmee was de
overheidsbemoeienis in principe afgelopen. Maar het idee van de stad als totaalbeeld of
scenografische compositie is hardnekkig. Nog altijd wordt de grachtenstad als gigantisch
totaalkunstwerk beschreven.56
1.5 ‘Helden van de geest’: de scheppers van het grachtenplan
Het geniale grachtenplan was in de ogen van de negentiende-eeuwse geschiedschrijvers
vanzelfsprekend de schepping van een geniaal kunstenaar, ‘een man, wien het een ingeschapen
behoefte was om aan het voortbrengen van een werk van noodzaak of nut een vorm te geven,
die zijn natuurlijk schoonheidsgevoel voldeed’, aldus D.C. Meijer. 57 De behoefte aan zo’n man
kwam op toen de verering van vaderlandse helden een grote vlucht nam: in de tijd waarin Vondel
zijn park, Rembrandt zijn plein en beiden hun standbeeld kregen. Amsterdam was niet alleen het
decor waartegen de ‘helden van de geest’ op hun sokkel werden gehesen.58 De stad zelf en haar
ontwerpers werden onderdeel van de genieëncultus die onderdeel uitmaakte van een sterk
gepersonaliseerd geschiedsbeeld: ‘Zulke mannen, met kunstenaars-zielen zonder het te weten,
bezat ons land in de zeventiende eeuw vele. Zulk een man moet het ook geweest zijn, die, in ’t
begin dier eeuw, op den vóór hem liggenden plattegrond van Amsterdam de punt van een passer
plantte en den stouten halfcirkel trok, die den vorm moest aangeven, waarin het aangroeiend
Amsterdam zich had te bewegen, het perk waarbinnen het zich had te ontwikkelen, de ruimte die
het had te vullen, om te worden – gelijk het geworden is – een der schoonste steden van de
wereld’.59 Meijer combineerde het idee van een almachtige stedenbouwer, stadsarchitect Daniel
Stalpaert, met dat van een geniaal plan, waarbij aan de plattegrond een zekere symboliek wordt
toegekend, en dat met ‘heroieke’ inspanning in een keer werd uitgevoerd: ‘... dank zijn wij
verschuldigd aan den man die de geniale gedachte had om het half cirkelvlak te ontwerpen, dat
hem volstrekt niet was aangewezen door de toenmalige gedaante der stad, maar dat voor
Fraenkel 1976, 32.
Geciteerd in: Taverne 1977.
54 Taverne 1986.
55 Van Rossem 1987.
56 Zie bijvoorbeeld: Reh 1995: ‘... de grachtenpanden zijn door de topgevels, de boogbruggen en de spiegeling van de
bomen in het water als een picturaal tafereel geënsceneerd. Er was speciale aandacht voor het schilderachtige effect van
de knikken in de grachtengordel. Deze picturale elementen kwamen terug in de enscenering van het
buitenplaatsenlandschap van de Amstel en de Vecht’.
57 Meijer 1888, 138.
58 De term is afkomstig uit: Perry 2004, 69.
59 Meijer 1888, 138.
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volgende eeuwen de gedaante van Amsterdam bepaalde in een vorm die de grootste bewondering
opwekte van landgenoot en vreemdeling: de halve maan, met hare horens in het IJ dringende en
naar de landzijde een geregelde systematische ontwikkeling voorschrijvende, langs lijnen die als
stralen op een middenpunt toeschieten, gekruist door concentrische half-cirkels die de
behagelijkste stadsgezichten in ’t leven roepen’.60
Ook Hendrick de Keyser (afb. 5) is rond 1900, in de hoogtijdagen van zijn verering als
groot vaderlands architect, wel aangewezen als de grote man van het grachtenplan: ‘... wij mogen
in den trotschen aanleg der zeventiende-eeuwsche vergrooting zijn genie herkennen...’, schreef
Ter Gouw.61 De behoefte aan auteurschap leidde in uiteenlopende publicaties verder tot het
aanwijzen van Daniel Stalpaert, Lucas Jansz Sinck, Hendrick Jacobsz Staets, Cornelis Danckerts,
Frans Hendricksz Oetgens en Hendrick Ruse als ontwerper van een deel, of liever nog, van de
gehele zeventiende-eeuwse stadsuitleg. Naast stadsmeesters werden lukraak bekende
Nederlanders als Maurits van Nassau en Menno van Coehoorn aangewezen als auteur van het
grachtenplan.
Andere interpretaties brengen de stadsplattegrond in verband met geometrisch opgezette
vestingsteden.62 Vanaf de jaren twintig verschenen in boeken over stedenbouwgeschiedenis
reeksen afbeeldingen van regelmatige vestingsteden (afb. 6). De fascinatie voor de radiale
vestingstad is wel verklaard uit de rationaliteit die aan de militaire architectuur werd toegekend
door functionalistische stedenbouwers.63 Ook de planmatigheid, het feit dat een stad tot in details
ontworpen en gebouwd kon worden, moet een rol hebben gespeeld in de tijd van de rigide,
modelmatige orde van de CIAM-stedenbouw. Er zijn in de loop van de tijd allerlei relaties gelegd
tussen de echte stad, de ideale stad en de vestingstad, die het predicaat ‘stad’ overigens nauwelijks
verdient: in de vesting Coevorden (1597-1601) bijvoorbeeld waren de fortificatiewerken vijfmaal
zo groot als het bebouwde stedelijk gebied.64 Ook in Nederland zijn radiale vestingsteden
gebouwd. In de visie van legeraanvoerder Maurits moesten deze méér zijn dan uitsluitend
militaire vestingen.65 Desondanks hadden deze stadjes een vrijwel uitsluitend militair programma,
waaraan andere functies ondergeschikt waren en waar de gehele stedelijke economie op draaide.
De burgerbevolking leefde over het algemeen van de aanwezigheid van het garnizoen. Maar de
radiale steden spraken enorm tot de verbeelding. Dit leidde tot nieuwe visies op de planmatigheid
van de stadsuitleg. Was in de interpretatie van Amsterdam als ‘barokstad’ de totaliteit van het
stadsbeeld de belangrijkste betekenisdrager, ditmaal werden betekenissen toegekend aan het
grondplan van de stad. Harde geometrie nam de plaats in van schilderachtige variatie. Burke en
Mumford verklaarden de stedenbouwkundige opzet van Amsterdam in 1956 aan de hand van de
radiale vestingstad.66 De Duitse kunsthistoricus Wolfgang Braunfels ging nog verder. Hij zag de
ontwikkeling van Amsterdam als het overzetten van formele principes van vestingbouw naar
stedenbouw. De stad wordt opgevat als een papieren diagram, zijn ontwerper als vrij kunstenaar:
‘Man hatte das Prinzip der barocken Festungssterne auf den Kanalbau übertragen. (...)
Amsterdam konnte das neue Formempfinden des Barock zur Grundlage seines Stadtplanes
machen. Die Erfahrungen der wechselseitigen Bedingtheit von Befestigungsanlagen und
Kanalbau hat man dabei nicht vernachlässigt. Was lange der Notwendigkeit untergeordnet wurde,
emanzipierte sich hier zur freien Form’.67
1.6 De lineaal en de geldbuidel: de introductie van het pragmatisme
In 1913 promoveerde W.B. Peteri, civiel ingenieur, in Delft op het proefschrift
Overheidsbemoeiingen met Stedebouw tot aan den Vrede van Munster.68 Peteri erkende de esthetische
waarde van de Nederlandse steden, maar ging daarnaast op zoek naar functionele en
Meijer 1897, 135-136.
Ter Gouw 1882, 32; Rottier 1978.
62 Stoob 1979; Rottier veronderstelt zelfs een directe invloed van ‘de regelmaat en stelselmatigheid van de hellenistische
en Romeinse stedelijke zonering’ op de zeventiende-eeuwse uitbreidingen van Amsterdam: Rottier 1978.
63 Voor een historiografisch overzicht van de vestingbouw: Van den Heuvel 1991.
64 Burke 1956 (noot 59).
65 Israel 1996, 290-295.
66 Burke 1956; Mumford 1961: ‘... the geometric plan of Coeworden, Amsterdam’s bastion [sic], may have impressed
the planners’.
67 Braunfels 1979
68 Peteri 1913; Delfgaauw 1934.
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economische motieven. Hij zag rationele verkaveling als belangrijkste aspect van stadsuitleg.
‘Waar [de overheid] ook ten tooneele verschijnt, doet zij dit met de lineaal in de ene hand en met
de andere hand op den geldbuidel’.69 Het onderzoek getuigt van een pragmatische benadering: ‘...
de planvorm [blijkt] het gevolg te zijn van de natuurlijke gesteldheid van den bodem, van het
utiliteitsbeginsel, (geen water te dempen, waar het aanwezig is, maar de kosten daarvan te besparen
en het te gebruiken als riool of als vaarwater, dijken als straten te benutten en oude landwegen te
laten bestaan,) van de eischen van het bedrijf (...), van de maatschappelijke toestanden (...) en van de eischen
van het verdedigingsstelsel’.70
Peteri zag Amsterdam niet als Versailles van het noorden. Integendeel: hij verklaarde de
veelhoekige loop van de grachten vanuit het economisch omgaan met grond. Ook Fockema
Andreae beschreef de stadsuitbreidingen in 1957 vanuit een pragmatische invalshoek, waarbij hij
vooral naar de eisen van verkeer en verkaveling keek. Hij zag de radiale straten in de bestaande
stad als uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur.71 Peteri roept op tot verder
onderzoek: ‘De besproken voorbeelden en een overzicht van verschillende stedeplans wekken bij
mij het vermoeden, dat door een ernstige bestudeering van de plattegronden – liefst uitgebreide,
waarop ook de perceelscheidingen voorkomen – de waarheid van deze beginselen ook voor
andere steden zal blijken uit een archiefstudie der bouwgeschiedenis. Mogen latere
onderzoekingen dat vermoeden bevestigen!’.72
1.7 Twintigste-eeuws archiefonderzoek: de ontmanteling van het grachtenplan
De pragmatische benadering van Peteri zou weinig navolging krijgen. Wel ging het onderzoek in
de archieven voort. Iedere stadsvergroting is in de loop van de tijd wel eens bestudeerd aan de
hand van kaarten en archiefbronnen. Door de aard en de ordening van het materiaal (resoluties
van vroedschap, burgemeesters en thesaurieren, stadsrekeningen, archieven van grondbezitters
als gasthuizen, de historisch-topografische atlas) en hun arbeidsintensieve karakter zijn dergelijke
onderzoeken over het algemeen beperkt in plaats en tijd. De kleinschaligheid van de onderzoeken
en de diversiteit in vraagstelling en methodiek leidde tot een fragmentarisch geheel van kleine
publicaties in tijdschriften als Amstelodamum, Ons Amsterdam en Werk in uitvoering, uitgegeven door
de Dienst der Publieke Werken (PW).
Dergelijke publicaties hebben het karakter van een weinig hoogdravende, chronologische
beschrijving van de besluitvorming over de stedenbouw door de diverse instanties. Van
theorievorming was nauwelijks sprake. In eerste instantie had vooral de aanleg en vorm van de
zestiende-eeuwse stad de aandacht van onderzoekers.73 Met de publicaties van onderwijzer J.Z.
Kannegieter, archivaris I.H. van Eeghen en vooral historicus L. Jansen in de jaren zestig van de
twintigste eeuw werd een grote bijdrage geleverd aan de kennis over de zeventiende-eeuwse
stadsuitbreidingen, waarbij de focus vooral lag op de derde vergroting.74
Lucas Jansen was van 1950 tot 1968 als historicus verbonden aan de Dienst der Publieke
Werken.75 Hij onderzocht in opdracht van de dienst gebouwen en gebieden in de binnenstad,
vooral ter gelegenheid van grootschalige verkeersdoorbraken (afb. 7). Uit de functionalistische
stedenbouw kwamen grote sloopcampagnes voort, maar ook een nieuwe richting in het
stedenbouwhistorisch onderzoek. Paradoxaal genoeg gaf juist PW een impuls aan het onderzoek
naar de historische ontwikkeling van Amsterdam. Jansen deed voor het eerst (binnen een
Peteri 1913, 215.
Peteri 1913, 214.
71 Fockema Andreae 1957. Zie ook: Hoogenberk 1980.
72 Peteri 1913, 215.
73 Burger 1918; Jansen 1961; Oldewelt 1958; Van Eeghen 1971; Van Eeghen 1955.
74 Jansen schreef niet alleen in Amstelodamum en Ons Amsterdam maar ook in het tijdschrift Werk in uitvoering, uitgegeven
door de Dienst Publieke Werken. Dit heeft invloed gehad op zijn keuze van onderwerpen. De Dienst was in de jaren
vijftig en zestig bezig onderdelen van het Schema van verkeersverbeteringen in de Binnenstad uit te voeren. Hierbij werd blijk
gegeven van historisch besef door Jansen de daarvoor te slopen stadsdelen te laten onderzoeken. Zo ontstonden
artikelen als: Jansen 1958-1959; Jansen 1960a; ; Jansen 1960b; Jansen 1960c; Jansen 1963; Jansen 1964-1965. Jansens
artikel over de derde vergroting is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de voorgenomen sanering van de
Jordaan: Jansen 1960, 42. J.Z. Kannegieter analyseerde het grensgebied van de derde en de vierde uitleg, onder
verwijzing naar de relaties tussen stadsuitleg, waterhuishouding en infrastructuur. Hij besteedde aandacht aan het
gebruik van de infrastructuur en de problematiek van het openhouden van vaarroutes tijdens de vergroting:
Kannegieter 1965. Zie ook: Kannegieter 1964; Kannegieter 1965a.
75 v. G. 1967-1968.
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omgeving van stedenbouwkundigen) systematisch archiefonderzoek naar de zeventiende-eeuwse
stadsuitbreidingen. In 1960 verscheen een lang artikel over de derde uitleg. Het bood inzicht in
de gevolgde werkwijze en op basis daarvan aanknopingspunten voor een interpretatie van de
stedelijke vorm.76 Jansen toonde aan de hand van archiefmateriaal aan dat er nooit een
‘driegrachtenplan’ heeft bestaan voor de gehele stad. De eerste, tweede en derde vergroting
werden in zijn ogen uitgevoerd volgens dezelfde methodiek. De aanleg van de Jordaan op het
bestaande patroon van sloten en paden hoefde dus niet te worden verklaard, maar paste in de
traditie van stadsuitleg. De grachtengordel vormde de uitzondering op de regel. Jansen verklaarde
de aanleg van de grachtengordel uit het vrijkomen van een strook grond na slechting van de
vestingwerken uit 1585. Er werd een fortificatieplan gemaakt; de civiele inrichting van de stad
stond daar geheel los van. Het grachten- en stratenplan, dat in de jaren erna werd ontworpen, was
het resultaat van incidentele beslissingen, gebaseerd op praktische eisen van ontsluiting en
verkaveling. Jansen beschreef en verklaarde het gefragmenteerde karakter van de stadsvergroting:
een aaneenschakeling van deelplannen, handig ingepast in een weerbarstig landschap. De
afrekening met de ‘mythe van de Amsterdamse grachtengordel’, zoals Taverne het later zou
noemen, vond eigenlijk al plaats in 1960.77
Met zijn artikel De stadsuitleg van 1663 gaf Jansen het driegrachtenplan de genadeklap. 78
Hij toont aan dat de vierde uitleg niet kan worden gezien als een tweede fase van de derde; als
ooit een plan voor een uitbreiding rondom de gehele stad heeft bestaan, zo betoogt hij, zal dat
uitsluitend een fortificatieplan zijn geweest. Dat ligt voor de hand, omdat voor de derde uitleg het
vestingontwerp los stond van het straten- en grachtenplan. Jansen stelde dat ‘de gedachte aan
stadsuitbreiding’ in het tweede kwart van de zeventiende eeuw verdween. Hij maakt dit op uit de
bouw van twee nieuwe stadspoorten in 1636 en 1654 en de versterking van de omwalling na de
Aanslag op Amsterdam. Het besluit van 1657 om de IJ-oever tot aan het gehucht Outtewael tot
haventerrein te bestemmen was de opmaat tot de oostelijke stadsuitbreiding. Jansen verklaarde de
omtrek van de stad – en dus de omvang van de vierde uitleg – aan de hand van de Oostelijke
Eilanden.
1.8 De mislukte ideaalstad
Maar het meest gezaghebbende boek dat tot nu toe is geschreven over de stadsvergrotingen in de
Republiek is zonder enige twijfel In ’t land van belofte: in de nieue stad: Ideaal en werkelijkheid van de
stadsuitleg in de Republiek 1580-1680, het proefschrift van Ed Taverne uit 1978. Taverne beschreef
de uitbreidingen van Amsterdam, Haarlem, Leiden en Utrecht, voorafgegaan door een inleidend
deel over de stedenbouwkundige theorie van Simon Stevin, ideale steden en hun invloed op de
praktijk van landmeetkunde en stedenbouw (afb. 6 en 8). Hij plaatste de ontwikkeling van
Amsterdam, voortbouwend op de bevindingen van Jansen, voor het eerst in een breder
historisch en theoretisch kader en velde op basis daarvan een oordeel over het stadsontwerp.
Tavernes boek heeft, ondanks de tegenstrijdigheden die het bevat, een nauwelijks te overschatten
bijdrage geleverd aan het denken over de stadsontwikkeling in de zestiende en zeventiende eeuw.
Het hoofdstuk over Amsterdam heet De mythe van het Amsterdamse grachtenplan; deze titel
zet de polemiserende toon van het stuk. Taverne begint met de zeventiende-eeuwse bestuurders
een gebrek aan goede bedoelingen te verwijten: ‘De stadsuitbreiding was een instrument in
handen van de stedelijke regenten, die streefden naar economische macht en vrijheid ten koste
van omliggende steden en het platteland’. Stadsuitbreiding, zo schrijft Taverne, ‘was het
ruimtelijk gevolg van het streven om het inwonertal per stad zo omvangrijk mogelijk te maken
ten bate van de eigen stedelijke consumptie, alsmede ten behoeve van een zo groot mogelijk
reservoir van goedkope arbeidskrachten’.79 Hij benadrukt het ‘kwantitatieve’ karakter van de
stadsvergrotingen: ‘Zelfs in de steden, waar men met vooruitziende blik besloot tot de uitvoering
van een grootschalig plan van uitbreiding, kwam men niet verder dan een zo efficiënt mogelijke
verkaveling van de beschikbare grond ten bate van een zo gedifferentieerd mogelijk scala aan
woningen. Net zo min als er behoefte bestond aan het stichten van nieuwe steden, veroorloofde
men zich de luxe van grote pleinen of ruime marktvelden in de nieuw aan te leggen stadswijken
Jansen 1960 (noot 21); Jansen 1962-1963.
Jansen 1960.
78 Jansen 1963a.
79 Taverne 1978, 114.
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die, door het ontbreken van openbare gebouwen als kerken, hallen, scholen, stedelijke gestichten
en instellingen, met recht zouden kunnen worden beschouwd als voorlopers van onze huidige
slaapsteden’.80 ‘Het is in zekere zin verbijsterend dat Amsterdam in de zeventiende eeuw eigenlijk
nooit over een volwaardig plan van uitleg heeft beschikt’, aldus Taverne. 81 Vervolgens beschrijft
hij op basis van Jansens artikel De derde vergroting van Amsterdam de gang van zaken rond de derde
uitleg. Taverne kenschetst deze uitbreiding als ‘brokkelig en onsamenhangend’. Hij benadrukt net
als Jansen het verschil in doelstellingen en aanpak tussen de grachtengordel en de Jordaan.
De aanleg en uitvoering van de grachtengordel werd een aantal malen in de vroedschap
besproken; met de Jordaan heeft het stadsbestuur zich niet of nauwelijks beziggehouden. De
grachtengordel is in Tavernes ogen ‘niet het onlosmakelijke onderdeel geworden van een
totaalplan dat in zijn geheel vorm en richting zou kunnen geven aan de nieuwe maatschappelijke
situatie van de stad sedert 1600’. De kooplieden-regenten hebben ‘voor zichzelf, als kleine groep,
een zo aantrekkelijk mogelijk woonkwartier’ gerealiseerd.82 ‘In feite werd het systeem der vorige
middeleeuwse stadsvergrotingen gevolgd: toen waren achtereenvolgens de Voor- en
Achterburgwallen en het Singel gegraven die, om beurten, van buitengrachten waren
getransformeerd tot binnengrachten’.83 Deze laatste observatie lijkt in tegenspraak met de eerder
verwoorde verbijstering: immers, wat is er verbijsterend aan het continueren van de
Amsterdamse traditie in de stedenbouw? Tavernes verwijt dat er geen masterplan was, overtuigt
niet: dat was er in Amsterdam niet eerder geweest. Het ontbreken van een masterplan kan wijzen
op het ontbreken van de behoefte eraan – of de onmogelijkheid van een dergelijke aanpak.
Sociale bewogenheid kan de auteur niet worden ontzegd. Maar ook hier ligt een probleem: in de
zeventiende eeuw stond de maatschappelijke orde niet ter discussie. Armoede werd gezien als een
gegeven, waarvan de gevolgen werden bestreden, maar niet als een maatschappelijk probleem dat
de overheid kon oplossen. De sociale stratificatie werd met alle verschillen in status benadrukt in
de gebouwde stad.
Tavernes studie over de uitleg van Amsterdam draagt kenmerken van een negatieve
recensie. Dat komt voort uit het feit dat Taverne de ‘ideale’ stad – het summum van
planmatigheid – als uitgangspunt ziet voor de stadsuitleg. De ‘onsamenhangende en brokkelige’
plattegrond van Amsterdam staat hiermee in scherp contrast. Hierbij komt dat de derde uitleg
veel aandacht krijgt, de veel planmatiger vierde uitleg zeer weinig. Door het ideaal als maatstaf te
nemen, verwijt Taverne de makers van het plan dat ze deden wat ze altijd hadden gedaan:
onteigenen, fortificeren, verkavelen en grond uitgeven.84
Taverne ziet de effecten van slecht bestuur direct terug in de plattegrond van
Amsterdam, in het ontbreken van architectonisch geordende openbare ruimten met publieke
gebouwen. De vorm van de stad, het ‘gespleten stadsbeeld’, is in zijn ogen niet zozeer een
configuratie van complementaire elementen als de grachtengordel en de Jordaan (zoals Peteri en
Jansen impliciet beweren), maar de weerspiegeling van een morele en politieke orde, of liever het
gebrek daaraan. In de overgang van ideaal naar werkelijkheid hapert Tavernes betoog. Er
ontbreekt een essentieel onderdeel in zijn redenering, namelijk de invloed van de ‘città ideale’
zoals die in het eerste deel van zijn boek wordt besproken, op de realiteit van de Amsterdamse
stadsuitbreidingen. De geometrie speelde al lange tijd een rol in de stedenbouw. Er werden
elementen ingezet die ook voorkomen in Stevins ideaalstad, zoals orthogonale verkavelingen,
regelmatige plattegronden, symmetrische straat- en grachtprofielen en systematische
verkeersplanning. De mogelijke invloed van de ideale stad moet worden gezocht op een lager
schaalniveau dan dat van de gehele stad.
Taverne zoekt in het werk van Stevin en andere tractaten naar een allesomvattend
stedenbouwkundig model. Hij kent de teksten over en afbeeldingen van de ideale stad een
normatief karakter toe. Architectuurhistoricus Charles van den Heuvel daarentegen ziet de
betekenis van de tractaten over de ideale stad als kritisch en codificerend. 85 Stevins koopmansstad
moet worden gezien als een schematische weergave van de methodiek van stadsuitleg. Het
Taverne 1978, 113-114.
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82 Taverne 1978, 172.
83 Taverne 1978, 152.
84 Rutte 2006.
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schema bevat onmiskenbaar elementen afkomstig uit eigen waarneming van Hollandse
grachtensteden – en van zijn vroegere woonplaats Antwerpen.
Het papier was gewillig, maar er was geen sprake van de bouw van een dergelijke stad. In
Nederland werden in de zeventiende eeuw geen nieuwe steden gesticht. De grote Hollandse
steden in de Gouden Eeuw waren geen nieuwe, maar middeleeuwse steden, waarvan de locatie
deels was gekozen op basis van bereikbaarheid en de plattegrond was ontstaan of ontworpen
naar de eis van het werk. Het patroon van steden in Holland lag al rond 1400 vast.86 De ‘ideale’
steden brachten geen oplossingen voor de problematiek van de stadsuitbreidingen in de
Republiek. Er lag geen relatie tussen ideaal en werkelijkheid.
Bram Kempers en Kees Schmidt ventileerden in een recensie fundamentele kritiek op
Tavernes boek: zij beschreven het concept van de ideale stad als voortbrengsel van de politieke
retoriek van Italiaanse stadsbestuurders (zoals Alberti), die in hun ‘strategische overstatements’
retorische figuren als schoonheid, goedheid en waarheid gebruikten. Volgens de recensenten
behandelt Taverne de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen aan de hand van tractaten, die niets
te maken hebben met de praktijk van de stedenbouw in de Republiek.87 Daar kan nog aan
worden toegevoegd dat ‘de ideale stad’ vanuit ideeën van moderne architecten als Le Corbusier
en Wijdeveld teruggeprojecteerd werd op oudere modellen. Het moderne denken over de ideale
stad komt voort uit maatschappelijk engagement: de ideale stad is een soort sublimatie van een
maatschappelijk ideaal. Dat laatste heeft in de zeventiende eeuw ten enen male ontbroken: de
sociaal-economische status quo werd zonder meer geaccepteerd door iedereen die een rol speelde
bij de stadsontwikkeling van Amsterdam.
Toch was met de publicatie van Tavernes boek voor enige tijd het laatste woord over de
stadsuitbreidingen van Amsterdam gezegd. Nieuw archiefonderzoek liet op zich wachten. In
vrijwel alle boeken die de stadsontwikkeling van Amsterdam behandelen werd een relatie gelegd
tussen de stadsuitbreidingen en contemporaine modellen van ‘ideale’ steden en vestingen. 88
1.9 ‘Morfologiese analyse’
Het boek Amsterdam als stedelijk bouwwerk: een morfologiese analyse van de architecten Casper van der
Hoeven en Jos Louwe uit 1985 neemt een bijzondere plaats in.89 Het is de reactie vanuit de
ontwerpende disciplines op Tavernes invloedrijke studie. De basis voor deze reactie lag in de
kritiek die al vanaf de jaren vijftig werd geleverd op de modernistische stedenbouw, en dan met
name de naoorlogse aanpak van oude stadscentra: door schade en schande was het inzicht
ontstaan dat een binnenstad niet kan samenvallen met een kantorenpark en een stelsel van
autowegen.90 Dit leidde tot een nieuwe aanpak, waarin werd gestreefd naar complexiteit in het
stadsbeeld en meer beredeneerde en subtiele ingrepen in de bebouwing en structuur van de
historische stad. Deze werd gezocht in studie van stedelijke omgeving en de onderliggende
structuren van geomorfologie, landschap, waterhuishouding en infrastructuur, met als oogmerk
het ontwerp opnieuw te verankeren in zijn omgeving, in de historische gelaagdheid van stad en
landschap.91
Het boek van Van der Hoeven en Louwe bevat een analyse van de stedenbouwkundige
vorm van Amsterdam, gebaseerd op de studie van een chronologische reeks stadsplattegronden.
De stedelijke vorm wordt beschreven en verklaard aan de hand van regelmaat en uitzonderingen,
van grids en ‘breukzones’, de overgangen tussen de verschillende grids. Deze ‘interpretatie van de
Rutte 2002, 9-23; Fockema Andreae 1957; Israel 1996 (noot 70), 119.
De auteurs wijden een paragraaf aan Tavernes ‘waarderende’ taalgebruik, dat zou doen denken aan het vocabulaire
van ‘buurtcomités en actiegroepen’ en zou wijzen op ‘antikapitalistische overtuigingen’: Kempers en Schmidt 19791980, 350.
88 Zie bijvoorbeeld: Van Gelder en Kistemaker 1983; Lambert en De Vries 1990; Spies, Kleijn, Smit en Kurpershoek
1991; Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam 1994; Van der Hoeven en Louwe 1985; Heeling, Meyer en Westrik
2002.
89 Het boek is een uitwerking van een doctoraalscriptie uit 1978. De invloed van Tavernes proefschrift is goed te zien
aan het verschil tussen scriptie en boek. Is de scriptie gericht op de analyse van verkavelingen, routesystemen en de
inpassing van kerken, in het boek wordt veel invloed toegekend aan ideale steden: Van der Hoeven en Louwe 1985;
Louwe, Van der Hoeven en Louët Feisser 1978.
90 Van Rossem 1997.
91 Palmboom 1987; Crimson 1997. Aanleidingen lagen onder meer in de Italiaans-Franse traditie van stadsonderzoek.
Zie bijvoorbeeld: Fortier 1989. Dit diachrone onderzoek werd in een ‘projectencatalogus’ gekoppeld aan de actualiteit
van de stadsontwikkeling: Cohen en Fortier 1989.
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ruimtelijke organisatie’ brengt de structuren aan de oppervlakte, en brengt orde in de
geconstateerde chaos. Op deze manier is de analyse van de stad als geheel gekoppeld aan
problemen rondom het architectonisch ontwerp. In dergelijk ‘ontwerpend onderzoek’ spelen
tekeningen een essentiële rol.
De binnenstad van Amsterdam wordt geanalyseerd aan de hand van twee
ontwerpthema’s, de lineaire opbouw van de stadsplattegrond (deze wordt herleid tot Stevins
handelsstad) en de concentrische opbouw (herleid tot Speckles ontwerp voor een radiale
vestingstad). Een bekend geworden, vaak overgenomen analysetekening toont een ‘uitgeklapte’
stadsuitleg van Amsterdam; de orthogonaal weergegeven blokopbouw wordt vergeleken met die
van Stevins handelsstad (afb. 9). De beide architecten vergelijken Amsterdam met de
ideaalmodellen op het praktische niveau van verkavelingen en verkeersnet. Dat ligt meer voor de
hand dan de formele vergelijkingen zoals die door Taverne werden gemaakt. Van der Hoeven en
Louwe zoeken naar elementen uit de ideale stad, maar verklaren ook de uitzonderingen op die
regels, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Uiteindelijk zien Van der Hoeven en Louwe
Stevins ontwerp niet als voorschrift, maar als een gesystematiseerde weergave van de formele en
functionele principes die van invloed waren op de mathematische opbouw van de Hollandse
grachtenstad.92
Taverne heeft twaalf jaar na de verschijning van zijn proefschrift zelf nieuwe verbanden
gelegd tussen ideaal en werkelijkheid en zijn stedenbouwkundig oordeel over de derde uitleg sterk
genuanceerd.93 Hij beschrijft de stadsuitleg ditmaal aan de hand van twee metaforen: de città ideale
en de mercator sapiens. Naast de ideale stad ziet Taverne in de zestiende eeuw een
‘stedenbouwkundig ideaal’ in de opkomst van het grote grachtenhuis.94 Dit is een interessante
ontwikkeling in het denken over de stadsuitleg: immers, het ideaal ligt niet meer in tractaten, maar
in de gebouwde realiteit in Amsterdam zelf. Taverne zegt tot deze nieuwe, meer pragmatische
inzichten te zijn gekomen na lezing van twee artikelen. Aan een artikel van Erik Terlouw ontleent
hij het idee van de boekhoudkundige stad; volgens Terlouw zijn de ontwerpen van gridsteden,
zoals dat van Stevin, vooral gericht op een efficiënte en lucratieve gronduitgifte.95 Het tweede
artikel is van de historicus Van der Woude, die de stadsuitleg bekijkt vanuit (onder meer) de vraag
naar bouwgrond en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.96 Verder ziet Taverne de
stadsuitbreiding nu in relatie tot zijn programma: de derde uitleg is de ruimtelijke demonstratie
van de differentiëring in de Amsterdamse bevolking. Deze leidde tot een scheiding van wonen en
werken. De uitleg vertoont de ruimtelijke karakteristieken van een nieuwe economische orde.
‘Deze orde was niet zozeer gebaat bij een architectonisch ideaalplan – waarbij alle bestemmingen
hiërarchisch ten opzichte van elkaar gedacht zijn – maar veeleer bij het tegendeel: een
boekhoudkundig model dat leiding geeft aan een zo lucratief en efficiënt mogelijk bepalen van
maat en plaats van onderling elkaar uitsluitende functies’.97 Het pragmatisme van Peteri,
ondergesneeuwd door de discussies over het veronderstelde verband tussen stad en ideaalstad,
komt terug: ‘... zowel Stevin als de kooplieden-regenten [...] streefden niet naar het vastleggen van
een idee over stad of samenleving maar naar het perfectioneren van een kunde, een techniek. Een
praktijk van landmeetkunde, de ervaringen opgedaan op het gebied van waterbeheersing en
landinrichting, het zijn deze traditionele technieken die aan de basis liggen van de fysionomie van
zowel de grachtengordel als de koopmansstad van Stevin’.98 Stevins tractaat wordt niet meer als
richtlijn voor stadsuitleg gezien, maar als bijdrage aan de stedenbouwkundige ontwerpmethodiek.

Zie ook: Leupen s.a. Net als Van der Hoeven en Louwe reageerde stadsontwerper Maurits de Hoog in 1987 op
contemporaine planvorming. Hij analyseerde historische en eigentijdse stedenbouwkundige ingrepen in het landschap
van de IJ-oevers, om te komen tot een nieuwe ‘ontwerp- en planstrategie’. Door vergelijkingen te maken op het
praktische niveau van routesystemen en schakeling, zonering en verkaveling van de eilanden ontstaat een beeld van de
archipel in het IJ als ruimtelijk gefragmenteerd maar functioneel coherent systeem: De Hoog 1987. Het artikel werd
geschreven als reactie op enerzijds de deels gerealiseerde stadsvernieuwing op de Oostelijke Eilanden, anderzijds de
plannen voor het Oostelijk Havengebied.
93 Taverne 1990.
94 Over de ontwikkeling van het grachtenhuis in relatie tot het stedenbouwkundig plan: Ottenheym 1997.
95 Terlouw 1989.
96 Van der Woude 1983.
97 Taverne 1990, 4.
98 Taverne 1990, 5.
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1.10 De enigszins ideale stad
Tavernes hoofdstuk over Amsterdam nodigde uit tot polemiseren, maar afgezien van genoemde
recensie gebeurde er niet veel. De eerste die de handschoen opnam en het heeft gewaagd om de
Amsterdamse stadsuitleg opnieuw in formele zin te koppelen aan het concept van de ideale stad,
was kunsthistoricus Boudewijn Bakker. Hij publiceerde een artikel onder de titel De stadsuitleg van
1610 en het ideaal van de ‘volcomen stadt’: Meesterplan of mythe? Wat Taverne (en eerder Jansen) als
gefragmenteerd geheel zagen, beschreef Bakker in 1995 als een door omstandigheden niet geheel
uitgevoerde, aangepaste en dus enigszins vervormde ‘ideale’ stad. Hij trof in de eerder verguisde
derde uitleg ‘consequente rechtlijnigheid en de afwezigheid van elke onregelmatige vorm’ aan.99
Bakker zag ‘opmerkelijke overeenkomsten tussen de oudere gepubliceerde ideaalontwerpen en de
uitbreiding van 1610, zowel in de grote vorm als in de onderdelen’. 100 Volgens hem is altijd
getracht de cirkelvorm te benaderen; dat is niet gelukt omdat de westelijke eilanden binnen de
omwalling kwamen te liggen. Bakker ziet de na 1625 gehanteerde wijze van afbeelden van de stad
waarbij de derde uitleg aan de oostzijde wordt gespiegeld als een teken ‘dat het stadsbestuur (...)
verwacht [moet] hebben dat de spiegelbeeldige verdubbeling niet lang meer op zich zou laten
wachten’.101 Bakker ziet een verband tussen de stadsontwikkeling van Amsterdam en
plattegronden die los stonden van de planvorming (afb. 35). ‘Het ideaal van de volstrekt
symmetrische omtrek (...) moest worden opgegeven, doordat de aanleg van (...) de eilanden
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg de ontwerpers dwong de uiterste bolwerken niet
hoefijzervormig te laten inspringen, maar in het verlengde van de andere te leggen. In verband
hiermee is het uiteindelijke aantal bolwerken niet vierentwintig maar zesentwintig’. Bakker brengt
het getal 24 in verband met stedenbouwkundige theorie over de ideale stad.102
Ook op een kleiner schaalniveau ziet Bakker elementen van de ideale stad terug in de
Amsterdamse stadsplattegrond. De grachtengordel ‘werd gemodelleerd naar het schema van de
gebroken concentrische ringen van de Vitruviaanse radiaalstad’.103 Hij ziet ook de Kerkstraat als
ideaalstedelijk element, ‘zoals dat al door Filarete was geschetst’. De straat is alleen te smal
geworden, aldus Bakker, om aan de functie van binnenring te voldoen.104 Niet alleen de
grachtengordel, maar ook de Jordaan is aangelegd ‘volgens het ons inmiddels vertrouwde
criterium van mathematische orde en symmetrie. De inrichting doet sterk denken aan de
rastervormige variant van de stad met ronde omtrek (...), maar dan niet met het klassieke
Italiaanse vierkante stratenraster maar met het rechthoekige straten-grachtenraster van de
verdedigbare stad volgens Stevin’. De Haarlemmerbuurt en de westelijke eilanden zijn wel
volgens een geometrisch patroon aangelegd, maar kunnen ‘niet rechtstreeks afgeleid worden van
bestaande architectuurhistorische modellen’.105
Net als Taverne heeft Bakker een duidelijk oordeel over het resultaat. Hij beschrijft het
vroeg-zeventiende-eeuwse stadsplan, door Taverne nog ‘verbrokkeld en onsamenhangend’
genoemd, als een ‘combinatie van verschillende geometrische modellen, die voor een belangrijk
deel zijn terug te vinden in de zestiende-eeuwse ontwerptheorie, maar voor een deel ook niet.
Deze combinatie is over het algemeen logisch en helder, ogenschijnlijk vanzelfsprekend tot stand
gebracht. De enige, maar dan ook bepaald opmerkelijke planologische schoonheidsfout is de
ongelukkige aansluiting van enige hoofdaders in de Jordaan op de bruggen van de
Prinsengracht’.106
Bakker komt op basis van de koppeling van (gepubliceerde) archiefbronnen,
architectuurtractaten en kaartmateriaal tot de conclusie dat de zeventiende-eeuwse
stadsuitbreidingen wel degelijk waren afgeleid uit ideale stadsmodellen.107 Hij trachtte hiermee de
relatie tussen ideaal en werkelijkheid te leggen en daarmee de lacune in Tavernes proefschrift te
vullen. Hier valt veel op af te dingen. Bakker heeft fundamentele en later algemeen aanvaarde
Bakker 1995, 81. Hierbij werd deze opgesplitst in twee fasen: de Jordaan en de grachtengordel.
Bakker 1995, 88.
101 Bakker 1995, 91.
102 Bakker 1995, 90.
103 Bakker 1995, 88.
104 Bakker 1995, 92
105 Bakker 1995, 89.
106 Bakker 1995, 89.
107 Bakker vond een medestander in archeoloog Jerzy Gawronski, die het idee lanceerde van een ‘maritieme variant’ op
de ideale stad: Gawronski 2002.
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noties van Van den Heuvel en Van der Hoeven en Louwe over de betekenis van de
stadsmodellen niet in zijn analyse betrokken. Ook lijkt de keuze van formele analogieën tussen
‘ideale’ vestingsteden en de uitbreidingen van Amsterdam voort te komen uit het betoog en
wordt geen onderscheid gemaakt tussen steden en vestingen met een uitsluitend militaire
betekenis. De belangrijkste conclusie ligt echter niet zozeer in Bakkers formele analyse van het
stadsplan, maar in de constatering dat ‘wie zich een oordeel wil vormen over de stadsuitbreiding
van de zeventiende eeuw in haar geheel, [...] onderscheid [dient] te maken tussen ontwerp,
besluitvorming, uitvoering en resultaat’.108
In de jaren tachtig en negentig vond nauwelijks onderzoek plaats naar de
stadsontwikkeling van het vroegmoderne Amsterdam. In 2002 verscheen het artikel De eerste fase
(1650-1662) van de Vierde Vergroting van Amsterdam herbezien van architectuurhistorica Gea van
Essen.109 Zij concludeerde op basis van archiefbronnen en kartografisch materiaal dat Jansen en
Taverne gelijk hadden in hun afwijzing van het masterplan en dat het ontwerp voor de vierde
vergroting in de jaren voor 1662 tot stand is gekomen als het werk van een groep bestuurders en
stadsmeesters, niet van één auteur. In de jaren negentig produceerde de vakgroep
architectuurgeschiedenis van de Vrije Universiteit een aantal stedenbouwhistorische
dissertaties.110 In Utrecht werden aan de vakgroep Geschiedenis van de bouwkunst
promotieonderzoeken verricht naar de organisatie van het stedelijk bouwbedrijf in de Republiek
in de zeventiende en achttiende eeuw.111 De voorliggende studie heeft raakvlakken met deze
nieuwe stedenbouwgeschiedenis, die de stadsontwikkeling en de stedenbouw niet benadert vanuit
een traditioneel architectuurhistorisch perspectief, vanuit ontwerp en ontwerpers, maar ook
vanuit opgave en opdrachtgever. Deze bredere, meer actorgerichte benadering heeft zijn basis in
de geografie en de stadsgeschiedenis.
1.11 Besluit: de optimale stad
Schaalgrootte en planmatigheid zijn vanouds de verworvenheden die aan de stadsuitbreidingen
van Amsterdam werden toegekend. De planmatigheid van de stadsaanleg is vanuit steeds nieuwe
invalshoeken benaderd, waarbij esthetische waardering een overheersende rol speelde. Uit de
negentiende eeuw is het idee van de stad als geniaal totaalontwerp overgeleverd. Dit idee is in
allerlei vormen gepresenteerd, vaak zonder dat daar veel onderzoek aan ten grondslag lag. De
mate waarin het stadsbeeld is ontworpen, werd veel groter voorgesteld dan uit de bronnen kon
worden opgemaakt. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de historiografie van de
stedenbouw sterk gerelateerd was aan (kritiek op of legitimatie van) de contemporaine
stedenbouwkundige praktijk. Hieraan lag de gedachte ten grondslag dat iets dat tot in detail
ontworpen was meer waarde had dan een stad die zich zonder al te veel regie had ontwikkeld.
Later werden modellen van regelmatige (vesting)steden op de stadsuitbreidingen van
Amsterdam geprojecteerd. Hierbij werd stelselmatig buiten beschouwing gelaten dat de
frontiersteden veelal in dunbevolkt gebied werden aangelegd, vaak nieuw werden gesticht en een
vrijwel uitsluitend militair programma hebben: hun ontwerp hield eenzijdig rekening met deze
functie. Handel, verkeer, wonen of bestuur speelden geen rol van betekenis.
Maar uitbreiding van een bestaande stad was een totaal andere opgave dan de aanleg van
een vestingstad op een leeg terrein of het ontwerpen van een ‘ideale’ stad op een stuk papier. De
benadering van Amsterdam als afgeleide van de ideale (vesting)stad gaat voorbij aan praktische
eisen en aan het feit dat de stad deel uitmaakte van een groter geheel van landschap (ondergrond)
en infrastructuur (wegen, vaarten, dijken). Het dispuut over Amsterdam als al dan niet ‘ideale’
stad heeft een benadering van de stadsuitbreidingen vanuit een meer pragmatische invalshoek,
zoals ingezet door Peteri en Jansen, lange tijd naar de achtergrond verdreven.
De voorliggende studie reconstrueert de gang van zaken op basis van archiefbronnen.
Deze studie richt zich niet op de ideale, theoretische stad, maar op de reële, gebouwde stad, en
daarmee op de optimale stad: een weerbarstige fysieke en sociale werkelijkheid met een
onvoorspelbare dynamiek, die door de stedelijke overheid zo goed mogelijk voor gebruik wordt
ingericht, al naar gelang de aangetroffen situatie, de grondeigendom, de sociaal-economische
Bakker 1995, 94.
Van Essen 2002.
110 Voor een overzicht: Van der Woud 2008, 51-59.
111 Medema 2008; Van Essen 2009.
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doelstellingen, de heersende inzichten over planning, beheer en representatie, de aanwezige
technische kennis, het gebruik van stedenbouwkundige theorie en methodiek en het beschikbare
juridisch-planologische instrumentarium. De stadsplattegrond was het resultaat van een complex
proces waarin verschillende, soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar werden afgewogen.
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Deel I: De ontwikkeling van het stedelijk systeem
Hoofdstuk 2. Stadsontwikkeling 1600-1650: de derde vergroting
2.1 De aa nloop na ar st ads uit breid in g 1 600 -1 609
2.1.1 Inleiding: de gevolgen van de groei
In de jaren na 1585 werd Amsterdam geconfronteerd met een ongehoorde bevolkingstoename.
Deze leidde aanvankelijk tot een spectaculaire groei van de voorsteden en later tot de eerste grote
stadsuitbreiding van zeventiende eeuw. Aanvankelijk was een vergroting rondom de gehele stad
voorzien. In 1609 vroeg en kreeg de stad toestemming aan de Staten van Holland om het
stedelijk rechtsgebied in rondom te mogen uitbreiden. De uitvoering begon het jaar daarna met
de aanleg van een nieuw havengebied en de westelijke eilanden. In 1613 werd besloten om de
stadsuitbreiding te beperken tot de westzijde van de stad. Nog datzelfde jaar werd een nieuwe
fortificatie aangelegd. Toen die in staat van defensie was, begon men met de aanleg van de
grachtengordel. Om geld te besparen en de bewoners van de voorsteden niet teveel tegen de
haren in te strijken werd een groot deel van de voorstad gehandhaafd in zijn bestaande structuur.
De Jordaan was geen nieuw ontworpen stadsdeel, zoals de grachtengordel, maar een
grootschalige stedenbouwkundige schuifpuzzel. In dit hoofdstuk worden de aanloop naar de
stadsuitbreiding, het ontwerp en de uitvoering van de verschillende onderdelen en de
achterliggende processen beschreven. In de stadsuitbreiding was ondanks zijn grote omvang
binnen enkele jaren geen bouwperceel meer te krijgen. Dit leidde tot de ontwikkeling en
herontwikkeling van kleinere stadsdelen, die de aanzet zouden vormen tot de vierde vergroting.
In 1585 had Amsterdam ongeveer 30.000 inwoners; dit was het jaar dat Antwerpen,
Mechelen en Brussel in Spaanse handen vielen. Het jaar daarvoor was Gent gevallen. Deze
wending in de Tachtigjarige Oorlog leidde tot een exodus uit de zuidelijke Nederlanden.
Duizenden Brabanders en Vlamingen trokken weg. De bevolking van Antwerpen daalde van
100.000 tot 45.000 inwoners.112 Als een stad in Spaanse handen viel, kreeg de protestantse
minderheid de gelegenheid om binnen vier jaar te vertrekken naar het relatief tolerante
noorden.113 Bovenop de immigranten uit het zuiden kwamen velen die na de Alteratie
teruggekeerd waren naar Amsterdam. Rond 1600 woonden in Amsterdam ongeveer 50.000
mensen. De eerste volkstelling uit 1622 kwam uit op een inwonertal van 105.000, waarbij moet
worden vastgesteld dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat dit getal te laag is ingeschat.114
Het inwonertal van de stad groeide in een periode van 37 jaar met een factor 3,5. Deze groei
kwam geheel voor rekening van immigratie; grote steden hadden een sterfteoverschot en
groeiden niet uit zichzelf.115 De bevolking, niet alleen die van de steden maar ook van het
platteland, was in de zeventiende eeuw zeer mobiel: mensen trokken naar plaatsen waar werk en
onderwijs voorhanden was en vestigden zich daar voor korte of langere tijd. In Amsterdam was
een op de vier personen die in de periode 1600-1800 trouwden afkomstig van buiten de
Republiek.116 Sommige steden, zoals Leiden en Utrecht, voerden een actief beleid ter bevordering
van immigratie.117 In Amsterdam was dat niet nodig; de mensen kwamen uit zichzelf ook wel.
Kettingmigratie zorgde ervoor dat steeds meer mensen uit bepaalde groepen en streken naar
Amsterdam kwamen. Fortificatiewerken en stadsuitbreidingen hadden een vliegwieleffect: ze
boden werk aan duizenden mensen en leidden op zich tot verdere groei van de bevolking. De
groei van de stad was een zichzelf versterkend proces. Op de immigratiegolf uit de Zuidelijke
Asaert 2004, 136-137.
Van Deursen 2006, 108.
114 Het getal is gebaseerd op een volkstelling. Bepaalde categorieën mensen werden niet meegeteld, maar bovendien
was het voor de stad financieel aantrekkelijk om het bevolkingsaantal laag te houden. Iedere Hollandse stad moest per
inwoner een gulden bijdragen aan de oorlogskas: Kuijpers 2005, 82-83. Dat Amsterdam zijn hand niet omdraaide voor
ontwijking van gewestelijke belastingen blijkt uit: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 84-85vo (13 maart 1629). Zie voor
bevolkingscijfers: Nusteling 1985, 234-236; Van Leeuwen en Oeppen 1993, 87; Lourens en Lucassen 1997, 55-57.
115 Kuijpers 2005, 9.
116 De Vries 1984, 213-214.
117 Leiden voerde een actieve bevolkingspolitiek onder stadssecretaris Jan van Hout. Immigratie werd met
belastingvoordelen bevorderd: Van Maanen 2003, deel II, 20-27; Smit 2001, 44-45. Utrecht richtte zich vooral op de
beter bemiddelden. De stad bood het poorterschap gratis aan; later werden uitbreidingsplannen getekend met hetzelfde
oogmerk: Abrahamse 2006.
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Nederlanden en de daarmee gepaard gaande economische opbloei volgde meer immigratie, uit de
Republiek zelf maar ook uit de Duitse landen. Bevolkingsgroei was een gevolg van relatieve
politieke en religieuze vrijheid en economische voorspoed118 en werd door de Amsterdamse
vroedschap gezien als een godsgeschenk.119 Hierbij moet worden gezegd dat de overheid de
huisvesting van de nieuwkomers niet beschouwde als haar verantwoordelijkheid. De vrije
woningmarkt werd geacht te voorzien in de behoefte; de taak van de overheid lag in de
handhaving van de orde, op sociaal-economisch, religieus en juridisch terrein, en in het faciliteren
van de groei door te zorgen voor aanbod van bouwgrond. De overheid stelde geen eisen aan de
kwaliteit van woningen.
Zeventiende-eeuwse auteurs benadrukken de positieve aspecten van bevolkingsgroei.
Simon Stevin hield een betoog over de voordelen van zeer grote steden boven ‘matig grote’: men
hoort wat er in de wereld omgaat, er is een hogeschool en er zijn geleerden. Het onderwijsniveau
was hoog en niemand hoefde zijn kinderen voor veel geld in het buitenland te laten studeren.
Velen beweerden dat in grote steden vaker oproer was, maar Stevin achtte dit onbewezen en
stelde dat volksoproeren juist in kleinere steden meer en langduriger ellende veroorzaakten.
Kortom: het ‘anghenaemste beste leven’ leidde men in ‘de grootste, meest bewoonde, rijckste
ende machtigste steden’ die een gedurige, ordentelijke groei lieten zien.120
Johan de la Court kende, een generatie later, in zijn Politike discoursen over de inrichting
van de Republiek, de steden een belangrijke rol toe. De la Court zag een duidelijk verband tussen
bevolkingsgroei en welvaart.121 Zijn betoog bevat allerlei aanbevelingen om de stadsbevolking, en
daarmee de stad, te laten groeien. Een van de maatregelen is om nieuwkomers dezelfde rechten
te geven als gezeten burgers. De nieuwe inwoners zouden niet alleen in tijden van nood helpen
om de stad te beschermen maar hun komst zou leiden tot kennis over andere landen. De la Court
zag kennis van wat er in de wereld te halen was als motor achter de economische ontwikkeling.
Maar ook het geboortecijfer kon en moest volgens De la Court worden opgedreven, bijvoorbeeld
door echtscheiding toe te staan voor ‘qualik-gepaarden’. Slechte huwelijken vormden een rem op
de voortplanting en moesten daarom kunnen worden ontbonden. Het aantal huwelijken kon
worden bevorderd door getrouwde stellen belastingvoordelen te geven.122 De la Court draait de
zaken om: hij beweerde dat bevolkingsgroei (hetzij door immigratie, hetzij door groei van het
geboorte-overschot) op zich leidde tot economische groei. In werkelijkheid trokken de vlottende
massa’s naar plaatsen waar werk was. Bevolkingsgroei was een gevolg en geen oorzaak van de
welvaart van een stad of regio.
Amsterdam was niet voorbereid op de ongehoorde groei. De stad was voor het laatst
uitgebreid in de jaren 1585-1586. Deze eerste kleine uitbreiding buiten de middeleeuwse grenzen
had in de eerste plaats tot doel om de stad, die zich in 1578 achter de Opstand had geschaard, te
voorzien van vestingwerken die niet meteen zouden verkruimelen onder het Spaanse geschut. De
stedelijke economie leefde op en in 1592 vond opnieuw een beperkte stadsuitbreiding plaats. Aan
de oostkant van de stad werden de haveneilanden Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg
aangelegd; als gevolg hiervan kon de Lastage worden herverkaveld en ingericht als woonbuurt.
Deze vergrotingen van de stad waren bij lange na niet toereikend om de bevolkingsexplosie op te
vangen.
Een steeds groter deel van de nieuwkomers vestigde zich buiten de stad. De eerste
huizen werden gebouwd bij de uitvalwegen buiten de poorten. Daarna breidde de bebouwing
zich steeds verder uit. Al voor 1600, slechts tien jaar na de laatste stadsuitleg, was de bebouwing
buiten de Haarlemmerpoort en langs de Overtoom bezig uit te groeien tot een echte voorstad
(afb. 3). Duizenden vestigden zich in de polder die was verdeeld in langwerpige kavels,
gescheiden door afwateringssloten. Over deze kavels, ook wel ‘weren’ genoemd, liepen paden in
westelijke richting. Deze werden geleidelijk opgehoogd, verhard en verlengd al naar gelang zich er
meer mensen vestigden. De voorstad werd daarom ook wel aangeduid als ‘de paden’.
Lucassen en Penninx 1985.
SAA 5025-8 (Vroedschap) 770 (21 januari 1602).
120 Stevin 1660, 8.
121 Van Rees 1985.
122 De auteur zag nog een ander voordeel van grote steden. Alleen daar kon men buiten de eerste levensbehoeften de
zaken vinden die enigszins tot gemak, vermaak en sieraad van het ‘rampsaligen behoeftigen en gebrekkeliken leeven’
konden strekken. Buiten de steden bestond geen enkel cultureel leven: De la Court 1662, 4.
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Het stadsbestuur zorgde op incidentele basis voor faciliteiten voor de bewoners van de
paden, zoals een extra loopbrug over de stadsgracht.123 Rond de eeuwwisseling werd al rekening
gehouden met een stadsuitbreiding in de nabije toekomst. De eerste aanwijzing hiervoor is te
vinden in een huurcontract uit 1599. Het betrof een aantal gebouwen op het terrein van het
Karthuizerklooster die door de stad werden verhuurd. In het contract is de ontbindende
voorwaarde opgenomen dat de huur, die een looptijd van twaalf jaar had, kon worden ontbonden
in het geval van stadsuitbreiding.124 Deze clausule was erop gericht een blokkade voor een
eventuele vergroting te voorkomen, maar dat wil niet zeggen dat er enig uitzicht was op een
besluit, laat staan op de uitvoering van een stadsuitbreiding. Het Karthuizerklooster lag 800 meter
van de stad. Men hield al in 1599 rekening met een grote stadsuitbreiding.
Ondanks het feit dat de groei van de stadsbevolking als teken van economische
voorspoed werd verwelkomd was bouwen buiten de stad (‘buitentimmeren’) verboden. Dit
verbod bestond al in de middeleeuwen. In het oudste overgeleverde keurboek werd het bouwen
buiten de buitenste gracht verboden.125 De redenen voor dit verbod waren van militaire en
financiële aard. Het schootsveld buiten de vesting moest vrij blijven van bebouwing en ophoging
zodat vijandelijke troepen geen beschutting konden vinden en het terrein probleemloos kon
worden geïnundeerd. Veel accijnzen werden aan de stadspoorten geheven; mensen die buiten
woonden betaalden dus minder belasting. De stad had weliswaar het recht ook buiten de wallen
in haar rechtsgebied accijnzen te heffen maar die werden op grote schaal ontdoken.126 Een
voorbeeld hiervan was de massale ‘sluiktapperij’.127
De handhaving van het verbod op buitenbouw was niet erg effectief; het werd
oogluikend toegestaan en vanaf de zestiende eeuw bij vlagen expliciet gedoogd. 128 In de zestiende
eeuw werd buiten de stad gelegen grond uit het eigendom van kloosters op vrij grote schaal
verkaveld en verkocht, hetgeen wijst op de verstedelijking van het buitengebied.129 In 1600 had
het buitentimmeren een zo hoge vlucht genomen dat een bestuurlijke reactie niet kon uitblijven.
Een commissie moest op basis van een ‘oculaire inspectie’ van de voorsteden onderzoeken hoe
de bouw buiten de wallen ‘verboden ende belet’ kon worden.130 Ongeveer een jaar later kwam
men met een maatregel waarvoor de term ‘halfslachtig’ nog te veel eer is: alle schuttingen binnen
een straal van vijftig roeden (184 meter) van de stad moesten worden afgebroken. Over huizen
werd in dit besluit niet gesproken.131
Het initiatief voor een stadsuitbreiding moest komen van het stadsbestuur. De eerste
keer dat het bestuur sinds de transformatie van de Lastage tot woonbuurt een concrete maatregel
overwoog om de groei van de stad op te vangen was op 21 januari 1602. Het ging niet om een
stadsuitbreiding maar om een uitbreiding van het aantal kerken. In de vroedschap werd de
bevolkingsgroei met grote tevredenheid ontvangen; er kwamen dagelijks mensen bij. De
bevolkingsgroei was merkbaar in de toeloop naar de kerken die te klein of ongeschikt werden om
Gods woord ‘bescheydentelijck’ aan te kunnen horen. Hier lag een verantwoordelijkheid voor het
stadsbestuur. In de zeventiende eeuw was het faciliteren van de ‘goede Gereformeerde gemeente’
een taak die een goed bestuur op zich nam, onder meer door ‘met alle naerstigheijt [...] te
versorgen zoodanige behulp-middelen door dewelck hare ingesetenen eenigher wijse tot devotie
connen opgeweckt, genoodight ende bewogen worden’.132 Dat het begrip ‘naarstigheid’ niet altijd
even strikt werd geïnterpreteerd zullen we onder meer zien bij de bouw van de Zuiderkerk. In
SAA 5025-8 (Vroedschap) 384-385 (18 juli 1597).
Jansen 1960, 71. Voor het huurcontract: Van Eeghen 1989, 57-58. In 1624 werd een aantal arme mensen, die buiten
de stad grond van het Weeshuis hadden gekocht, op voorwaarde dat ze deze grond weer zouden afstaan op het
moment dat de stad werd uitgebreid, schadeloos gesteld voor het ophogen van de grond: SAA 5025-13 (Vroedschap)
187vo-188 (7 juni 1624).
125 Breen 1902, 15-16.
126 In 1602 werden palen geplaatst op de grenzen van de jurisdictie. Als motief werd de inning van accijnzen genoemd:
SAA 5025-8 (Vroedschap) 810 (1 juli 1602). Twee jaar eerder waren ook al nieuwe, rood geverfde palen geplaatst: SAA
5023-2 (Groot Memoriaal) 194 (31 juli 1600).
127 SAA 5020-12 (Keurboek I) 210vo-211 (19 juli 1619); keur d.d. 9 november 1629: Van Dillen 1933, 685-686.
128 Voor een overzicht van de regelgeving over het buitentimmeren: SAA 5059-197 (Manuscript J.Z. Kannegieter), 610; Noordkerk 1748-1778 II, 1005-1006.
129 Kannegieter 1963, 78.
130 SAA 5025-8 (Vroedschap) 649 (9 december 1600).
131 SAA 5025-8 (Vroedschap) 735 (19 oktober 1601).
132 SAA 5025-22 (Vroedschap) 93-94 (27 maart 1659).
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1602 waren de kerken echter zo vol dat het stadsbestuur er niet onderuit kon om een gebaar te
maken in de richting van de kerkenraad. De verhouding tussen het stadsbestuur en de kerkenraad
was al enige tijd gespannen. Het op religieus gebied liberale stadsbestuur hield zich vooral bezig
met het faciliteren van handel en nijverheid en besteedde naar het oordeel van de kerkenraad te
weinig aandacht aan de rechtzinnigheid van de Amsterdammers. De koppeling tussen
godsdienstvrijheid, immigratie en economische groei werd in 1662 door Jan Vos, dichter in
stadsdienst, in een gelegenheidsgedicht op de vergroting van Amsterdam als leerstuk neergezet:
‘Een hooftkerk moet ’er zijn, om twisten te verhoên:/ Maar d’andre zijn niet dan voor
halfgelooken oogen./ Wie dat hier tegenstreeft betreedt het slinke padt;/ Wat Jupiter gedoogt,
staat yder te gedoogen./ Wie vreemdelingen lokt, tot welvaart van zijn stadt,/ Moet hun geloof,
de gaaf der goôn, niet buiten keeren’.133 Het bestaan van vele schuilkerken was een publiek
geheim. Er gingen in 1646 zelfs geruchten over de vermeende legale bouw van twee katholieke
kerken in Amsterdam. Hiermee zou het stadsbestuur trachten te voorkomen dat kooplieden naar
Antwerpen zouden trekken.134
Men besloot de Sint Olofspoort, een onderdeel van de laatmiddeleeuwse vestingwerken,
te verbouwen tot kapel en tegelijkertijd twee plaatsen buiten de stad aan te wijzen waar te zijner
tijd nieuwe kerken zouden komen, een buiten de Haarlemmerpoort en een buiten de Sint
Anthonispoort.135 Dit is een ongebruikelijk besluit: de beide kerken maakten geen onderdeel uit
van een uitbreidingsplan en zouden dienen als voorziening voor de bewoners van een
ongeplande voorstad. De kerken waren buiten de verdedigingsgordel gepland. Het lijkt erop dat
men trachtte de kerkenraad tevreden te stellen met een loze toezegging: kerkbouw liep niet voor
op de stadsontwikkeling, maar kwam altijd achteraf.
Een paar maanden later, op 5 april 1602, kwamen de commissarissen met twee kaarten
naar de vroedschap. Hierop waren de plaatsen voor de nieuwe kerken aangegeven. De
verbouwing van de Sint Olofspoort tot kapel was klaar; de kapel was in gebruik genomen.136 De
nieuwbouw van de twee kerken werd geschrapt omdat men voorzag dat de ‘fabrycque’ zoveel
geld zou gaan kosten dat de ‘staat der [...] stad’ deze niet zou kunnen dragen – met de term
‘fabriek’ werd hier het geheel van alle publieke werken aangeduid. Het zou niet de laatste keer zijn
dat een voorgenomen kerkbouw werd getroffen door zware bezuinigingen. De moeizame
verhouding tussen stadsbestuur en kerkenraad zou een verklaring kunnen zijn voor deze
vertragingstactiek. Dit laat onverlet dat het argument dat werd aangevoerd, namelijk de hoge
kosten van openbare werken, een goede reden was om te bezuinigen. Men verwachtte een flinke
toename van de publieke werken in de stad. Tot de bouw van andere grote bouwwerken was op
dat moment niet besloten. Wel hield men gezien de groei van de bevolking rekening met een
stadsuitbreiding in de niet al te verre toekomst. Uit de formulering van dit besluit blijkt dat in
1602 geen concrete plannen bestonden voor een stadsuitbreiding maar tevens dat die hoe dan
ook, ‘soe ’t avond ofte morgen’, plaats zou vinden. Ook valt eruit op te maken dat de stad in
ieder geval aan de westzijde zou worden uitgelegd. De vroedschap onderkende dat de mensen in
het westen van de stad, in de buurt van de Haarlemmerpoort, het meest getroffen waren door het
besluit geen kerken te bouwen. Daarop volgt een toezegging: mocht de stad op enig tijdstip
worden uitgebreid dan zou in de buurt van de Haarlemmerpoort een ‘bequame kercke met een
kerckhoff’ worden opgericht. Gezien de taak van de stedelijke overheid in het faciliteren van de
godsdienst was dit een wel erg magere toezegging: bij een flinke stadsuitbreiding was de bouw
van nieuwe kerken niet meer dan vanzelfsprekend. Als pleister op de wonde werd nu de kerk op
het Begijnhof ingericht voor de bewoners aan de westzijde van de stad zodat ze niet helemaal
naar de Nieuwe Kerk hoefden te lopen om de gereformeerde eredienst te kunnen volgen.137 Dit
spel van geven en terugnemen tussen stadsbestuur en kerkenraad zou voortgaan zolang er kerken
gebouwd moesten worden.
Vos 1662, 29.
Dagboeken van Willem Frederik van Nassau-Dietz, 24 juni/4 juli 1646: Van der Plaat 1995, 251.
135 SAA 5025-8 (Vroedschap) 770 (21 januari 1602). Er werd een commissie ingesteld waarin vier vroedschapsleden,
waaronder fabrieksmeester Pieter Jacobsz Nachtglas, zitting namen.
136 De kerk was in 1611 in gebruik. De kerkmeesters ontvingen jaarlijks 300 gulden voor onderhoud: SAA 5039-296
(Rapiamus) 163 (7 mei 1611). In 1617 overwoog men om het gebouw als wachthuis in te richten maar de fundering
voldeed niet; het gebouw werd gesloopt: SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei 1617). Bij de Kampersteiger
kwam een nieuw wachthuis: SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei 1617).
137 SAA 5025-8 (Vroedschap) 787-788 (5 april 1602).
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De bevolkingsgroei werd in de eerste jaren van de zeventiende eeuw afgeremd door de
pest. De migratiestroom stond niet in verhouding tot het aantal pestdoden maar de pestepidemie
leidde tot ruimtelijke maatregelen. Op de dag waarop de nieuwbouw van kerken werd geschrapt
besloot de vroedschap tot de uitvoering van een tijdelijk kerkhof voor de bewoners van de paden
aan de westzijde van de stad.138 De levenden vonden zelf wel een plek in of buiten de stad, maar
voor de doden moest worden gezorgd, ook gezien het besmettingsgevaar.
Hiermee werd opnieuw een voorziening gecreëerd ten behoeve van de nieuwkomers die
waren neergestreken in de voorstad, en dat terwijl de stad kort te voren aan de oostzijde was
uitgebreid: in deze uitbreiding was nog bouwgrond voorhanden. Tot de aanleg van een kerkhof
op het plein van het Karthuizerklooster, op de plek waar de kloosterkerk had gestaan was al een
jaar eerder besloten.139 Dit besluit was nog niet ten uitvoer gebracht ondanks de uitbraak van de
‘contagieuse sieckte’. Met de hoeveelheden doden in het buitengebied viel het tot die tijd
kennelijk mee. Anderhalve maand later greep de epidemie zodanig om zich heen dat alle
kerkhoven in de stad vol lagen. Op 15 mei 1602 besloot men het plein van het
Karthuizerklooster en een aantal andere plekken in te richten als kerkhof.140 Ditmaal was het
menens. Dat blijkt uit het feit dat vijf dagen later nog een resolutie volgde waarin de uitvoering
van het kerkhof werd aangekondigd en bovendien locaties voor mogelijke uitbreiding van een
kerkhof werden aangewezen.141 In de tussentijd was besloten tot de bouw van een tweede
pesthuis.142
2.1.2 ‘Het seckerste ende oncostelijckste’: de moeizame totstandkoming van de Zuiderkerk
Ook aan de Oude Zijde moest in 1602 een nieuw kerkhof komen. Er werd gezocht naar een
goedkope plek.143 Deze werd gevonden achter de huizen aan de Hoogstraat. Hier lagen enkele
onbebouwde percelen, een werf en een tuin. Men verwachtte deze voor een klein bedrag te
kunnen verwerven. Op 1 juni 1602 besloot men de grond te onteigenen en een deel ervan af te
steken en op te hogen om gebruikt te worden als begraafplaats. Het besluit om hier een kerkhof
aan te leggen (en daarmee later het besluit tot de bouw van het eerste grote bouwwerk uit de
zeventiende eeuw) kwamen voort uit de pestepidemie. Niet alleen de kerkhoven en het pesthuis
zaten vol. Net als aan de Nieuwe Zijde werden de kerken te klein.144 Er was behoefte aan ruimte
voor graven: iedereen die dat kon betalen kocht of huurde een graf in de kerk en de bevolking
was ondanks de epidemie sterk gegroeid. Er waren door de toegenomen welvaart relatief meer
mensen die zich een graf in de kerk konden veroorloven. Bovendien was enig extra vertoon van
vroomheid in deze moeilijke tijden wel op zijn plaats. De ruimte die overbleef na aanleg van de
begraafplaats zou daarom ‘bij gelegenheid’ worden aangewend voor de bouw van een kerk.145 De
kerk kreeg een weinig prominente plek op het binnenterrein achter de Nieuwe Hoogstraat. De
grondkosten werden hiermee tot een minimum beperkt.
In mei 1603 werd de bouw ter hand genomen. De aanleiding lag in de toevallige
omstandigheid dat bij de sloop van de oude vestingmuren zo veel baksteen vrijkwam dat het
moeilijk was ‘om deselve te logeren’, ofwel op te slaan. Bovendien waren heipalen op dat
moment goedkoop te krijgen. Hierin zag men aanleiding om de fundamenten van de kerk aan te
leggen. Er waren meerdere ontwerpen voor de kerk gemaakt. Een aantal raadsleden kreeg de
opdracht om de ontwerpen samen met oud-fabrieksmeester Frans Hendricksz Oetgens, zijn
opvolger Jan van Hoorn en stadsmetselaar Cornelis Danckerts aan een nader onderzoek te

SAA 5025-8 (Vroedschap) 787 (5 april 1602).
SAA 5025-8 (Vroedschap) 725 (9 augustus 1601).
140 SAA 5025-8 (Vroedschap) 803 (15 mei 1602).
141 SAA 5025-8 (Vroedschap) 805 (20 mei 1602).
142 SAA 5025-8 (Vroedschap) 790 (13 april 1602).
143 SAA 5025-8 (Vroedschap) 805 (20 mei 1602).
144 Van der Waal 1953.
145 SAA 5025-8 (Vroedschap) 806 (1 juni 1602). Dudok van Heel stelt (onder verwijzing naar: Peters 1901) dat het
stadsbestuur in 1586 had toegezegd een nieuwe kerk in de toenmalige oostelijke uitbreiding te bouwen: Dudok van
Heel 2006, 46 (noot 40). Peters stelt dat in 1589 in principe was besloten tot nieuwbouw van twee kerken. De door
hem aangehaalde resoluties van 23 november 1588 en 28 april 1589 gaan echter over de ingebruikname van de
Nieuwezijds Kapel voor de hervormde eredienst.
138
139

35

onderwerpen.146 Voor de aanleg van de fundamenten was in ieder geval een vastgestelde
plattegrond nodig. Op 14 juni was men zover: in de raad werden verschillende ontwerpen
(‘formulieren’) getoond op basis waarvan de fundamenten zouden worden geheid. Men koos
voor ‘het formulier gemaeckt op de oude maniere als wesende het seckerste ende
oncostelijckste’.147 Hiermee werd de keuze gemaakt voor een driebeukige basilica boven een
centraalbouw. Centraalbouw werd gezien als de ‘nieuwe’ manier om een kerkplattegrond te
ontwerpen. Sinds 1596 was in Willemstad de eerste protestantse kerk in centraalbouw in
uitvoering.148 De motieven voor deze keuze zijn helder: de vroedschap koos voor de best
uitvoerbare en goedkoopste oplossing (afb. 10).
De kerk kreeg volgens dit door Hendrick de Keijser gemaakte ontwerp een rechthoekige
plattegrond. Het type van de traditionele langwerpige basilica werd aangepast, onder meer door
het weglaten van het voor de protestantse eredienst overbodig geworden koor. Ook werd de kerk
niet georiënteerd: de hoofdas loopt ongeveer noord-zuid. Verder werd de centrale plaats in de
kerk niet door het hoofdaltaar maar door een tegen de pijlers van het schip aangebrachte
preekstoel ingenomen.149 De keuze voor de basilicavorm en dus tegen centraalbouw is ook
verklaard uit religieuze overwegingen: het stadsbestuur zou niet hebben willen toegeven aan de
streng calvinistische factie die de voorkeur zou hebben voor een centraalbouw, die zou
voortkomen uit de belangrijkste eisen van een protestantse kerk: de verstaanbaarheid van de
preek en liefst ook de zichtbaarheid van de predikant.150 In augustus 1603 werd de eerste steen
gelegd maar vooralsnog kwam het nieuwe kerkgebouw niet ver boven maaiveld.151 In 1606, vier
jaar na het besluit tot de bouw, drong de kerkenraad meermalen aan op voltooiing van het
gebouw omdat het in de bestaande kerken zo druk was dat grote delen van de menigte
kerkgangers de dominee niet kon horen. Men nam de bouw opnieuw ter hand. Dat wil zeggen:
de fabrieksmeester kreeg opdracht om ‘bij goede gelegentheyt ende langsaemerhand’ de
voorbereidingen voor de voortzetting van de bouw te treffen.152
Uit het bovenstaande blijkt dat de vertraging niet kan worden toegeschreven aan
materiaalgebrek. Ook aan arbeidskrachten was geen tekort. Samen met de expliciete opdracht aan
de stadsmeesters om het met de kerkbouw vooral rustig aan te doen lijkt, meer dan van
naarstigheid, sprake van lijdzaam verzet van het stadsbestuur tegen de kerkenraad. Hierbij
moeten we niet vergeten dat deze slechts een kleine minderheid van de Amsterdammers
vertegenwoordigde: in 1587 hing minder dan tien procent van de bevolking van Holland de
gereformeerde kerk aan, in 1620 ongeveer twintig procent.153 Het stadsbestuur deed steeds
opnieuw toezeggingen die als het erop aankwam weinig om het lijf hadden maar waarmee de
kerkenraad wel genoegen moest nemen. De kerk werd pas in 1611 ingewijd met een eerste
prediking op Pinksterdag.154 De toren werd afgebouwd in 1614. Nog eens twee jaar later werden
de klokken geplaatst.155
De toren kwam te staan op de zuidwestelijke hoek van de kerk in de as van de
Groenburgwal. Hiermee ontstond in de ogen van Brugmans ‘een geheel dat even krachtig als
slank oprijst boven het Amsterdamse stadsbeeld en dat gezien van de Groenburgwal een van de
heerlijkste stadsgezichten geeft die in de wereld bestaan’.156 Toch blijft het een curieus geheel: de
toren is zonder enige twijfel bewust in de as van de gracht geplaatst maar de torenvoet – en bijna
de hele gevel van de kerk – worden aan het zicht onttrokken door de huizenrij ervoor. Dit laatste
SAA 5025-8 (Vroedschap) 860 (26 mei 1603). Oetgens was oud-fabrieksmeester en oud-burgemeester. Net als later
voor de Westertoren werden ontwerpen gemaakt door verschillende architecten. We weten niet hoeveel ontwerpen er
voor de kerk waren.
147 SAA 5025-8 (Vroedschap) 863 (14 juni 1603).
148 De kerk werd pas in 1605 opgeleverd. Deze was op instigatie van Maurits van Nassau uitgevoerd in centraalbouw
met een achthoekige plattegrond. Een tweede zou volgen in IJzendijke: De Jong 1978, 181.
149 Weglating van het koor werd in de Architectura Moderna als belangrijkste functionele noviteit gezien: Ottenheym,
Rosenberg en Smit 2008, 50-54.
150 De Jong 1978, 181; Dudok van Heel 2006, 19-23, 70-71, 86.
151 Ozinga 1929, 27-28; Bom 1911; Peters 1901.
152 SAA 5025-9 (Vroedschap) 206 (27 juli 1606).
153 Dudok van Heel 2006, 16. Hiermee werd het aantal lidmaten aangegeven; de ‘liefhebbers’ zijn niet meegerekend:
Van Deursen 1998, 128-129.
154 Ozinga 1929, 28.
155 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 33vo (2 januari 1616).
156 Brugmans 1972, 217.
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aspect is inherent aan de plaatsing van de kerk op het binnenterrein. Dit is te wijten aan de
bezuinigingsdrift van het stadsbestuur, dat er bovendien geen probleem in zag om de
aanwezigheid van de kerk in het stadsbeeld enigszins te beperken.
De voor het stadsbestuur belangrijkste functie van de toren stond los van de
aanwezigheid van de kerk. De toren diende als ophangpunt voor het uurwerk en de slagklokken
en was daarmee van groot belang voor de stedelijke economie. Het uurwerk moest van veraf
zichtbaar en de klokken van veraf hoorbaar zijn. Er waren in de directe omgeving geen andere
klokkentorens; de dichtstbijzijnde torens waren de Oudekerkstoren en de Montelbaanstoren.157
De bovenbouw van de Munttoren zou pas in 1619 worden opgeleverd.158 De Zuiderkerkstoren
werd zo geplaatst dat de bovenste helft van verre zichtbaar is. De zichtbaarheid van de
onderbouw van de toren en de kerk deden voor deze functie niet ter zake. Dergelijke
overwegingen zouden later een rol spelen bij de kerken en torens in de westelijke vergroting.
2.1.3 De bouw van de Beurs
Een van de grootste en technisch meest complexe bouwprojecten uit het begin van de
zeventiende eeuw was de koopmansbeurs. In het voorjaar van 1607 stond de bouw van de beurs
op de agenda van de vroedschap.159 Veel kooplieden vroegen al enige tijd om een eigen
vergaderplaats. Een vraag uit de kringen van kooplieden leidde kennelijk sneller tot actie dan een
vraag van de kerkenraad: het ontwerp voor het beursgebouw was al gemaakt. Stadssteenhouwer
Hendrick de Keijser had in 1607 op stadskosten een reis naar Londen gemaakt om daar de beurs
te bezichtigen en tekeningen te maken. Het gebouw zou over het Rokin worden gebouwd, iets
ten zuiden van de Dam. Deze locatie was nog onderwerp van onderzoek door onder meer
burgemeester en oud-fabrieksmeester Frans Hendricksz Oetgens. In juli 1607 was de commissie
waarvan hij deel uitmaakte tot de conclusie gekomen dat er geen plaats te vinden was die beter
gelegen, gerieflijker (i.e. beter bereikbaar) en goedkoper was dan het Rokin. Er was eigenlijk geen
andere plek die in aanmerking kwam; op iedere andere plek in de buurt van de Dam zou de bouw
van een dergelijk groot stadsgebouw alleen tegen zeer hoge onteigeningskosten kunnen gebeuren.
De bouw over het Rokin vereiste een zwaar gewelf maar dit woog op tegen de grondkosten.
Bij de aanvang van de bouw deed zich een complicatie voor: de bewoners van het Rokin
hadden kort daarvoor de handen ineengeslagen en besloten om voor gezamenlijke rekening een
stenen kade aan te leggen van de Nieuwezijds Kapel tot aan de stadspaardenstal op de hoek van
de Dam en het Rokin. De materialen voor de kade waren al gekocht en geleverd. De kade moest
op enkele plaatsen worden verzwaard om te kunnen dienen als fundament van de beurs. Men
besloot de extra kosten die dit voor de bewoners met zich mee zou brengen te vergoeden. Hierna
konden de ontwerpen van de beurs verder worden uitgewerkt, want de bouw van de beurs werd
‘zeer nodich ende dienstich’ geacht.160 Op 1 september 1607 werden in de vroedschap twee
ontwerpen voor de beurs besproken. De raad koos voor het kleinste ontwerp en besloot dat men
ogenblikkelijk met de uitvoering moest beginnen ‘sonder dat men verstaet dat tot vercieringe van
’t werck op een cleyntge sal worden gesien, ofte dat men aen een voet, thyen, twaelff, ofte
twintigh in de lenghte, om ’t werck te vergroten, sal worden gehouden’. 161 Men streefde naar een
uitgesproken rijke architectuur (afb. 11).
Het volgende seizoen werd begonnen met de uitvoering. In maart 1608 was de
afdamming van het Rokin gereed; het zou worden drooggemalen om materialen te kunnen
bergen en met de aanleg van de fundamenten te kunnen beginnen. 162 Toen men daar eenmaal
mee gestart was begonnen de ingecalculeerde complicaties vorm te krijgen. In mei was een aantal
huizen aan het Rokin zodanig ‘geweecken ende gesegen’ dat ze dreigden in te storten. Men
overwoog om de betreffende huizen af te breken en de beurs één travee korter en één travee
breder te maken. Hiermee zou het gebouw ‘betere proportie […] hebben ende verciert wesen’.
De stadsmeesters waren een voorstander van dit idee maar na lange discussie besloot de raad er
Tot de ophoging van de Montelbaanstoren was in 1605 opdracht gegeven: SAA 5025-9 (Vroedschap) 139 (20
augustus 1605). Volgens de Kroniek van Staets is deze in 1606 volbracht: De Roever 1969, 32.
158 SAA 5039-33 (Oudraad) 36 (15 juni 1619).
159 SAA 5025-9 (Vroedschap) 272 (28 april 1607). Zie ook: Neurdenburg 1930, 68-70; Engel en Gramsbergen 2006;
Ottenheym, Rosenberg en Smit 2008, 98-101.
160 SAA 5025-9 (Vroedschap) 284 (14 juli 1607).
161 SAA 5025-9 (Vroedschap) 147vo-148 (1 september 1607).
162 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9vo (10 maart 1608).
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toch van af te zien en het oorspronkelijke ontwerp ongewijzigd uit te voeren. 163 De beurs was een
door galerijen omgeven plein; net als later op de Nieuwmarkt en de Torensluis werd ruimte
gewonnen door overkluizing van een gracht.
In 1609 was men zover gevorderd dat een beslissing moest worden genomen over de
maten van de openbare ruimte aan de kant van het Beurspoortje; die zou tussen de 42 en 45 voet
breed worden. Een aantal huizen werd afgebroken.164 In 1611 – het gebouw was dat jaar klaar –
ging men over tot de sloop van de stadspaardenstal. De slepers moesten op een andere plaats
worden ondergebracht.165 Men vond een nieuwe locatie op de Nieuwezijds Voorburgwal.166 De
plaats waar de paardenstal had gestaan werd voor een deel opnieuw verkaveld en uitgegeven.
Hier werden voorwaarden gesteld aan de architectuur: de percelen moesten ‘tot meeste ciraet’
van de stad worden bebouwd.167 Er was 15.110 gulden betaald voor de onteigening van huizen.168
De bouw van de Beurs had uitstralingseffecten in de omgeving. Niet alleen de huizen
tussen de Beurs en de Beurspoort werden deels afgebroken. De sloop van het stalgebouw leidde
tot de onteigening van enkele percelen aan de Dam.169 Toen in de vroedschap een ontwerp voor
de nieuwbouw ‘tot ciraet ende accomodatie van de opganck van de Beurse’ werd getoond besloot
men nog een huis op de Dam en een huis om de hoek aan het Rokin te onteigenen.170 De
gevelwand aan de Dam en de nieuwe ‘Beursstraat’ kregen een uniforme architectuur, naar alle
waarschijnlijkheid net als het beursgebouw zelf ontworpen door Hendrick de Keijser.171 De stad
zou de huizen zelf bouwen.
In 1612 werd 1602 gulden verdiend aan de verhuur van winkelkassen op de
bovenverdieping.172 In 1614 werd voor 123 winkelkassen een huur van 3155 gulden opgehaald.
Voor de bogen onder en de huizen aan de beurs werd in totaal 4189 gulden betaald.173 De totale
huuropbrengst bedroeg maar liefst 7344 gulden. De bouwkosten zijn niet meer te achterhalen,
maar de huurinkomsten waren hoog. Hiermee was de beurs niet alleen een succes als instituut, als
aanjager van de economie, maar ook als stedelijke projectontwikkeling.
2.1.4 Het octrooi van 1609
Ondanks de pestepidemie zette de groei van de bevolking door in een tempo dat stadsuitbreiding
onontkoombaar maakte en dat op korte termijn zou leiden tot grote plannen. De bevolkingsgroei
moet gezien de latere besluiten vooral in de periode vlak voor 1609 een grote vlucht hebben
genomen. In de jaren 1602-1609 zijn geen besluiten over een nieuwe uitbreiding genomen door
de burgemeesters, de vroedschap en de thesaurieren. Ondertussen heeft men ongetwijfeld alle
voors en tegens van stadsuitbreiding besproken. Zolang de vroedschap niet tot een besluit kwam
werd echter niets in het resolutieboek geschreven. Maar ingrijpen in de voorstad werd met de dag
moeilijker. Naarmate die zich verder ontwikkelde zou het complexer en duurder worden om er
nog iets aan te veranderen.
In 1607 werden de vijandelijkheden met Spanje gestaakt. Er werd onderhandeld over een
wapenstilstand. Ook in 1608 werd niet gevochten. Op 9 april 1609 was het Twaalfjarig Bestand
een feit. De concrete dreiging van een belegering viel weg en de handel zou naar verwachting
toenemen. Hiermee ontstond de gelegenheid om een nieuwe fortificatie aan te leggen. Op 10 juli
gaf de vroedschap de pensionaris (de belangrijkste ambtenaar en juridisch adviseur van het
stadsbestuur) de opdracht een rekest te schrijven aan de Staten van Holland en Westfriesland
SAA 5025-9 (Vroedschap) 335-336 (17 mei 1608). In 1610 werd schadevergoeding uitgekeerd vanwege het heiwerk:
SAA 5039-295 (Rapiamus) 181vo (15 juni 1610). Ook bij de afbraak van huizen ontstond schade aan de belendingen:
SAA 5039-296 (Rapiamus) 164 (29 juli 1611).
164 SAA 5025-9 (Vroedschap) 437 (29 november 1609).
165 SAA 5025-10 (Vroedschap) 43 (25 mei 1611).
166 SAA 5025-10 (Vroedschap) 44 (7 juni 1611). In 1611 werd 15.100 gulden betaald voor huizen aan de Nieuwezijds
Voorburgwal, de Vogelsteeg en de Nieuwezijds Dwarsstraat, de locatie van de nieuwe stadspaardenstal: SAA 5039-296
(Rapiamus) 156 (29 augustus 1611).
167 SAA 5025-10 (Vroedschap) 49-50 (28 juni 1611).
168 SAA 5039-296 (Rapiamus) 156 (13 augustus 1611).
169 In 1612 werd het hoekhuis (Dam en Rokin) onteigend voor 11.000 gulden: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 41vo (3
januari 1612).
170 SAA 5025-10 (Vroedschap) 113 (10 maart 1612).
171 Meischke 1994, 100.
172 SAA 5039-297 (Rapiamus) 68-84 (1 mei 1612).
173 SAA 5039-299 (Rapiamus) 69vo-101 (1 mei 1614).
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waarin octrooi (toestemming) werd gevraagd om de stad te vergroten.174 Een octrooi van de
Staten was een besluit waarin rechten werden verleend en dat kracht van wet had. 175 Die
toestemming was nodig omdat met het vergroten van de stad de stedelijke jurisdictie vergroot
zou worden ten koste van de omliggende heerlijkheden. Verder moest het stadsbestuur kunnen
beschikken over de grond waarop de nieuwe uitleg plaats zou vinden. Deze was sinds de
ontginning in particuliere handen en verhandelbaar op de vrije markt.176 Onteigening was nodig.
Een octrooi van de Staten bood hiervoor de juridische grondslag. Er was geen onteigeningstitel
vereist – de overheid kon naar believen handelen – maar de grond moest daarvoor wel onder de
stedelijke jurisdictie vallen.177
Op 3 augustus was het concept-rekest gereed voor bespreking in de vroedschap. Drie en
een halve week voor het opstellen van een tekst die op twee A4-tjes past lijkt rijkelijk lang maar
voor de toestemming was meer nodig dan alleen een brief. De tekst van het octrooiverzoek
noemt als redenen voor de uitbreiding van Amsterdam de verzwakte verdediging en het
ontduiken van ‘des gemene Lands middelen ende d’Excijsen van de Stadt’.178 De
stadsverdediging werd gehinderd door het ophogen en bouwen buiten de stad. De in 1585 en
1592 voor veel geld aangelegde fortificatie werd ‘vruchteloos’ omdat een eventuele vijand bij een
aanval op de stad dekking kon zoeken achter de voorstedelijke bebouwing; het ophogen van de
grond bemoeilijkte een inundatie. Het onderhoud en de reparatie van de fortificatie waren een
voortdurende zorg. De vesting vereiste dagelijkse aandacht en legde een zwaar beslag op de
stedelijke financiën.179 Dit ‘hogen en timmeren’ leidde daarnaast tot massale ontduiking van
stedelijke én gewestelijke belastingen. Een aanzienlijk deel van de stadsbevolking woonde op dat
moment buiten de muren en betaalde geen accijnzen. Daarom moest de stad worden uitgebreid
en verder buitenbouwen voorkomen worden. De tekst van het octrooiverzoek werd uitgebreid
besproken in de vroedschap; uiteindelijk werd het rekest zonder tekstwijzigingen verzonden naar
de Staten.180
Zowel de landsverdediging als de gewestelijke belastingen waren zaken waar de Staten
grote belangen bij hadden. Aan het einde van de tekst werd nogmaals benadrukt dat men
verzocht om toestemming om de stad uit te breiden ‘als sy [de burgemeesters en de raad] tot ’t
meeste versekertheyt van de [stad] ende dienst van ’t Lant souden bevinden te behoore’. Hieruit
spreekt gevoel voor politieke verhoudingen. Amsterdam verzocht niet alleen om een gunst, maar
hield de Staten de belofte voor van een betere verdediging van Holland en een hogere opbrengst
van de gewestelijke belastingen. Dit was een aanbod dat moeilijk kon worden afgeslagen. In de
weken na het besluit om de stad uit te breiden zijn de nodige netwerkactiviteiten verricht om te
komen tot een goede formulering en onderbouwing van het verzoek. Een betaling aan de
stadspensionaris van kosten ‘verschoten in ’t vervolgen van het octroij tot vergrootinge van de
stadt’ wijst erop dat het octrooiverzoek bij de Staten in de week werd gelegd.181
Het stadsbestuur werd beloond voor zijn lobbywerk. Vier dagen later, op 7 augustus
1609, gaven de Staten toestemming om de stad uit te breiden. Het octrooi, voorzien van het
paraaf van Johan van Oldenbarnevelt, bereikte de vroedschap nog diezelfde dag.182 De stad
mocht naar believen worden uitgelegd en haar rechtsgebied mocht worden vergroot tot een mijl
buiten de nieuw te graven stadsgracht. Alle benodigde grond en opstallen mochten tegen
taxatiewaarde worden onteigend. Hierbij werd aangetekend dat de eigenaren het recht van
preferentie hadden: onteigende grond mocht door de eigenaren worden teruggekocht als die niet
nodig was voor de aanleg van fortificaties, grachten of straten. Verder mocht de bebouwing die
buiten de nieuwe wallen stond van stadswege worden gesloopt, waarvoor de eigenaren een
vergoeding zouden moeten krijgen. Hiermee kreeg de stad de mogelijkheid om de voorsteden op
de paden af te breken. Het economisch en strategisch belang van Amsterdam, dat bijna de helft
SAA 5025-9 (Vroedschap) 413 (10 juli 1609).
Van Oosterom 1985, 4.
176 Van Bavel 2004, 132-133; Van Bavel 2007.
177 Zie over het onteigeningsrecht: Van der Woud 2006, 166-172.
178 Voor de octrooitekst: Van Oosterom 1985, 71-75.
179 Van Gelder 1925, 374.
180 SAA 5025-9 (Vroedschap) 416 (3 augustus 1609).
181 SAA 5039-294 (Rapiamus) 185vo (9 november 1609).
182 SAA 5038-44 (Resoluties van de Staten van Holland) 185-186 (7 augustus 1609); NA 3.01.04.01-44 (Resoluties
Staten van Holland) 185-186 (7 augustus 1609).
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van de gewestelijke middelen opbracht, ging de Staten boven andere belangen, zoals die van de
grondeigenaren en de waterschappen en overheden van omliggende gebieden.
2.2 De o ntw erpfase 16 10 -16 11
2.2.1 De eerste ontwerpen
Na verkrijging van het octrooi begon men aan het ontwerp van de nieuwe vergroting. Op 6
februari 1610 werd in de vroedschap meerdere kaarten besproken ‘beroerende de vergrotinge
ende uytlegginge van dese stad’.183 Dit zou erop kunnen wijzen dat er verschillende ontwerpen
waren, maar later in de resolutie wordt gesproken over één ontwerp (dat niet is overgeleverd). Dit
lijkt met elkaar in tegenspraak maar dat is schijn. Tot nu toe is aangenomen dat alleen ontwerpen
voor een stadsuitbreiding werden besproken.184 Dat lijkt onwaarschijnlijk: in de voorstad die zich
had gevormd op de paden ten westen van de stad werden de mogelijkheden die de ontwerper van
de stadsuitbreiding had sterk beperkt. De structuur van het voorstedelijke gebied werd door de
deels legale, deels illegale bebouwing steeds verder vastgelegd. Naarmate dit proces vorderde
werd het moeilijker om de structuur aan te passen aan eisen van de opdrachtgevers. De
aanwezige functies en bebouwing speelden een grote rol in de overwegingen. Maar vooral de
grondposities van de stad en die van particuliere eigenaars waren van belang, niet alleen voor de
vorm die de stad zou krijgen maar vooral voor de bedragen die nodig zouden zijn voor
grondaankopen. Kort tevoren had landmeter Lucas Jansz Sinck de opdracht gekregen om alle
grond die in eigendom van de stad was op te meten, in kaart te brengen en de kaarten te binden
tot een boek.185 Dit boek gaf inzicht in de grondeigendom en heeft een grote rol gespeeld in de
besprekingen in de vroedschap.
De kaarten van de bestaande toestand zullen in de vroedschap zijn afgezet tegen het
uitbreidingsplan, dat was ontworpen door stadstimmerman Hendrick Jacobsz Staets. 186 Hij had
een plan getekend voor een uitbreiding rondom de gehele stad.187 Het was waarschijnlijk niet
alleen een fortificatieplan maar een compleet stadsontwerp, althans, zo wordt het omschreven in
de Kroniek van Staets: ‘’t Patroon van ’t gantsche werck met alle syne Grachte(n)/ Met al sijn
straten, met syn wallen, forten, krachten’.188 Het is zeker niet uitgesloten dat hier enige
dichterlijke overdrijving is toegepast, vooral omdat het gedicht, dat was opgedragen aan het
stadsbestuur, in de eerste plaats was bedoeld ter ondersteuning van een aanvraag om een extra
toelage.
Allereerst kwam de vraag aan de orde of men onmiddellijk moest voortgaan met het
uitbreidingsplan of dat men nog moest wachten. De vroedschap vond dat men zo snel mogelijk
moest beginnen vanwege het ‘menichfuldig onordentelyck timmeren’ buiten de stad. Hierop
volgde een tweede punt van discussie: de omvang van de stadsuitbreiding. Een aantal raadsleden
vond ‘het werck, soo het is ontworpen, veel te groot begrepen’. Veel anderen deelden deze zorg.
SAA 5025-9 (Vroedschap) 448 (6 februari 1610).
Jansen 1960, 51; Taverne 1978, 147; Bakker 1995, 74.
185 Hij ontving hiervoor 77 gulden en 13 stuivers op 26 februari 1610: SAA 5039-295 (Rapiamus) 180 (26 februari
1610). In 1611 was het boek nog in gebruik en in ontwikkeling; toen ontving Sinck een betaling voor een kaart ten
behoeve van het stadskaartenboek: SAA 5039-296 (Rapiamus) 162vo (25 april 1611). Het ‘stadskaartenboek’ is
bewaard gebleven: SAA 5039-176C (Kaartboek Thesaurieren Ordinaris), 1605-1610.
186 Staets kreeg dat jaar een bonus van 150 gulden voor het maken van kaarten voor de stadsvergroting: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 18vo (30 april 1610). Staets had in 1608 en 1609 een extraordinaris salaris van 250 gulden ontvangen:
SAA 5039-294 (Rapiamus) 185vo (14 november 1609). Dit bedrag werd in 1610 structureel verhoogd tot 400 gulden,
‘mede over de caerte van vergrotinge deser stede’: SAA 5039-295 (Rapiamus) 182vo (12 november 1610). De Kroniek
van Staets, een in zijn eigen opdracht op rijm gestelde opsomming van de werken van de stadstimmerman, meldt niets
over de jaren 1609 en 1610. De kroniek is gebaseerd op de herinneringen van de bejaarde Hendrick Jacobsz Staets en
is voor dit onderzoek alleen gebruikt waar geen andere bronnen voorhanden zijn. De datering 1614 klopt niet, net als
veel andere jaartallen in de Kroniek, maar dat moeten we waarschijnlijk op het conto van Staets’ gevorderde leeftijd
schrijven. Het lijkt erop dat Staets als hoofdontwerper optrad, en dat Lucas Jansz Sinck en later Adriaen Ockerts
opmetingen verrichtten en verkavelingen maakten. In 1615 kreeg Staets opnieuw een incidentele bonus van 300
gulden, vanwege het afsteken van erven en het rechtzetten van de Montelbaanstoren, die bijna was ingestort: SAA
5024-1 (Burgemeesters) 31 (13 januari 1615). Begin 1616 kreeg Staets op zijn verzoek zijn zwager Jacob Jacobsz als
assistent omdat hij de werken niet meer zelf kon ‘beloopen’: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 34vo (24 februari 1616).
187 Men besloot op 15 mei 1610 te beginnen op twee punten: buiten de Sint Anthonispoort aan de oostzijde van de
stad en buiten de Haarlemmerpoort: SAA 5025-9 (Vroedschap) 468-469 (15 mei 1610).
188 De Roever 1969, 34.
183
184

40

Een meerderheid vreesde dat de stad het werk financieel, organisatorisch of technisch niet aan
zou kunnen. Daarom werd een commissie ingesteld die het plan aan een nader onderzoek moest
onderwerpen.189 Dit was een gebruikelijke stap, zeker in deze zaak, die werd gekenschetst als ‘een
stuck van importantie’. Op basis van de bevindingen zou men overgaan tot nadere
besluitvorming.
Er zijn geen stukken van de commissie overgeleverd maar uit het verslag van de
vroedschap van 17 mei weten we dat de heren op 26 april 1610 een besluit hebben genomen over
het tracé van de fortificatie. Aan de oostzijde van de stad zou de nieuwe stadsgracht komen te
lopen van een punt aan het IJ op 100 roeden (368 meter) van de bestaande stadswal, ongeveer
waar nu de Nieuwe Prinsengracht ligt. Het tracé zou op de afstand van 100 roeden van de
bestaande stad verder lopen tot aan de Heiligeweg, de huidige Overtoom.190 Aan de westkant van
de stad zou men beginnen bij de eerste ‘uythouck’ in de IJ-oever. Het Karthuizerklooster zou
binnen de nieuwe fortificatie komen te liggen.191 De vestingwal zou lopen langs de ‘Diaconen
huysen’ (deze lagen bij het Weespad of bij de latere Laurierstraat) en dan verder ‘deur de paden’,
waar hij bij de Overtoom zou aansluiten op het oostelijk deel.192
Met dit tracévoorstel, uitgetekend door Staets maar niet als tekening bewaard gebleven,
was de commissie tegemoetgekomen aan de twijfel die was gerezen over de grootte van de
nieuwe stad. Het oorspronkelijke uitbreidingsplan was verkleind. De bestaande stad zou niet
meer in het centrum van de nieuwe stad komen te liggen. Aan de westzijde werd een veel groter
gebied bij de stad getrokken dan aan de oostzijde. Het uitbreidingsplan was aan de oostzijde
verkleind naar aanleiding van de gerezen twijfels. Dit had te maken met de ligging van de
zeedijken buiten Amsterdam. De winterdijk lag ten oosten van de stad veel verder landinwaarts
dan in het westen. Door de uitbreiding op die plaats te verkleinen werd minder buitendijks land
binnen de stad getrokken. Om dezelfde reden was aan de westkant buiten de stad een veel groter
oppervlak bebouwd dan aan de oostkant. Het spreekt vanzelf dat men het liefst achter de hoge
winterdijk woonde.
De afstand van 100 roeden was niet zomaar een mooi rond getal: dit was de grens van
het schootsveld, meestal ‘de honderd gaarden’ genoemd.193 Binnen het schootsveld gold een
bouwverbod. Door de stadsuitbreiding te beperken tot de honderd gaarden buiten de bestaande
vestingwerken nam de stad juridisch een sterke positie in: alle bestaande bebouwing kon op last
van de stad zonder gerechtelijke procedures en zonder schadevergoeding worden afgebroken.
Onteigening van huizen was niet nodig en de eigenaren moesten zelf opdraaien voor de
sloopkosten.
De burgemeesters en een raadsmeerderheid besloten dat het verkleinde ontwerp zou
worden uitgevoerd, mocht men besluiten om de stadsuitbreiding door te zetten.194 Dit besluit
was nog niet gevallen of de eerste wijziging werd voorgesteld én aangenomen: de stadswal moest
200 voet (56,6 meter) verder naar buiten komen te liggen.195 Kennelijk vond men het aangepaste
ontwerp toch te klein, maar ook heeft mogelijk meegespeeld dat Frans Hendricksz Oetgens, in
dat jaar burgemeester, deze beslissing heeft bevorderd om een groter deel van zijn land binnen de
nieuwe fortificatie te laten vallen.196 Of de uitbreiding doorgang zou vinden was op dat moment
overigens allerminst zeker: de raad was sterk verdeeld. In een poging om tot overeenstemming te
komen benadrukten de burgemeesters dat het nooit de bedoeling was geweest om de vergroting
uit te voeren zonder dat men zeker wist dat dit kon gebeuren met gesloten beurs, ofwel ‘buyten
coste van dese stad’. Het financiële aspect zou een belangrijke rol spelen in de verdere
In deze commissie zaten de burgemeesters en de thesaurieren, aangevuld met Jonas Witsen, raad en schepen, en Jan
Jacobsz Huydecoper, Roeloff Egberts, Pieter Hasselaer, Ysbrand Ben en Harmen van de Poll, raden en oudschepenen.
190 SAA 5025-9 (Vroedschap) 468-469 (15 mei 1610).
191 De vestingwal zou vlak langs de op het complex aanwezige (ros)molen komen te liggen.
192 Jansen 1960, 52.
193 De woorden ‘gaarde’ en ‘roede’ zijn synoniem.
194 We moeten hier de oorsprong zoeken van de ‘grote gearresteerde kaart’ die later ter sprake komt, en de eruit
voortkomende verwarring.
195 Of dit laatste besluit de gehele uitleg betrof of alleen de verkleinde oostzijde van de uitleg wordt niet duidelijk uit de
tekst, maar dit laatste lijkt waarschijnlijk: tussen het Karthuizerklooster en de later aangelegde stadswal zit geen afstand
van 200 voet.
196 Van Oosterom 1985, 27.
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besluitvorming rond de stadsuitbreiding en een beslissend stempel drukken op het resultaat. De
enorme kosten konden niet uit bestaande stedelijke middelen worden opgebracht. De stad moest
de kosten terugverdienen uit de opbrengsten van grondverkoop en melioratie, een vergoeding die
grondeigenaren moesten betalen voor de waardevermeerdering van hun perceel als dat binnen de
stad kwam te liggen. De vroedschap gaf de schepenen opdracht om de te onteigenen gronden te
taxeren. Hiermee zou men inzicht krijgen in de grondkosten van de vergroting.
Eén besluit werd zonder verder voorbehoud genomen: in het IJ, ten westen van de stad
moest ‘in allen gevalle’ onmiddellijk een nieuwe waal komen zodat de schepen die daar kwamen
overwinteren ‘nyet van node hebben alle op eene hoop te leggen’. Dit gebeurde met het oog op
brandgevaar. De schepen in de waal lagen zo dicht op elkaar dat een brand snel zou overslaan en
tot een grote ramp zou kunnen leiden. De beslissing om een nieuwe waal aan te leggen kwam
tevens voort uit acute behoefte aan ligplaatsen voor de scheepvaart, met name de lucratieve
haringvisserij.197
De waal zou komen te liggen in het IJ, aan de westkant van de stad, in de luwte van een
buitendijks gebied, de Hogenoord genoemd (afb. 1). De zomerdijk of kadijk liep in noordelijke
richting. De waal zou op de gekozen plek achter de landtong betrekkelijk beschut komen te
liggen. Op de beoogde locatie van de waal bevond zich geen bebouwing: dit slechts door een
zomerdijk omgeven land zal bij hoge vloed onder water hebben gestaan. Bovendien had de stad
een deel van de grond in 1610 in eigendom verworven.198 Dat maakte planning en uitvoering van
dit deel van de stadsuitbreiding betrekkelijk eenvoudig.
Op 9 juni 1610 bracht de commissie die bezig was met het ontwerp van de waal rapport
uit aan de raad.199 De heren hadden niet stilgezeten: de toekomstige loop van de nieuwe haven
was meerdere malen in het terrein aangegeven met palen (‘affsteeckingen’) waarop de commissie
‘oculaire inspectie’ had genomen. Het laatst ontworpen project werd goedgekeurd: de nieuwe
buitenhaven zou een oppervlakte krijgen van ‘omtrent duysent voeten int viercant’, dat wil
zeggen ongeveer 80.000 vierkante meter en een diepte krijgen van tien voet, ofwel 2,83 meter. 200
De waal zou komen te liggen tussen de kadijk en een lijn die vanuit de Buiten Wieringerstraat
naar het baken op de Hogenoord liep. De lijn tussen de kop van de Wieringerstraat en het baken
zou ‘lynrecht ofte met een weynichsten ronde’ worden getrokken.
De vroedschap besloot tot onverwijlde aanleg van de waal: de uitvoering van het werk
moest ‘daetelyck bij der hand genomen ende soe haest moegelyck voltrocken’ worden. Daarop
volgde de opdracht om bij de haven ruimte te creëren voor scheepswerven (zowel voor
nieuwbouw als reparatie), woningbouw en pakhuizen. Deze wat vage formulering was in feite de
opdracht tot aanleg van het Prinseneiland, zoals te zien op de kaart van 1611. Het Prinseneiland
kwam voort uit de behoefte aan bouwgrond voor huizen en pakhuizen, en indirect de behoefte
aan snel geld: de vroedschap had immers de opdracht gegeven om de vergroting met gesloten
beurs uit te voeren. Daarom moest men in een vroeg stadium van de vergroting geld
terugverdienen. Tenslotte moest het geheel worden voorzien van een vestingwal die zich tot aan
de noord- of noordwesthoek van het Karthuizerklooster moest uitstrekken. De grond die
overbleef binnen de fortificatie werd voor de zomer van 1612 tijdelijk verhuurd als weiland.201
De stand van zaken in de stadsuitbreiding zoals hier geschetst is – voor wat betreft het
nieuwe havengebied wat onbeholpen – weergegeven op de kaart die is opgenomen in Pontanus’
stadsbeschrijving van 1611 (afb. 12).202 Pontanus droeg zijn boek op aan de burgemeesters. Hij
ontving hiervoor 300 gulden. Het stadsbestuur bestelde een aantal exemplaren van het boek.203
Dit duidt erop dat de auteur toegang had tot het stadhuis en het daar aanwezige kaartmateriaal
van de vergroting; de kaarten die in de beide versies van het boek zijn opgenomen gaven samen
Volgens Hooft liep de haringvisserij in steden als Enkhuizen en Rotterdam zo goed, dat deze steden ‘schenen
deselfde qualick te konnen verswelgen’: Hooft 1871, 113-114.
198 SAA 5039-295 (Rapiamus) 182vo (8 november 1610).
199 SAA 5025-9 (Vroedschap) 474 (9 juni 1610).
200 Het gaat niet om 1000 vierkante voet maar om de oppervlakte van een vierkant met een zijde van 1000 voet (283
meter).
201 SAA 5039-298 (Rapiamus) 104vo (7 maart 1613).
202 Pontanus 1611, 228. De kaart van de vergroting is op het laatste moment toegevoegd; in de tekst wordt met geen
woord gesproken van de stadsuitbreiding. De Nederlandse versie van 1614 bevat een – geactualiseerde – kaart van de
stadsvergroting maar evenmin enige verwijzing naar de kaart in de tekst.
203 SAA 5039-296 (Rapiamus) 116vo (10 januari 1612).
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met de kaart in de Handvesten van 1613 een actueel beeld van de stand van zaken met betrekking
tot de stadsuitbreiding (afb. 12-14).
Op 5 juli 1610 deden de burgemeesters in de vergadering van de vroedschap verslag van
de aanleg van de waal. De kosten van het graven van de waal en de buitengracht werden samen
met de grondkosten ‘by raminge’ begroot op 250.000 gulden. De opbrengsten zouden komen uit
de verkoop van ‘by gissinge’ vijfhonderd kavels met een maat van 25 bij 125 voet, die na het
graven van de grachten zouden overblijven. Door deze grondoppervlakte met een redelijke
melioratie te belasten zouden de kosten kunnen worden betaald, zelfs als die wat hoger zouden
uitvallen. Het lijkt er echter op dat geen sprake was van een gissing maar van een verkeerde
voorstelling van zaken: het grondoppervlak van de 500 kavels besloeg ongeveer tweemaal de
oppervlakte van de latere westelijke eilanden. Hiermee werd de beoogde opbrengst uit de
grondverkoop veel hoger voorgesteld dan die in werkelijkheid zou kunnen zijn.
Het is voor ons moeilijk voorstelbaar dat het besluit over een project dat door het
stadsbestuur werd gezien als de belangrijkste bestuurlijke aangelegenheid van op zijn minst dat
decennium kon worden genomen op basis van een kostenraming die alleen al door het mooie
ronde getal doet vermoeden dat het hier om een erg eenvoudige wijze van begroten ging, en een
‘gissing’ van de opbrengst waarvan iedere leek kan berekenen dat die niet kan kloppen. Toch
besloot de vroedschap over te gaan tot aanbesteding van de fortificatie en de waal onder het even
vage voorbehoud dat de kosten de raming niet al te ver zouden overschrijden. Men vreesde de
financiële risico’s die de stad zou lopen.204 Maar er waren partijen bij het project betrokken die
belang hadden bij de voortgang, en daarom bij een zo laag mogelijke raming van de kosten en
een hoge voorgestelde opbrengst. Een van de belangrijkste was grootgrondbezitter, oudfabrieksmeester en regent Frans Hendricksz Oetgens. Deze had samen met zijn zwager en
mederegent Barthold Cromhout grote stukken grond gekocht op diverse plaatsen in de voorziene
vergroting, zowel aan de oost- als aan de westkant van de stad.205 Cromhout was net als Oetgens
vele malen burgemeester en vanaf december 1609 tevens lid van de Raad van State.206 Maar de
uitvoering zou op zich laten wachten vanwege onvoorziene omstandigheden.
2.2.2 Conflict met Rijnland
Op 4 september 1610 werd de stadsuitbreiding opnieuw besproken in de vroedschap. Er bleek
zich een complicatie te hebben voorgedaan die zou leiden tot vertraging. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland had in zijn hoedanigheid van beheerder van de zeedijk buiten
de Haarlemmerpoort bij de burgemeesters bezwaar ingediend tegen de stadsuitbreiding.207 Het
eerbiedwaardige college van dijkgraaf en heemraden (dat het stadsbestuur van Amsterdam in
anciënniteit en status ver achter zich liet) had het recht van schouw over de dijk en het recht om
de buitendijks gelegen grond te gebruiken voor dijkonderhoud. De stadsuitleg zou leiden tot een
inbreuk op deze rechten. De burgemeesters hadden de besluitvorming over de stadsuitbreiding
stopgezet om nog voor de eerstkomende vergadering van de Staten van Holland in overleg te
treden met Rijnland; blijkbaar verwachtte men dat de Staten het conflict konden oplossen als
beide partijen onderling niet tot een vergelijk zouden komen. De burgemeesters meldden de
vroedschap verder dat Rijnland geen recht meer kon doen gelden over het gedeelte van de dijk
dat in de stad zou komen te liggen. Hierbij werd verwezen naar het door de Staten verleende
octrooi waarin stond dat de stad naar believen van de burgemeesters mocht worden vergroot.

SAA 5025-9 (Vroedschap) 477 (5 juli 1610).
Hooft meldt dat Oetgens, Cromhout, Witsen en Dirck Claes van Sanen ‘omtrent het verlenen van voorsz. octroy
ende corts voor de vergrotinge’ veel grond hadden verworven: SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft),
ongenummerd, brief ‘Aen de Mogende E. Heren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt’, ongedateerd [7 september
1615]. In de telling van huizen in de westelijke voorstad uit 1609 wordt al gesproken van het ‘Spaenslegers ende
Oetgenspat’: SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd, (24 juni 1609). Het Spaanslegerpad
lag iets ten zuiden van de latere Brouwersgracht. Oetgens (1558-1625) was fabrieksmeester van 1594 tot 1596 en
burgemeester in de jaren 1599, 1604, 1607, 1611, 1612, 1615, 1617, 1619, 1622, 1624.
206 NA 3.01.04.01-371 (Resoluties Staten van Holland) 350vo-351 (18 december 1609); NA 3.01.04.01-373 (Resoluties
Staten van Holland) 357vo, 383 (24 november-23 december 1609). Cromhout was burgemeester in 1591, 1595, 1596,
1600, 1601, 1603, 1605, 1613, 1614, 1616, 1618, 1621 en 1623.
207 SAA 5025-10 (Vroedschap) 9 (4 september 1610).
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Rijnland betoogde dat geen enkel recht aan het Hoogheemraadschap kon worden onttrokken, op
basis van wat voor octrooi dan ook, zonder dat dijkgraaf en heemraden waren gehoord.208
De voorgenomen werken werden uitgesteld. De Statenvergadering bracht geen uitkomst
en de rest van het seizoen ging verloren. Pas het volgende voorjaar, op 26 april 1611, kwam de
zaak opnieuw ter sprake in de vroedschap. De burgemeesters lieten een conceptbrief aan het
Hoogheemraadschap van Rijnland voorlezen die de Amsterdamse gedeputeerden in Den Haag
hadden opgesteld. De raad keurde de brief goed maar wilde ook juridisch advies inwinnen.209
Uiteindelijk kwam het geschil tussen Amsterdam en Rijnland in 1611 tot een einde door hulp van
buitenaf. Deze hulp kwam van de burgemeesters van Leiden. Zij stelden een schikking voor
waarbij Rijnland de jurisdictie over de dijk en het land erlangs zou opgeven en Amsterdam het
dijkonderhoud op zich zou nemen. Rijnland zou voor het verlies van de jurisdictie en de derving
van grondbelasting (morgengelden) een jaarlijkse vergoeding krijgen van 200 gulden in de vorm
van een eeuwigdurende onlosbare rente.210 Op 28 juni 1611 ging Amsterdam na verschillende
schriftelijke en mondelinge contacten en enige kleine wijzigingen akkoord met dit voorstel.211 Op
30 juni tekenden de beide partijen de overeenkomst op het Leidse stadhuis in het bijzijn van
vertegenwoordigers van de Staten van Holland en de steden Leiden en Haarlem,
hoofdingelanden van Rijnland. Amsterdam gaf een flink bedrag uit aan ‘diverse Rijnse wijnen’
om het herstel van de verhoudingen met het hoogheemraadschap te beklinken tijdens een
gezamenlijke dijkschouw.212 Hiermee was dit probleem uit de wereld. Amsterdam kon verder met
de vergroting.
De verlegging van de dijk had de nodige gevolgen voor het omliggende gebied, de latere
Haarlemmerbuurt. In de overeenkomst werd niet alleen de financiële afhandeling van de kwestie
geregeld; ook de verplaatsing van de dijk kwam aan de orde (afb. 13 en 14). Als Amsterdam
ervoor koos de slingerende dijk te verplaatsen ‘tot heurluyder beter gelegentheyt’, om hem in te
passen in de nieuwe vergroting, mocht de oude dijk niet worden geslecht voordat de nieuwe klaar
was. Bovendien moest de nieuwe dijk op dat moment voldoende ‘bestorven ende bestant’ zijn.213
De oude dijk moest blijven liggen totdat de nieuwe door inklinking voldoende stevigheid bezat.
Het conflict was geen loze machtsstrijd maar kwam voort uit de verantwoordelijkheid van het
hoogheemraadschap voor de veiligheid van het gebied achter de Haarlemmerdijk. Volgens
Andries Vierlinghs Tractaet van Dyckagie moest bij de aanbesteding van een dijk in de hoogte
rekening worden gehouden met zetting. Die leidde tot een verzakking van het dijklichaam met
ongeveer tien procent. Na een paar jaar was de zetting voorbij.214 Er werd in het contract met
Rijnland geen exacte termijn genoemd. Met het wachten op de zetting lag de ontwikkeling van de
omgeving van de dijk voor enkele jaren stil.

Dit blijkt uit de overeenkomst van 30 juni 1611 tussen Amsterdam en Rijnland. Voor een transcriptie: Van
Oosterom 1985, bijlage IV.
209 Als de stadsadvocaten geen grote veranderingen zouden voorstellen, kon de brief zonder nader overleg worden
verzonden: SAA 5025-10 (Vroedschap) 39-40 (26 april 1611).
210 Jansen 1960, 54; Fockema Andreae 1982, 197. Het sprak vanzelf dat Amsterdam betaalde voor de verlegging van de
dijk die nu binnen de stad kwam te liggen. Dat dat ook gebeurde blijkt onder meer uit: SAA 5024-51 (Missiven aan
burgemeesters), ongenummerd (23 mei 1614). Zie voor de tekst van de overeenkomst: Noordkerk 1748-1778 I, 9-10.
211 SAA 5025-10 (Vroedschap) 46-48 (28 juni 1611); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 40vo (19 oktober 1611).
212 SAA 5039-296 (Rapiamus) 115vo (23 september 1611). Dit is de enige keer dat een post wijn is geboekt bij de
kosten van de jaarlijkse dijkschouwing. Later in de zeventiende eeuw probeerde Amsterdam voortdurend om zijn
invloed in Rijnland te vergroten, onder meer door pogingen om leden van de vroedschap of bevriende personen te
laten benoemen als dijkgraaf, baljuw of hoogheemraad: SAA 5025-13 (Vroedschap) 203 (5 juli 1624); SAA 5039-33
(Oudraad) 56vo (18 mei 1629); SAA 5025-19 (Vroedschap) 157-157vo (20 juni 1651); SAA 5025-33 (Vroedschap) 10
(20 november 1679). In 1655 besloot Amsterdam om alle besluitvorming te blokkeren totdat de stad naar haar eigen
maatstaven voldoende was vertegenwoordigd in het Hoogheemraadschap. De gedeputeerden in Den Haag kregen de
opdracht ‘haere uijtterste devoiren sullen aenwenden om oock een plaetse voor dese stadt in Rijnlandt te obtineren,
ende tot dien eijnde alles ophouden ’t geene omtrent de voors drie Collegien [Rijnland, Delfland en Schieland] verder
ter vergaderinge zoude mogen voorcomen totdat sij een plaetse als voren sullen vercregen hebben’: SAA 5025-21
(Vroedschap) 33 (29 november 1655).
213 Een kopie van het akkoord tussen Amsterdam en Rijnland bevindt zich in: SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 239vo240 (10 december 1630).
214 De Hullu en Verhoeven 1920, xxxvi-xxxvii, xlii, xlii, lii. Het tractaat is geschreven rond 1550. Het is tot in de
twintigste eeuw nooit gepubliceerd maar de kennis die erin stond kunnen we zien als de contemporaine stand van
zaken in de dijkbouw. Vierlingh raadde aan om de hoogte van een dijk om de zeven jaar te controleren.
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2.2.3 Het vestingontwerp: prins Maurits als militair ingenieur
De burenruzie met Rijnland was niet het enige obstakel. Op 25 mei 1611, toen de overeenkomst
met Rijnland nabij was, kwam de nieuwe waal opnieuw op de agenda. Men had het voorgaande
jaar besloten tot de aanleg, maar de uitvoering was nog niet gestart. De eerder gecommitteerde
leden van de vroedschap zouden samen met een aantal anderen nogmaals ‘inspectie nemen’ om
goed geïnformeerd te komen tot een besluit.215 Twee weken later, op 7 juni, besloot men te
blijven bij de eerder genomen resolutie omtrent de aanleg. Aan deze beslissing gingen ‘lange
discoursen, communicatien en verscheyde inspectien’ vooraf. 216 Men wilde wachten met de
uitvoering totdat men ‘volcommen kennisse’ had. Er bestond grote twijfel over de financiële
risico’s. Bovendien ontbrak de nodige technische kennis over vestingbouw. De aanleg van de
vestingwerken rond Amsterdam viel onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.217 De
omwalling van de nieuwe waal moest volgens de regels van de kunst worden ontworpen; pas
daarna kon de uitvoering beginnen.
Er was tot die tijd geen vestingbouwkundige betrokken geweest bij de stadsuitleg. Dit
was uitzonderlijk: vanaf 1545 waren militaire ingenieurs betrokken bij ieder (al dan niet
uitgevoerd) uitbreidingsplan in Amsterdam. 218 Ook bij alle latere plannen speelden ingenieurs een
belangrijke rol. Aanvankelijk waren Italiaanse ingenieurs werkzaam in de Republiek, ook in
Amsterdam. Later werd actuele vestingbouwkundige kennis gemeengoed in de Republiek, onder
meer door een eigen opleiding aan de Leidse hogeschool.
Aan de oudste overgebleven kaarten van de derde vergroting is goed te zien dat men
geen ingenieur had ingehuurd. Stadstimmerman Staets was ongetwijfeld een kundig vakman.
Althans, er zijn geen berichten van ingestorte gebouwen van zijn hand. Samen met stadsmetselaar
Cornelis Danckerts en stadssteenhouwer Hendrick de Keijser vormde hij het driemanschap dat
leiding gaf aan het stadsfabriekambt. Van deze drie was Danckerts vooral uitvoerend, De Keijser
vooral de ontwerper van gebouwen en de ontwerper en uitvoerder van steenhouwerswerk. Staets
was als timmerman verantwoordelijk voor de constructie van de stadsgebouwen. Hij vervulde de
rol van bouwkundig ingenieur en was daarmee de meer technisch onderlegde figuur binnen de
stadsfabriek. Maar zijn kennis was gericht op de bouwpraktijk. De vestingbouw daarentegen was
een wetenschap die zich snel ontwikkelde op basis van een theoretisch, wiskundig fundament.
Het gebastionneerde stelsel was gebaseerd op het idee dat niet alleen het gebied buiten de wallen
maar ook alle onderdelen van de vestingwal zelf met geschut konden worden bestreken. Rechte
stukken of courtines werden op regelmatige afstanden afgewisseld met bastions die de
aanliggende courtines bestreken. De afstand tussen de bolwerken was gebaseerd op de
draagwijdte van een stuk geschut. Deze afstand werd de defensielijn genoemd.
We kunnen aannemen dat de reeks kaarten uit Pontanus’ beschrijvingen een accurate
weergave bevatten van de stand van zaken op verschillende momenten in het ontwerpproces.
Hieruit kunnen we maar één conclusie trekken over Staets’ competentie als vestingontwerper:
zelfs de meest basale vestingbouwkundige kennis was hem vreemd. Hij had geen flauw idee van
de werking en aanleg van een gebastionneerd stelsel. Uit de tekeningen blijkt dat Staets niet eens
op het idee was gekomen om de bestaande vestingwerken rond Amsterdam goed te bestuderen
(afb. 12). Zijn vestingplan vormde geen veelhoek maar een cirkel. De courtines waren gebogen
en konden niet worden bestreken vanaf de bastions. Bovendien lagen de bastions veel te dicht bij
elkaar, waardoor de vesting niet alleen slecht zou functioneren maar bovendien onnodig veel geld
zou kosten. Het van buitenaf best bereikbare punt, de kruising van de Haarlemmerdijk en de
stadswal, was tevens de locatie van de Haarlemmerpoort, en daarmee op zichzelf al een zwakke
plek in de verdedigingsgordel. Juist op deze plek was de ligging van de bolwerken niet goed
gekozen: de poort kon vanaf de bolwerken niet goed worden bestreken.
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een functionerend vestingontwerp is
de bezuinigingsdrift die zich meester had gemaakt van de vroedschap. Men hoopte misschien om
het zonder de dure adviezen van ingenieurs te kunnen stellen. Via een omweg is dat uiteindelijk
gelukt. Net als bij de dijkenkwestie met Rijnland zocht het stadsbestuur hulp van hogerhand.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 43 (25 mei 1611).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 44 (7 juni 1611).
217 De Raad van State bemoeide zich niet met de omwalling van de grote steden: Fockema Andreae 1961, 19-22, 117;
Van Deursen 1981, 76.
218 Van den Heuvel 1982; Van den Heuvel 1991; Westra 1992, 19, 32, 37; Wijn 1934, 252-277.
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Iemand in het bestuur, waarschijnlijk burgemeester Reinier Pauw, kwam op het idee om het
vestingontwerp voor te leggen aan Maurits van Nassau, stadhouder van Holland en kapiteingeneraal van het Staatse leger. Maurits had een indrukwekkende militaire carrière achter de rug.
Een lange reeks succesvolle belegeringen stond op zijn naam. Hij was goed op de hoogte van de
theorie en de praktijk van de vestingbouw omdat hij als legeraanvoerder betrokken was bij het
ontwerp en de aanleg van vele vestingwerken. Hij had intensieve contacten met vele prominente
en minder prominente vestingbouwkundigen.219 In de eerste categorie vielen ingenieurs als Simon
Stevin en Adriaen Anthonisz. De geleerde krijger was zeker in staat om eigenhandig een
vestingontwerp te maken. Bovendien had de Excellentie het tijdens het Twaalfjarig Bestand veel
minder druk dan in de dagen tot 1607, toen hij iedere zomer op campagne ging.
Reinier Pauw was een goede relatie en medestander van Maurits.220 Hij vertrok samen
met schepen Jacob de Graeff, die tevens ‘colonnel’, ofwel commandant van de schutterij was,
naar Den Haag. De heren lieten Maurits de ontwerpen voor de vergroting zien. Nadat de beide
heren in de vroedschap rapport hadden uitgebracht van hun bevindingen en het advies van de
Prins werd een aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd die specifiek te maken hadden met de
fortificatie. Het uiterste bolwerk, dat later de naam ‘het Blauwhoofd’ zou krijgen, zou worden
geplaatst op de uiterste hoek van de Hogenoord. Hierbij moest aan de buitenste rand ruimte
overblijven ‘voor ’t uytspatten van ’t werck’. Er moest voldoende land rond het bolwerk blijven
liggen om de gronddruk te weerstaan, anders zou het zijwaarts gaan wijken en wegzakken. Vanaf
het Blauwhoofd moest men voortgaan naar het tweede bolwerk en dan met een knik in de
richting van de Haarlemmerdijk en het Karthuizerklooster. Hiermee werden alle ongewenste
knikken en andere rariteiten uit de loop van de fortificatie gehaald. Naast dit advies over het tracé
van de fortificatie zorgde Maurits ervoor dat de bolwerken op de goede onderlinge afstand
kwamen te liggen.221 Een van de belangrijkste principes van het gebastionneerde stelsel, dat van
de defensielijn, gebaseerd op de draagwijdte van een stuk geschut, werd hiermee in het
vestingontwerp geïntegreerd. Maurits trad op als onbezoldigd ingenieur van de fortificatiewerken
van Amsterdam, althans van het noordelijk deel ervan, tot aan het Karthuizerklooster. Hij was
niet alleen de ontwerper maar gaf ook technische adviezen.
2.3 De uit voe ri ng 161 1 -161 3
2.3.1 Het begin van de uitvoering
Nu het conflict met Rijnland was opgelost en het vestingontwerp door Maurits op een
aanvaardbaar niveau was gebracht leek niets de uitvoering van de vergroting nog in de weg te
staan. Men begon op basis van Maurits’ advies met de aanleg van de fortificatie rond de nieuwe
waal. Dit blijkt uit betalingen aan aannemers van september 1611.222 Landmeter Lucas Jansz
Sinck werd aangesteld als directievoerder over de vestingbouw rond de waal. 223 Het noordelijk
deel van de vestingwerken (waartoe was besloten op 17 mei 1610 en opnieuw op 7 juni 1611 en
dat afgebeeld staat op de kaart in Pontanus’ stadsbeschrijving uit 1611) werd nu aangelegd.
Ook de aanleg van de waal begon in de zomer van 1611.224 In augustus werd de waal in
gebruik genomen.225 De waal was opgedeeld in een grote en een kleine waal: deze laatste diende
voor waterschepen. De waalridders werden in de jaren 1612 en 1613 door de stad onderhouden
omdat er nog maar weinig schepen kwamen overwinteren.226 In 1612 betaalde de stad voor een
aantal hectaren land buiten de Haarlemmerpoort. Het was gekocht van particulieren, het

Over Maurits’ militaire carrière: Van Deursen 2002.
Zandvliet 2006, 117-119, 153; Groenveld 2000.
221 SAA 5025-10 (Vroedschap) 45 (11 juni 1611).
222 SAA 5039-296 (Rapiamus) 129 (2 september 1611) bevat een post van 17.500 gulden voor de fortificatie.
223 SAA 5039-296 (Rapiamus) 165 (25 oktober 1611).
224 Schepen IJsbrant Ben ontving in juli 1611 een bedrag van 7583 gulden om aannemers te betalen voor de nieuwe
waal: SAA 5039-296 (Rapiamus) 129 (23 juli 1611).
225 Dat blijkt uit de aanstelling van boomsluiters: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 40 (9 augustus 1611); SAA 5039-1
(Thesaurieren) 42 (28 februari 1612).
226 SAA 5039-298 (Rapiamus) 158 (12 februari 1613); SAA 5039-299 (Rapiamus) 194 (14 februari 1614). Het gaat om
betalingen over voorgaande jaren. In 1612 kregen waalridders Garbrandt en Gerridt Jansoon ook nog ondersteuning in
de vorm van een salaris voor het sluiten van de bomen: SAA 5039-297 (Rapiamus) 169vo (6 april 1612).
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weeshuis en het gasthuis.227 Een deel van dit land lag buitendijks en werd vergraven bij de aanleg
van het nieuwe havengebied.228
In december 1611 werd een stroommeester aangesteld.229 Wat deze functionaris precies
moest doen is onduidelijk maar waarschijnlijk moest hij ervoor zorgen dat de haven op diepte
bleef door de stroming in het IJ te manipuleren. Voor de nieuwe waal hadden zijn inspanningen
weinig effect: op 12 juni 1613 werd gemeld dat de waal ‘zeer opgedroogt’ was.230 Schepen konden
er niet liggen. Enkele leden van de vroedschap gingen ter plaatse op inspectie en spraken met
zeelieden. Men besloot op basis van hun advies de palen van de waal verder in het IJ uit te zetten
volgens een ontwerp van de stadsmeesters.
In de zomer van 1611 begon men ook met de verlegging van de Haarlemmerdijk en de
aanleg van de dijkstraat ‘conform het ontwerp daervan gemaeckt ende ’t verleden jaer
gearresteert’.231 Dit is het enige onderdeel van Staets’ plan dat daadwerkelijk is uitgevoerd.232 In
november 1612 was dit werk klaar.233
Eind oktober, tegen het einde van het seizoen, werd een volgend werk in gang gezet dat
te maken had met de stadsvergroting: er werd een nieuwe brug over het Singel geslagen van de
Lijnbaanssteeg naar de Blauwburgwal. De palen voor de brug moesten nog voor de winter de
grond in. Er werd haast gemaakt met de bouw.234 Door de aanleg van deze brug ontstond een
nieuwe doorgaande route vanuit de stad naar het terrein waar de vergroting zou plaatsvinden.
Waarschijnlijk is dit besluit genomen in de wetenschap dat men in het verlengde van de
Blauwburgwal een straat zou aanleggen.235
2.3.2 Dweilen met de kraan open: de bebouwing van de paden
Door de vertraging was één toch al niet gering probleem uitgegroeid tot onhandelbare proporties.
De vele nieuwe Amsterdammers buiten de stadswal zaten niet stil maar timmerden er fanatiek op
los. Amsterdam verzoop in zijn voorsteden. Tot nu toe is aangenomen dat elke stad, ook
Amsterdam, groeide volgens het volgende model: bevolkingsgroei leidt in eerste instantie tot
verdichting van de bebouwing op bestaand stedelijk grondgebied, bijvoorbeeld door het
volbouwen van lege (klooster)gronden en binnenterreinen en het ophogen van huizen. Als de
bebouwing een zekere mate van dichtheid heeft bereikt en verdere verdichting te complex en te
duur wordt, gaat men buiten de muren bouwen. Daarop volgt binnen niet al te lange tijd een
stadsuitbreiding. Hiermee wordt de voorstad binnen de muren gebracht en nieuwe bouwgrond
gecreëerd.236 In dit model wordt het wonen in de stad per definitie geprefereerd boven het wonen
buiten de stad.
De stedelijke ontwikkeling in (en vooral buiten) Amsterdam verliep niet volgens dit
model: op de paden groeide in de jaren 1600-1610 een complete buitenstad waar een aanzienlijk
deel van de stadsbevolking woonde. Aanvankelijk lag de voorstedelijke bebouwing bij de
Haarlemmerpoort en de Jan Rodenpoort, maar deze verspreidde zich steeds verder over het
gebied ten westen van de stad. In juni 1609 werden ten westen van de stad 3330 huizen geteld. 237
Maar hier bleef het niet bij. De voorstad groeide als een olievlek en strekte zich in 1613 uit tot op
In augustus 1612 werd voor f 4911-15-0 3 morgen 383 voet land buiten de Haarlemmerpoort gekocht van de
regenten van het weeshuis, voor 1350 gulden de morgen: SAA 5039-297 (Rapiamus) 166 (28 augustus 1612). In
november werd f 7393-10 betaald aan de regenten van de gasthuizen voor 5 morgen, 293 voet land buiten de
Haarlemmerpoort ‘tot vergrootinge deser stede’: SAA 5039-297 (Rapiamus) 166vo (22 november 1612).
228 In november 1612 werden vijf maden buitendijks land gekocht van de particulier Engel Govertsz, voor f 4833-6-6,
‘tot vergrotinge ende fortificatie aengenomen’: SAA 5039-297 (Rapiamus) 166vo (22 november 1612). Diezelfde dag
werd van Trijn Corn. weduwe van wijlen Cornelis Willemsz, voor 3150 gulden 2 morgen 200 voet land buiten de
Haarlemmerpoort ten behoeve van de vergroting aangenomen: SAA 5039-297 (Rapiamus) 166vo (22 november 1612).
229 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 41 (28 december 1611).
230 SAA 5025-10 (Vroedschap) 162 (12 juni 1613).
231 SAA 5025-10 (Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611).
232 Uit de tekst wordt niet duidelijk of het gaat om een deelontwerp of het grote plan.
233 In totaal werd 5291 gulden betaald aan diverse uitvoerders: SAA 5039-297 (Rapiamus) 150 (30 november 1612).
234 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 21vo (27 oktober 1611).
235 Een straat in het verlengde van de Korsjespoortsteeg zou een erg klein bouwblok aan de Herengracht hebben
opgeleverd. Ook als de vergroting er niet was gekomen zou deze brug een goede aanvulling op de bestaande
infrastructuur zijn geweest.
236 Van der Woude 1983.
237 SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd (24 juni 1609).
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de latere stadsgrens; voor de nieuwe omwalling moesten honderden huizen worden gesloopt. 238
Zelfs buiten de latere fortificatie woonden nog mensen: die vroegen in 1613, tijdens de bouw van
de nieuwe stadswal, om een poortje en een brug naar de stad omdat ze te ver moesten omlopen
via de Haarlemmerpoort.239
De paden waarop de voorstad zich ontwikkelde lagen in de Stads- of Godshuispolder.
De parallel gelegen paden ontsloten de lange stroken land (weren genoemd) die met de ontginning
van het gebied waren ontstaan door het op regelmatige afstanden graven van ontwateringssloten
in het veen. Deze weren waren kilometers lang en liepen door tot aan de Kostverlorenvaart, de
westelijke grens van de polder. De meeste paden lagen op het weer, sommige lagen langs de
sloten. Ze werden verlengd al naar gelang de bebouwing verder voortschreed. De dichtst
bewoonde en drukst gebruikte paden waren met klinkers verhard. De weren werden steeds
verder verkaveld; de bebouwing, die bestond uit veelal houten woonhuizen, fabriekjes, stallen,
molens en loodsen, stond meestal direct aan de paden. Erachter, aan de sloten, stonden
bijgebouwen als stallen, schuren, privaten en varkenskotten.240
Ondanks de bewoning van de paden was de stad niet vol: tot vlak voor de derde
vergroting was nog bouwgrond in de stad voorhanden. In de periode 1600-1611 werd elk jaar
grond verkocht in de oostelijke uitbreidingen.241 Waarom woonden duizenden mensen buiten de
stadswallen terwijl de laatste stadsuitbreidingen niet vol waren? Daarvoor is een aantal oorzaken
te geven, allemaal van financiële aard. Allereerst was het levensonderhoud buiten de wallen
goedkoper, onder meer door een aanzienlijk lagere belastingdruk. Afgezien van de jaarlijkse
verponding over het onroerend goed bestond de belasting uitsluitend uit heffingen over
gebruiksgoederen.242 Deze accijnzen waren gewestelijke heffingen. Daarbovenop werden in
Amsterdam door de stad opcenten geheven. De gewestelijke accijnzen bedroegen in 1608 zo’n
zeven gulden per hoofd, wat neerkwam op zeventien procent van het jaarloon van een
ongeschoolde arbeider. De heffingen op eerste levensbehoeften als graan, bier, vlees, textiel en
turf troffen met name de minder vermogenden. 243 Niet alleen de stedelijke opcenten konden
worden ontweken maar ook veel gewestelijke accijnzen, omdat de heffing bij de detailhandel
werd opgelegd. Wie buiten woonde kon levensmiddelen direct van de producent betrekken. Dit
scheelde de gemiddelde bewoner van de voorstad een flink percentage in zijn dagelijkse kosten.
Voor de veelal berooide immigranten die het grootste deel van de voorstedelijke bevolking
uitmaakten zal dit een zeer merkbaar verschil in levensstandaard hebben gemaakt.244
Naast de prijs van levensonderhoud waren er de woonkosten. De huren in de stad
werden bepaald door vraag en aanbod op een vrije woningmarkt en waren in de periode 15801610 met een factor 3,5 gestegen.245 Buiten de stad lagen de huren lager, hoewel het verschil niet
dramatisch was.246 Veel mensen konden geen huis of kamer in de stad huren, laat staan een huis
of kavel kopen. De stedelijke onderklasse was aangewezen op de goedkope huurmarkt en was
niet in de positie om eisen te stellen aan woning en woonomgeving. Er was in de jaren van de
vergroting een grote toeloop van armen, bedelaars en weeskinderen naar Amsterdam.247 Er werd
een direct verband gelegd tussen de hoge grondprijs en het aantal mensen dat gebruik maakte van
SAA 5025-10 (Vroedschap) 153 (25 maart 1613).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 163 (29 juni 1613). Op zich waren de heren ‘wel genegen’ om hierin te voorzien, maar
het strookte niet met ‘de resolutie ende voet waeromme de vergrotinge van de stad is voorgenomen’. De aanleg van
faciliteiten voor een blijkbaar permanente voorstad, die overigens niet te verbieden was voorzover hij buiten het
rechtsgebied van Amsterdam lag, ging op dat moment een stap te ver. Maar de klachten hielden aan en een paar
maanden later kwam de zaak opnieuw ter sprake. Ondanks de goedkope grond was niet iedereen in de gelegenheid om
zijn huis te verplaatsen naar een kavel in de stad. Een andere aanwijzing dat de voorstad zich tot buiten de latere
Jordaan uitstrekte ligt in het feit dat de commissie-Hooft in 1611 aan de Staten van Holland wilde verzoeken ‘dat de
limiten ofte jurisdictie deser stede noch vijfftich roeden ofte meer mach worden geextendeert, ten minsten in ’t regard
van de getimmerten’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 62-63 (19 augustus 1611).
240 SAA 5059-197 (Manuscript J.Z. Kannegieter), 1-6.
241 Uit de registers van verkochte erven blijkt dat ten oosten van de Geldersekade en Kloveniersburgwal vrijwel elk jaar
bouwgrond werd verkocht.
242 Van Deursen 2006a, 200.
243 De Vries en van der Woude 2005, 129-144. De gewestelijke accijnzen stegen van drie gulden per inwoner in 1584
tot tien in de jaren 1630. De stedelijke belastingen bedroegen f 1,50 tot f 3,-.
244 Steeds nieuwe maatregelen moesten ontduiking van de bieraccijns tegengaan: Van Dillen 1929, 1933.
245 Lesger 1986, 65-66.
246 Van Gelder 1925, 373.
247 SAA 5025-11 (Vroedschap) 33 (13 juli 1617), 93 (7 oktober 1617).
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de stedelijke armenzorg.248 De bevolkingssamenstelling werd gezien als een probleem: veel
mensen beschikten niet over de middelen om in Amsterdam te kunnen wonen en konden niet
bijdragen aan de stedelijke belastingen.
In de resoluties van de vroedschap uit deze periode is op een aantal plaatsen de weerslag
van discussies over de grondprijs terug te vinden. Hieruit blijkt dat het stadsbestuur voortdurend
probeerde de prijs te manipuleren, vanzelfsprekend in opwaartse richting. De verwachting dat de
publieke werken in de komende jaren zeer veel geld zouden vergen, zal op de achtergrond
hebben meegespeeld. Publieke werken werden deels gefinancierd uit de grondopbrengst.
In 1601 was een aantal gebieden aan de oostkant van de stad in de buurt van het
Leprozenhuis tot ontwikkeling gebracht. Ook werd een aantal ‘plomperven’ verkocht op de
recente aanlanding in de Amstel. Daarbij werden allerlei maatregelen genomen om de grondprijs
te verhogen. Met de verkoop van een groot aantal percelen werd gewacht totdat twee nieuwe
zeesluizen gereed zouden zijn, de Haarlemmersluis en de Sint Anthonissluis. Op het moment dat
de sluizen hun voltooiing naderden werd besloten tot de grondverkoop. Dat besluit werd
gecombineerd met de aanleg van een straat van de Oude Turfmarkt door de Kloveniersdoelen
naar de Kloveniersburgwal. Ook werd een aantal palen in de Kloveniersburgwal geslagen om te
laten zien dat daar ooit een brug zou worden gebouwd. Al deze maatregelen moesten ertoe
leiden, dat ‘deur ’t gerieff ’t welck daer van sal worden getrocken, de voors erffen te beter gewilt,
ende meer sullen commen te gelden’.249 De kosten die werden gemaakt voor de verbetering van
de waterhuishouding en de bereikbaarheid werden gelegitimeerd als onderdeel van een
commerciële onderneming.
In dezelfde vergadering van de vroedschap werd geklaagd over het buitentimmeren en
het ophogen van terreinen buiten de stad. Men besloot dat alle bebouwing binnen vijftig roeden
van de stad moest worden gesloopt. Er was een duidelijk verband tussen deze maatregel en de wil
om de financiële positie van de stad te versterken door de prijs van bouwgrond in de stad op te
drijven. Deze actie tegen het bouwen buiten de stad moest mensen over de streep trekken om
een erf te kopen in de stad. Pas in 1609 was de marktsituatie zodanig dat de burgemeesters een
serie pas afgestoken percelen durfden te verkopen buiten de ‘twaalf nachten’.250 Dit was de
periode van tussen Kerstmis en Driekoningen, ‘den tyt [...] dat ordinaris de vaste goederen
binnen dese stadt gelegen, worden geveylt ende vercoft doordien deselve alsdan best begeert syn
ende meest gelden’.251 In de periode na Kerstmis waren de meeste kooplieden thuis en dus in de
gelegenheid mee te bieden, waardoor de prijs steeg.
Veel nieuwkomers hebben geen andere keuze gehad dan een woning buiten de stad te
zoeken. Zij hadden andere dingen aan hun hoofd dan wooncomfort of regelgeving. Zij die vielen
in de categorie ‘wanhoopsmigranten’ besteedden een groot deel van hun tijd aan overleven. Veel
mensen trokken van de ene plek naar de andere in de hoop op ongeschoold werk in daghuur,
vaak wisselend met de seizoenen in de stad en op het platteland.252 Zij moesten vanaf de dag van
aankomst zorgen voor woonruimte. Anderen zullen uit financiële overwegingen hebben gekozen
om buiten te wonen. Het feit dat er veel overredingskracht – en vooral veel geld – nodig was om
de mensen in een later stadium van de vergroting te bewegen om in de stad te komen wonen
komt voor een groot (maar niet te bepalen) deel voort uit armoede, maar ook uit berekening. Er
woonden mensen die geen keuze hadden, maar ook mensen die wilden bezuinigen op hun
woonlasten.
Voor de meeste bewoners van de paden zal het probleem zoals dat door het
stadsbestuur werd geconstateerd niet hebben bestaan. De voorstadbewoners waren niet
geïnteresseerd in ruimtelijke ordening. Ze woonden betrekkelijk goedkoop bij de stad, waar veel
(ongeschoold) werk was en waar men kon beschikken over alle voorzieningen. Veiligheid zal een
relatief kleine rol hebben gespeeld in de afweging die mensen maakten om binnen of buiten te
wonen, financiële argumenten daarentegen een des te grotere. Bovendien was er altijd de
Van Gelder 1925, 383.
SAA 5025-8 (Vroedschap) 735 (19 oktober 1601).
250 SAA 5025-9 (Vroedschap) 381 (14 februari 1609). Het moment waarop bouwgrond normaliter het meest opbracht
was net voorbij. Toch werd de grond verkocht; de burgemeesters meenden dat de erven ‘zeer wel, ende tot hogen prys
vercoft sullen cunnen worden’.
251 SAA 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615); Grotefend 1982, 110.
252 Kuijpers 2005, 24-25.
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mogelijkheid om de stad in te trekken bij belegering of ander onheil. De Staten van Holland
hadden sinds de Alteratie een beleid gevoerd dat erop gericht was om de oorlog te verplaatsen
naar Utrecht, Brabant en Gelderland, en met succes.253 De ‘Hollandse tuin’ was veiliggesteld en
tijdens het Twaalfjarig Bestand was er geen oorlogsdreiging. De eerste berichten over de
stadsuitbreiding, die sinds 1609 naar buiten kwamen, zullen voor weer anderen een stimulans zijn
geweest om in de voorstad een stukje grond te kopen, zich er te vestigen en af te wachten. In
1615 werd in de vroedschap gemeld dat veel percelen sinds de vergroting al drie of vier keer
waren doorverkocht. Het speculeren met grond nam epidemische vormen aan.254
Terwijl de uitvoering van de stadsuitbreiding was begonnen met de verplaatsing van de
dijk en de aanleg van het buitendijkse havengebied stond de vraag centraal hoe om te gaan met
de zittende bewoners en hun huizen.255 Om de problematiek rond de voorstad in kaart te
brengen, werd op 4 juli 1611 een nieuwe commissie ingesteld, waarin naast de beide thesaurieren
de schepenen Jacob de Graeff en Harmen van de Poll (die zich uit hoofde van hun functie
bezighielden met de onteigening van de grond) en oudburgemeester Cornelis Pietersz Hooft
(1547-1626) zitting namen. Hooft (afb. 15) was een zeer ervaren bestuurder die in zijn lange
carrière de nodige netelige kwesties had meegemaakt en zich al eerder uitgebreid had
beziggehouden met zaken van ruimtelijke ordening.256 De commissie was volgens goed gebruik
zodanig samengesteld dat er geen personen in zaten die persoonlijke belangen hadden bij de zaak
waarover een beslissing moest worden voorbereid. Bij de vergaderingen van de commissie, die
plaatsvonden in de kamer van de Commissarissen van de Kleine Zaken in het stadhuis, waren de
burgemeesters niet aanwezig. Als de commissie in de voorstad op inspectie ging waren ze
evenmin uitgenodigd.257
De commissieleden namen de taak op zich om de situatie zo snel mogelijk in
ogenschouw te nemen en een voorstel voor een oplossing te doen. Hierbij werd gesteld dat dit
‘ten meesten dienste van desen stadt’ moest strekken maar ook tot ‘minste quetse van
inwoonderen van dien’.258 De belangen van de veelal berooide bewoners van de voorstad werden
vanaf dit moment betrokken in de overwegingen rond de vergroting. Net als de eerder
geformuleerde financiële ambities zou dit uitgangspunt een grote invloed hebben op de gang van
zaken rond de stadsuitbreiding en op de vorm die de stad uiteindelijk zou krijgen. Beide
uitgangspunten stonden haaks op elkaar, zowel in financiële zin als uit het oogpunt van
ruimtelijke ordening.
2.3.3 Een onmogelijke opgave
Op 16 augustus 1611 kwam de stadsvergroting opnieuw ter sprake in de vroedschap. De
schadelijke gevolgen van het tot dan toe ontbreken van consistente planning kwamen aan de
oppervlakte. Ditmaal kwam de onteigening van de grond aan de orde. Het octrooi van 1609 werd
nogmaals voorgelezen. Men constateerde dat de taxatie van de te onteigenen gronden waarvoor
op 15 mei 1610 opdracht was gegeven259 en die inmiddels was uitgevoerd, naar behoren en
conform het octrooi was geschied.260 Toch ontstond discussie over te verwachten problemen met
de onteigening. Drie dagen later kwam de commissie waarin C.P. Hooft zitting had zijn
bevindingen rapporteren aan de raad. De onteigening van de gronden had geleid tot
‘menichfuldige swaericheyden, difficulteyten ende consideratien’.261 Het octrooi bepaalde dat
grond en opstallen mochten worden onteigend tegen een door de schepenen getaxeerde prijs. In
de taxatiewaarde waren ook de ophoging van de grond en de bebouwing verdisconteerd. Maar
zowel de ophoging als de bebouwing waren het resultaat van overtredingen van de keur op het
buitentimmeren. Door deze gang van zaken was de keur volgens Hooft ‘geheel vruchteloos ende
Tracy 2004.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 268-269 (16 februari 1615).
255 Dat blijkt onder meer uit het feit dat de op 4 juli 1611 ingestelde commissie-Hooft, die eerst de opdracht kreeg om
de problematiek rond de voorstad te bestuderen, in een later stadium ook het ontwerp voor de uitbreiding moet
maken.
256 Over de functies van Hooft: Alberdingk Thijm en Vorsterman van Oyen 1881, 8-9.
257 Van Gelder 1925, 374-375.
258 SAA 5025-10 (Vroedschap) 51-52 (4 juli 1611).
259 SAA 5025-9 (Vroedschap) 468-469 (15 mei 1610).
260 SAA 5025-10 (Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611).
261 SAA 5025-10 (Vroedschap) 62-63 (19 augustus 1611).
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spottelick’. De keur was niet gehandhaafd en de overtreders, die hun zakken hadden gevuld met
schadelijke illegale bouwactiviteiten, zouden daarbovenop worden beloond met een veel hogere
taxatiewaarde. De stad zou hiermee volgens Hooft worden geruïneerd.262 Op basis van deze gang
van zaken zouden de eigenaren die de keur wél hadden nageleefd terecht een beroep kunnen
doen op het bestuur om eveneens een hogere prijs voor hun land te bedingen. Dit zou opnieuw
een aanslag op de stadskas tot gevolg hebben.263 Men kon beter weten, aldus Hooft: bij de aanleg
van de haveneilanden Uilenburg, Rapenburg en Valkenburg was ook een groot stuk grond met
opstallen binnen de stad komen te liggen, waarvan de eigenaar weigerde het te verkopen.
Uiteindelijk werd besloten dat het grondstuk subject was aan de keur op het buitentimmeren tot
het moment dat het binnen de stad kwam te liggen. Er mocht niet op worden gebouwd, en op
basis van dat gegeven werd de prijs bepaald waartegen de stad de grond uiteindelijk overnam. 264
Een volgend probleem kwam voort uit het preferentierecht: de oude eigenaren hadden
het eerste recht bij de terugkoop van onteigende kavels. Dit leidde ertoe dat ruimtelijke ordening
onmogelijk was.265 Als men alle grond zou onteigenen kon men ‘binnen de barmt van de nieuwe
wallen ende langes deselve zonder yemandts tegenseggen bequame royinge van straten ende
wateren tot goedtduncken van mijne Heeren [...] maecken, alwaer men gemackelick op een
eenparige royinge zoude hebben konnen accomoderen alle der goede luyden huyskens’.266 Met
andere woorden: de gebrekkige werkwijze van het bestuur leidde tot slechte stedenbouw terwijl
men beter wist. Niet alleen zou de structuur van de stad niet functioneren, ook een goede
verdeling van functies over het grondoppervlak van de stad zou onmogelijk zijn. Het land dat in
particuliere handen zou blijven kon niet worden voorzien van servituten en iedere eigenaar zou
proberen zijn eigen land te bebouwen met de voor hemzelf meest winstgevende functie. 267 Als de
grond door particulieren werd verkaveld en verkocht zouden de armen door de grondbezitters
‘mette excessive duyrte van de erfven ende andersins [worden] uytgeparst’.268 Hierop besloot de
vroedschap om terug te gaan naar de Staten van Holland met het verzoek om uitbreiding
(‘redres’) van het octrooi. 269
Ook werd voorgesteld om de buitenbouw een halt toe te roepen door het vernieuwen
van de keuren en het instellen van toezicht op het buitengebied. Dit gebeurde wel, maar pas twee
jaar later: op 11 mei 1613 werd uiteindelijk besloten om op te treden tegen degenen die buiten de
nieuwe fortificatie bouwden. De vertraging kan worden toegeschreven aan de invloed van
bestuurders als Jan Jacobsz Huijdecoper, die veel verdienden met bouw en projectontwikkeling
buiten de muren.270 De bouw van de voorstad ging tijdens de vergroting gewoon door. Daartoe
moest een nieuwe keur worden uitgevaardigd die ‘scherpelijck’ zou worden gehandhaafd.271 Op
29 juni was de tekst klaar. Deze werd in de vroedschap voorgelezen en ongewijzigd gepubliceerd.
Het ging hier om een niet mis te verstane maatregel: alle nieuwbouw binnen de honderd gaarden
zou onverwijld worden gesloopt. De bouwmaterialen en de aarde waarmee de grond was
opgehoogd werden verbeurd verklaard. Daarbovenop kwam een hoge boete van 100
Carolusguldens. Timmerlieden, metselaars, modderlieden, gravers en anderen uit het bouwvak
die werden betrapt bij illegale bouw riskeerden een beroepsverbod voor twee jaar.
Het ging om hard beleid maar dat was gerechtvaardigd. Het was voor het welslagen van
de uitleg van groot belang dat het buitentimmeren werd gestopt. Eerdere keuren waren op grote
schaal overtreden. Nog meer ‘verachtinge ende misbruijck’ werd gevreesd. Hiermee ontstond
onomkeerbare schade en veel overlast omdat de stadsvergroting en de nieuwe fortificatie deels
Van Gelder 1925, 372-373.
Van Gelder 1925, 377.
264 Van Gelder 1925, 386.
265 Elias 1963, LXII.
266 Van Gelder 1925, 386.
267 Van Gelder 1925, 388-389.
268 Van Gelder 1925, 389.
269 SAA 5025-10 (Vroedschap) 62-63 (19 augustus 1611). Van Gelder 1925, 388. Volgens Hooft moest de jurisdictie
van Amsterdam op de kortst mogelijke termijn met minstens vijftig roeden worden uitgebreid om paal en perk te
kunnen stellen aan het buitentimmeren. Hooft was overigens zelf nauw betrokken bij het octrooi en aanwezig in de
Statenvergadering van 7 augustus 1609 waarin het octrooi werd verleend.
270 De familie Huijdecoper ging daar gedurende de gehele zeventiende eeuw mee door: Van Eeghen 1975.
271 SAA 5025-10 (Vroedschap) 155-157 (11 mei 1613). Op 14 mei 1613 besloot men om alle tuinen en alle huizen op
stadsgrond tussen de Regulierspoort en de Heiligewegspoort te laten slopen. Een aantal eigenaren kreeg ‘door groot
versoeck’ een maand respijt: SAA 5039-33 (Oudraad) 7 (14 mei 1613).
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onbruikbaar zouden zijn. En dat terwijl de vergroting juist was ondernomen om ‘meerder
confusie’, verdere verwarring, te voorkomen. Bovendien werd de ‘ordre ende authoriteyt van
mijne heeren van de Gherechte’ een lachertje. 272 Het was inmiddels wel duidelijk dat het
uitvaardigen van regels op zich niets aan de situatie veranderde. Het was tijd om over te gaan tot
daadwerkelijke handhaving van de keuren over het buitentimmeren. Daarom besloot men
‘daertoe specialyck een persoon te [...] committeren ende van stadswegen [te] gageren’. Voor het
eerst zou een controleur worden aangesteld.273
Maar als die controleur er al gekomen is heeft het niet geholpen. In 1618, na de
stadsuitbreiding, werd opnieuw geconstateerd dat veel mensen zich niet aan de regels hielden. Er
werd in de nieuwe honderd gaarden in hetzelfde tempo doorgebouwd. Daarom werd een
commissie ingesteld waar onder meer de fabrieksmeester in zat, met landmeter Lucas Jansz Sinck
en stadstimmerman Hendrick Jacobsz Staets als adviseurs. In de resolutietekst klinkt de berusting
door die na de wanhoop komt: de commissie kreeg de opdracht ‘yetwes [te] raemen daer door ’t
selve mach cesseren’, ofwel: iets te verzinnen waardoor het buitentimmeren zou ophouden. Men
wilde dat de keur fatsoenlijk gehandhaafd zou worden of anders een regeling die het bouwen op
bepaalde plaatsen wel toe zou staan.274 De vloedgolf viel niet te keren maar misschien nog in
banen te leiden. Het viel niet langer te ontkennen: de voorsteden waren een permanent
verschijnsel. Ze zouden gedurende de gehele zeventiende eeuw blijven bestaan. Het feit dat de
commissie nooit met enig voorstel is gekomen kan niet anders worden gezien dan als een
onderschrijving van dit feit. Het buitengebied van Amsterdam verenigde de functies van
buitenwijk, bedrijventerrein, volkstuinencomplex, uitgaansgebied, tippelzone en
woonwagenkamp, een zone die voorzover de grond niet in eigendom van de stad was, weinig of
geen bouw- en milieuregelgeving en -toezicht kende, waar veel minder accijnzen werden betaald
over etenswaren, bier en sterke drank en waar meer ruimte voor minder geld beschikbaar was.
Het behoeft geen betoog dat het buitengebied voor veel mensen en bedrijven evidente voordelen
had boven de stad. Dit heeft er ongetwijfeld toe geleid dat sommigen vanuit de ‘oude’ voorstad
op de plaats van de latere grachtengordel, de Jordaan links hebben laten liggen en zijn verhuisd
naar de voorstad buiten de nieuwe fortificatie. De voorstad was ongewenst vanwege de fiscale en
militaire implicaties maar anderzijds een teken van groei en economische vitaliteit. 275 De
vroedschap, die verdere verwarring vreesde, zou zijn bange vermoedens bevestigd zien.
2.3.4 Staets’ plan gaat in de prullenbak
Ondanks de door Hooft c.s. gesignaleerde problemen moest men verder met de vergroting. De
commissie-Hooft kreeg in 1611 de opdracht om samen met de burgemeesters een kaart te maken
waarop de loop van de straten en grachten werd aangegeven. Dit diende te gebeuren op zodanige
wijze dat de vergroting ‘tot meesten dienste ende minste coste’ van de stad kon worden
aangelegd. Hier werd nadrukkelijk gevraagd om een functioneel, betaalbaar en uitvoerbaar

Handvesten 1613, 268 (keur d.d. 12 juli 1613).
Om effectief op te kunnen treden aan de zuid- en oostzijde van de stad was nog een stap nodig. Het octrooi stond
toe het rechtsgebied te vergroten al naar gelang de stad werd uitgebreid. Toen eenmaal was besloten dat de stad alleen
aan de westzijde werd vergroot kon iedereen aan de zuid- en oostzijde bouwen wat hij wilde, buiten de oude honderd
gaarden. Daarom werd een verzoek bij de Staten ingediend om uitbreiding van de jurisdictie ‘buyten de (...) andere
poorten (...) in alle schyne off de voors vergrotinghe volgende de grote gearresteerde caerte jegenwoordich mede
gedaen worde’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 163-164 (29 juni 1613). Dit octrooi werd verleend: Noordkerk 1748-1778
I, 13. Voor het oostelijk buitengebied werd de keur op het buitentimmeren uitgebreid: SAA 5020-12 (Keurboek I) 39
(13 augustus 1613). De opgelopen vertraging zou zich wreken bij de vierde vergroting: gebouwen die voor de
publicatie van de keur waren gebouwd waren strikt gezien niet illegaal gebouwd: SAA 5025-24 (Vroedschap) 102vo104 (27 februari 1665).
274 SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617). Sommigen negeerden de keur op wel erg opzichtige wijze. De
bouwheer van een herberg buiten de Haarlemmerpoort, vlak onder de stad, was ondanks verschillende
waarschuwingen voortgegaan met de bouw. In september 1630 werd hem aangezegd, dat hij zijn herberg voor
nieuwjaar afgebroken moest hebben, anders zou de sloop van stadswege geschieden: SAA 5025-15 (Vroedschap) 166
(17 september 1630).
275 De tweeslachtige houding tegenover de voorsteden blijkt uit een besluit op een rekest uit 1613 waarin de mensen
die buiten de nieuwe fortificatie woonden vroegen om een brug en een poortje zodat zij makkelijk de stad in en uit
konden. De vroedschap meldt wel genegen te zijn om deze faciliteiten aan te leggen. Alleen het feit dat de aanleg
strijdig zou zijn met de pas vernieuwde keur op het buitentimmeren leidde tot een afwijzing: SAA 5025-10
(Vroedschap) 163 (29 juni 1613).
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plan.276 De ambitie om de vergroting ‘buyten coste’ van de stad uit te voeren werd verlaten. De
plannen van Staets werden hiermee impliciet maar resoluut naar de prullenbak verwezen. Het
buitendijkse deel van de vergroting en de fortificatie waren niet conform Staets’ plan uitgevoerd.
Ook voor de rest werd nu een nieuw plan gemaakt.
De commissie ging aan het werk maar erg snel ging het niet. Men kwam niet tot een
ontwerp voor het binnendijkse deel van de stadsvergroting. Op 9 april 1612 kwam de
stadsuitbreiding opnieuw aan de orde.277 De burgemeesters toonden de vroedschap de laatst
gemaakte kaart van de vergroting en meldden dat het bouwseizoen ophanden was. Ze vroegen
aan de raad om te overwegen ‘’t gund verder dient gedaen ende bij der handt genomen in ’t
vergroten deser stede’.278 Men moest iets doen maar wist niet wat; de burgemeesters hadden geen
idee hoe het verder moest met de stadsuitbreiding.
De vroedschap wist het ook niet. De verwarring was compleet. Men besloot de kaart
terug te geven aan de commissie-Hooft. Deze moest de kaart naast de ‘resolutien van den
voorn[oemde] Raed nopende d’selve vergrotinge genomen’ leggen om te zien wat er nu precies
besloten was. Men wist niet meer welke kaart was vastgesteld, welk deel zou worden uitgevoerd,
en of de uitvoering alleen de omtrek van de vergroting betrof of ook de inrichting. 279 De enige
kaart waarvan onomstotelijk uit de resoluties blijkt dat hij vastgesteld was, was een kaart die
Staets in 1610 had getekend en waarop een vergroting rondom was weergegeven. Die kaart, die
vooral diende om de grootte van de toekomstige stad te bepalen, werd op het moment dat hij
werd vastgesteld op het belangrijkste punt geamendeerd. Het was niet duidelijk of hij werkelijk
als vastgesteld moest worden beschouwd.
Een dergelijk onderzoek van een bepaald dossier – de retroacta – werd wel vaker
uitgevoerd. Het feit dat men over een periode van slechts twee jaar niet kon overzien wat er was
besloten wijst op een chaotisch besluitvormingsproces. In dit proces was het eerder regel dan
uitzondering dat (soms meermalen) genomen besluiten om onduidelijke redenen niet tot
uitvoering kwamen. De principiële stellingname van Hooft, hoe terecht ook, schaadde de
belangen van grondeigenaren. Dit zal zeker niet hebben bijgedragen aan een soepeler verloop van
het planproces. De commissie kreeg de opdracht mee om op basis van de kaart en de eerdere
besluiten met een advies te komen ‘hoe verre men met het werck soude mogen voortgaen’ en
tevens te onderzoeken wat er precies moest worden veranderd en toegevoegd aan het door de
Staten verleende octrooi.
2.3.5 De verkleining van de vergroting
Het onderzoek naar de retro-acten bracht geen helderheid, laat staan visie. De besluitvorming
rond de vergroting kwam bijna een jaar stil te liggen. De strijd tussen de voor- en tegenstanders,
waarbij de belangrijkste inzet de omvang van de vergroting moet zijn geweest, zal ondertussen
hebben voortgewoed. Pas op 5 maart 1613 kwam de vergroting van de stad opnieuw aan de orde
in de vroedschap. Opnieuw werd het initiatief bij de vroedschap gelegd. Deze moest beslissen of
men zou ‘voortvaren’, zou ‘supersederen’ of de vergroting ‘tenenmael laeten berusten’.280 De
stadsuitbreiding was deels uitgevoerd maar de mogelijkheid om het daarbij te laten werd
SAA 5025-10 (Vroedschap) 62-63 (19 augustus 1611).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 119-120 (9 april 1612).
278 In deze vergadering werd de kaart vertoond waarvoor op 19 augustus van het jaar daarvoor opdracht was gegeven.
Dat het om deze kaart moet zijn gegaan valt af te leiden uit het feit dat hij omschreven wordt als ‘de caerte ofte het
proiect ’t welck daer aff volgende voorgaende resolutie ende met advys van Syne Excellentie is doen maecken’. Het
advies van Maurits werd gegeven in juni 1611, dus eerder kan de kaart niet worden gedateerd. Bovendien moet bij het
bepalen van het bedrag dat Amsterdam jaarlijks aan Rijnland moest afdragen voor onder meer de gederfde
morgengelden de lengte van het stuk dijk dat binnen de stad kwam te liggen, een rol hebben gespeeld en dus bekend
zijn geweest.
279 Er bestond een grote handgetekende kaart die men Lucas Jansz Sinck had laten maken. De landmeter ontving een
betaling voor het maken van een ‘groote caert der stat Amsterdam’: SAA 5039-297 (Rapiamus) 169 (16 februari 1612).
Sinck werd altijd aan het begin van het jaar betaald voor werkzaamheden in het voorafgaande jaar. De grote kaart werd
later aangeduid als de ‘gearresteerde grote caerte’; er stond een uitbreiding op rond de gehele stad. Daarbij werd gemeld
dat die ‘vooralsnoch nyet vorder is besloten als van de Haerlemmer tot de Heyligewechspoorte toe’; dit was na het
besluit om de uitbreiding te verkleinen: SAA 5025-10 (Vroedschap) 163-164 ( (29 juni 1613); Noordkerk 1748-1778 I,
13 (16 juli 1613). Wanneer deze kaart, waarvoor opdracht was gegeven op 19 augustus 1611, vastgesteld zou zijn, staat
niet in de vroedschapsresoluties.
280 SAA 5025-10 (Vroedschap) 147-148 (5 maart 1613).
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opengehouden – kennelijk waren sommigen van mening dat dit moeilijke dossier kon worden
afgesloten door de zaak op zijn beloop te laten. De vroedschap besloot dat men zo snel mogelijk
verder moest met de ‘aengevangen vergrotinge’. De verwarring leidde bij allerlei figuren tot
zelfwerkzaamheid: verschillende personen uit de vroedschap en daarbuiten toonden ontwerpen
(‘proiecten’) voor het grachten- en stratenplan. Ook de commissie-Hooft deed rapport van haar
bevindingen en presenteerde een voorstel voor de rooiing van straten, grachten en
bouwblokken.281 Dit plan werd als basis genomen voor de verdere ontwikkeling.
De commissie had ook de opdracht gekregen om uit te zoeken ‘hoe verre’ men de
vergroting zou uitvoeren. Men koos voor een gedeeltelijke uitvoering van het gepresenteerde
plan. Het nieuwe stadsdeel zou worden aangeheeld aan de Heiligewegspoort. Deze poort stond
op het huidige Koningsplein, waar de Overtoomsevaart de stadswal kruiste. De exacte plaats
wordt niet genoemd: de aanheling moest geschieden waar die het best uitkwam. De keuze van de
plek werd overgelaten aan de commissie. De motivering van deze beslissing, of legitimatie van
deze noodgreep, lag in het feit dat de stad ‘de grootheyt ende difficulteyt van 't werck’ niet
aankon.282 Niet alleen de schaal, maar ook de technische en juridisch-planologische complexiteit
van het project gingen de beschikbare middelen en kennis te boven. De stadsuitbreiding stopte
ter hoogte van de huidige Leidsegracht.
Met deze keuze bleef de Overtoomsevaart buiten de stad. Dat had een aantal voordelen:
de dichte bebouwing langs de vaart hoefde niet te worden onteigend. Ook het infrastructurele
probleem van de vaart en de aansluiting op de grachten in de stad hoefde niet te worden
opgelost.283 Deze problemen werden doorgeschoven naar de volgende stadsuitbreiding. Met de
keuze voor gedeeltelijke uitvoering van de vergroting werd tegemoet gekomen aan een aantal
bezwaren die leefden bij de raad en de commissie.284 Door de oostkant van de stad te laten voor
wat het was werd een fortificatie wegbezuinigd die relatief weinig oppervlakte aan de stad zou
toevoegen, omdat hij op slechts honderd roede van de bestaande stadsgrens lag.
Deze oplossing had ook zijn nadelen, vooral op vestingbouwkundig vlak. Sinds Maurits
zich in 1611 had gebogen over de omwalling rond de nieuwe waal en het Karthuizerklooster had
er geen militair ingenieur nog naar de plannen gekeken. Dat is goed te zien in het
vestingbouwkundige monstrum dat langs de latere Leidsegracht werd aangelegd: parallel aan de
Overtoomsevaart werd een stuk vestingwal zonder bolwerken aangelegd dat ongeveer tweemaal
zo lang was als de overige courtines. Het kon niet met strijkschoten vanaf bolwerken worden
verdedigd. Bovendien lag de wal parallel aan de Overtoomsevaart, een van de belangrijkste
invalsroutes van de stad. Hiermee was de zwakke plek in de fortificatie ook nog uitstekend
bereikbaar van buitenaf, zowel over water als over de weg. Dit dubieuze staaltje ingenieurswerk,
of liever het gebrek daaraan, was bedoeld als tijdelijke noodoplossing. Een verbetering was op
termijn onontkoombaar.
De verkleining van de stadsuitbreiding mag een slimme tactische zet van de voorstanders
van de vergroting zijn geweest om de tegenstanders in de diep verdeelde raad te kunnen passeren,
of een al eerder binnen de commissie-Hooft voorgekookte noodgreep om een beslissing te
forceren in een zaak die al te veel uitstel had geleden, terwijl ondertussen de grondspeculatie
voortging en werd doorgetimmerd aan de illegale bebouwing buiten de stad. In ieder geval had de
verkleining van het project voor de stad zeer aantrekkelijke kanten. Om te beginnen werd een
enorme bezuiniging bereikt. Hiermee werd getracht te voldoen aan de opdracht om de vergroting
tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.
Met de verkleining werd tegemoet gekomen aan de bezwaren die door verschillende
leden van de vroedschap (en de commissie) naar voren waren gebracht. De critici van het plan,
van wie Hooft de enige in de bronnen overgeleverde woordvoerder is, kregen op een aantal
punten hun gelijk. Hun bezwaren hadden te maken met de schaal, de kosten en de
uitvoerbaarheid van de uitbreiding. Allereerst werd de oppervlakte van het bebouwd gebied
drastisch ingeperkt. Dit zou leiden tot een flinke daling van de grondkosten. Hooft was bang dat
De resolutie zegt dat de commissie was ingesteld ‘omme op alles het stuck van de voors vergrotinge aengaende
behoirlyck te letten ende daervan te maecken eenige proiecten’.
282 Noordkerk 1748-1778 I, 13.
283 In 1614 besloten dijkgraaf en heemraden een voetpad langs de Overtoom aan te leggen van vijf of zes voet breed:
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 30vo (15 november 1614).
284 Van Gelder 1925, 374.
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de stad deze niet zou kunnen opbrengen omdat de te onteigenen grond zou worden getaxeerd
aan de hand van de dagwaarde, dus inclusief de illegale ophoging en bebouwing. 285
Een tweede bezuiniging werd bereikt op de uitvoeringskosten van grachten, straten,
bruggen en andere publieke werken.286 Een volgend punt van kritiek was dat een te grote
stadsuitbreiding zou dienen als ‘receptaculum van veel vreemt, arm ende onnut volck, dye in
tyden van noodt, hetzy van sterfte, duyrte ofte aenparssinge van den vyandt dese goede stede tot
zeer grote last zouden dienen’. Dit strookte niet met de mening van de raad: bevolkingsgroei
werd als positief gezien omdat die het resultaat was van economische groei. Het feit dat er
horden ‘ledichgangers, vagebonden ende onnutte bedelaers’ in de stad rondhingen leidde af en
toe tot nieuwe regelgeving, maar werd op de koop toe genomen.287
Een aantal andere problemen had te maken met de vestingwerken. Zo vreesde men dat
de aanleg van de fortificatie onuitvoerbaar was wegens de kosten van aanleg en onderhoud, maar
ook wegens materiaalgebrek. Volgens een ruwe schatting van Hooft kostte het onderhoud van de
bestaande zestiende-eeuwse vestingwerken jaarlijks minstens tussen de twaalf- en vijftienduizend
gulden. Dit was volgens Hooft in zichzelf een lage schatting. Bovendien had hij de kosten van
ophogingsmateriaal (vuilnis en aarde) buiten beschouwing gelaten. Deze zeker in tijden van
stadsuitbreiding schaarse materialen konden, als men er voor koos de verdedigingslinie in te
korten, voor een goede prijs worden verkocht aan particulieren. Dit zou niet alleen veel geld
opbrengen maar ook ten goede komen aan het land rondom de stad.288 Hooft meldt dat de
kosten bij een onderzoek door de thesaurieren en de fabrieksmeester waarschijnlijk (veel) hoger
zouden uitvallen. Gezien het voorgaande achtte hij volstrekt onverantwoord en zelfs gevaarlijk
om de veel te grote uitbreiding rondom de gehele stad uit te voeren: voor het bedrag dat in 1585
en 1586 was uitgegeven kon men de vestingwerken rond de geplande uitbreiding slechts voor de
helft aanleggen. Ondertussen wachtten ‘de grootsten van deser werldt’ af om de stad aan te vallen
en in te nemen. Bovendien was een te lange vesting onverdedigbaar met het aanwezige garnizoen
van 400 man. Een veel groter garnizoen zou, als ‘staat in de staat’ teveel macht over de burgerij
krijgen en daarmee de positie van Amsterdam als handelsstad schaden, aldus Hooft.289 Genoeg
redenen dus om de vergroting te verkleinen.
Ondanks de gewijzigde grootte en omtrek van de stadsuitbreiding moest de civiele
inrichting van het plan worden uitgevoerd zoals die op de vastgestelde kaart was weergegeven.290
De omtrek en oppervlakte van de stadsuitleg waren veranderd, maar de plattegrond binnen de
fortificatie zou ongewijzigd blijven. Dit is een vreemd besluit; het zou onuitvoerbaar blijken.
2.4 De grac hten go rdel 161 3-161 6
2.4.1 Van tweegrachtenplan naar driegrachtenplan
Tot nu toe is aangenomen dat in de kaart die de commissie-Hooft op 5 maart 1613 aan de
vroedschap presenteerde de oorsprong van het driegrachtenplan ligt. Wie de resolutie goed leest
moet echter tot een andere conclusie komen. Uit de tekst blijkt dat een plan was ontworpen met
twee grachten. De maten worden vermeld: de binnenste gracht zou komen te liggen op de plaats
van de oude vestingwerken en tachtig of negentig voet breed worden, en hiermee ongeveer de
breedte van de latere Herengracht krijgen.291 De kades langs de gracht zouden aan de stadszijde
een breedte van 28 voet krijgen, aan de overzijde dertig voet. De buitenste gracht zou op 400
voet (113,2 meter) afstand van deze geplande ‘Herengracht’ komen te liggen. Deze gracht zou
Van Gelder 1925, 379. Hooft schatte de kosten van de taxatie op ongeveer 20 gulden de roede.
Van Gelder 1925, 380-381.
287 SAA 5020-12 (Keurboek I) 22-27 (29 januari 1613).
288 Een vroedschapsresolutie uit 1626 toont zijn gelijk. Toen werd besloten om de fortificatie niet meer met vuilnis op
te hogen, maar met baggerspecie uit de waal. Deze was hiervoor beter geschikt dan de vuilnis, maar er speelde een
financieel motief mee: de vuilnis kon voor een goede prijs worden verkocht: SAA 5025-14 (Vroedschap) 176vo (14
september 1626).
289 Van Gelder 1925, 374. Dit laatste argument werd ook door de vestingbouwkundige Marolois genoemd: Taverne
1978, 71.
290 Uit de resoluties is niet met zekerheid op te maken of het tracé van de omwalling tussen het Karthuizerklooster en
de dwarswal langs de latere Leidsegracht opnieuw is ontworpen.
291 80 voet is 22,64 meter, 90 voet is 25,67 meter. De Herengracht is ongeveer 24 meter breed. De uitgebreide opgave
van de maten van de grachten en kavels komt moest verdere verwarring voorkomen.
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aanmerkelijk smaller worden dan de binnenste: zestig of zeventig voet, met aan beide zijden een
kade van ‘ongeveer 30’ voet. Dat wil zeggen dat hij ongeveer op de plaats zou komen waar later
de Keizersgracht werd aangelegd.
Het feit dat de ‘Herengracht’ een wat asymmetrisch profiel kreeg wijst erop dat de
bestaande kade aan de oostzijde werd gehandhaafd; aan de westzijde zou een iets bredere kade
worden aangelegd. Dit heeft te maken met het gegeven dat de Herengracht geen geheel nieuwe
aanleg was. Bij de stadsuitbreiding van 1585-1586 was in Amsterdam voor het eerst het
Oudnederlandse fortificatiestelsel toegepast. De aanleg van aarden wallen en bolwerken vereiste
een enorm grondverzet. Dit was niet mogelijk zonder dat voor de aanleg een smalle gracht werd
gegraven om het gebied bereikbaar te maken voor modderschouwen. Pas daarna konden de veel
bredere vestinggracht worden gegraven en de bolwerken worden opgeworpen (afb. 3).
Het handhaven van de kade langs de voormalige binnenvestgracht lag voor de hand. Hij
was nog niet aan het eind van zijn levensduur. Bovendien zou de stad voor de kosten van een
nieuwe kade moeten opdraaien; dit zou neerkomen op kapitaalvernietiging.292 Nog een ander
aspect van de nieuwe gracht lag al vast: langs de Herengracht zouden rijen rechte bouwblokken
met rechthoekige, eenvormige kavels komen te liggen.
Hier ligt de oorsprong van de Herengracht als de meest luxueuze woongracht van de
nieuwe stad. In de Herengracht was geen zeesluis gepland. De meer naar buiten gelegen tweede
gracht moet vanaf het begin zijn gedacht als de hoofdverkeersroute over water, dwars door de
nieuwe vergroting. Dit blijkt ook uit de reservering die in een iets later stadium van de vergroting
werd gemaakt voor de aanleg van de Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht. De percelen
tussen de beide grachten zouden een diepte van 150 of 200 voet krijgen. Dat wil zeggen dat het
bouwblok 300 tot 400 voet diep zou worden. De ligging van de tweede gracht zou worden
gekozen op basis van een besluit over de diepte van de kavels. De grondverkoop was de sturende
factor bij het stedenbouwkundig ontwerp.
De geplande tweede (en buitenste) gracht was een stuk smaller dan de Keizersgracht
zoals die er nu ligt. Of ten noorden van deze gracht een sluis in de zeedijk zou komen, zoals later
bij de buitenste concentrische gracht (de Prinsengracht) is niet bekend 293 maar de bescheiden
maatvoering duidt op een eerder utilitaire dan luxueuze gracht.294 De twee grachten met de kavels
ertussen zijn de enige elementen van de civiele inrichting van de stadsuitbreiding die worden
genoemd in de beschrijving van het plan. Hieruit kunnen we afleiden dat het gebied waar niet in
de structuur werd ingegrepen groter zou worden dan het uiteindelijk werd: de Jordaan zou
beginnen bij de tweede gracht. Het plan behelsde net als de vergroting van 1585 een brede
woongracht en een smalle buitengracht. Daarbuiten zou een deel van de prestedelijke structuur
binnen de fortificatie worden opgenomen.
Niet alleen de vergroting van de stad en het aanleggen van de nieuwe fortificatie maar
ook het tweegrachtenplan werden goedgekeurd door de vroedschap. Met de uitvoering moest
meteen worden gestart. Om de voortgang te bewaken en ervoor te zorgen dat het werk conform
De kade langs de oostzijde van de Herengracht is smaller dan die aan de westzijde; dit is altijd zo geweest. De kades
aan de Keizers- en Prinsengracht zijn aan beide zijden even breed. De interpretatie van Jansen dat hiermee de latere
Keizersgracht en de Prinsengracht werden bedoeld is onjuist. Jansen stelt dat de Herengracht niet wordt genoemd
omdat die al aanwezig was in de vorm van de smalle binnenvestgracht. De gracht die ‘op des stadts wallen ende
graften’ werd aangelegd was niet de Keizersgracht maar de Herengracht. Hij ging ervan uit dat met de ‘graften’ de
stadsgracht werd aangeduid. Met ‘graften’ wordt echter niet alleen de stadsgracht, maar ook de binnenvestgracht
bedoeld. Jansen gaat ervan uit dat in de vroedschap op 5 maart en 10 augustus 1613 een en dezelfde kaart werd
getoond van de rooiing van de grachten, straten en erven. Dat is niet juist. Om te beginnen werden op 5 maart
meerdere kaarten vertoond. De ‘proiecten’ die op 5 maart werden vertoond, betroffen hoogstwaarschijnlijk een
uitbreiding rondom de gehele stad; het punt waar de nieuwe stad aan de oude werd geheeld, stond op dat moment nog
niet exact vast; op 10 augustus werd een kaart vertoond ‘beroerende de royinge van de burchwallen ende wateren van ’t
Ye aff, tot de Heylige Wechspoort toe, aen de nyeuwe sijde’. Deze omschrijving laat geen enkele twijfel toe dat het ging
om een uitbreiding aan de westzijde. Gezien de mate van overleg tussen commissie, burgemeesters en vroedschap,
zoals blijkt uit de resoluties, is het ondenkbaar dat een derde gracht zonder overleg met de vroedschap werd ingevoegd
in het plan: Jansen 1960, 57.
293 De resultaten van de in augustus 1611 ingestelde commissie, die moest adviseren over de afwatering van de nieuwe
stad, waren nog niet bekend en zijn niet in de bronnen terug te vinden. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat de
resultaten direct aan de commissie-Hooft, die inmiddels de opdracht had om de nieuwe stad te ontwerpen, zijn
medegedeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611).
294 Het was een mogelijkheid om aan de ‘Herengracht’ kavels van 200 en aan de buitenste gracht kavels van 150 voet te
leggen.
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het plan werd uitgevoerd werd een nieuwe commissie in het leven geroepen.295 Het feit dat de
fabrieksmeester in de commissie zat wijst op het praktische karakter dat het werk van nu af aan
zou moeten hebben: de planning zat erop, de uitvoering kon beginnen.
Terwijl de werkzaamheden aan de vestingwerken in gang waren ging de nieuwe
commissie sleutelen aan het grachten- en stratenplan.296 Op 10 augustus 1613 werd door de
commissarissen een kaart vertoond die ze hadden laten maken.297 De heren hebben het ontwerp
op eigen initiatief aangepast: in de resoluties van de vroedschap staat geen opdracht om het plan
bij te stellen. Het spreekt vanzelf dat het ontwerp werd aangepast nu de stad niet rondom maar
alleen aan de westzijde zou worden uitgebreid. De vergroting was meer dan de helft kleiner: dit
had niet alleen gevolgen voor de omtrek maar ook voor de inrichting van de stad.
De commissie presenteerde de uitwerking van een deel van de vergroting: de rooiing van
de grachten. De resolutietekst geeft ditmaal geen details over het ontwerp maar uit een latere
resolutie is af te leiden dat het hier ging om het driegrachtenplan, dat een kerkplein was
ontworpen tussen de huidige Reestraat en Berenstraat en een marktplein op de plek van de latere
Westermarkt.298 De vroedschap stelde de nieuwe rooiing zonder wijzigingen vast. Gezien dit feit
en het feit dat hierna geen nieuwe ontwerpen voor de grachtengordel zijn besproken kunnen we
stellen dat in deze kaart de basis van het driegrachtenplan heeft gelegen. De extra gracht (de
Keizersgracht) werd tussengevoegd ter compensatie van de gekrompen lengte aan woongracht
die met de verkleining van het plan was opgetreden. De aanleg van de Keizersgracht kwam voort
uit het schrappen van het deel van de Herengracht dat oorspronkelijk aan de zuid- en oostkant
van de stad was voorzien.299
2.4.2 De dwarsstraten
Nu de rooiing van de grachten was vastgesteld kreeg de commissie de opdracht om de volgende
stap te zetten: het intekenen van de dwarsstraten en -grachten op de plaatsen waar zij die ‘nodich
ende dienstich’ achtte. Op 27 augustus was de commissie hiermee klaar. Op de eerder vertoonde
kaart van de grachten waren nu ook dwarsstraten aangegeven. Het aantal dwarsstraten wordt niet
genoemd. De enige dwarsstraat waarvan we de locatie met zekerheid kunnen opmaken lag ter
hoogte van de Torensluis. De aanleg van deze straat hield men ‘in bedencken ende surcheantie
tot nadere resolutie’. De overige, waarvan de locatie niet is genoemd, werden vastgesteld.300
Over de aanleg van dwarsgrachten staat niets in de resolutie. De Blauwburgwal en de
Warmoesgracht werden niet doorgetrokken. In verband met de grondopbrengst werden alleen de
strikt noodzakelijke dwarsstraten aangelegd zodat aan de Herengracht zoveel mogelijk
bouwgrond overbleef. Ook bleven de Herengracht en de Keizersgracht hiermee volledig buiten
de verkeersroutes over water. Er bestond twijfel over de bereikbaarheid van het stadscentrum
over het water. Er bestond behoefte aan een waterverbinding dwars door de nieuwe
grachtengordel, anders zouden schepen wel erg ver moeten omvaren. Het feit dat er geen
beslissing werd genomen over de dwarsstraat bij de Torensluis, de plaats van de latere
Leliegracht, heeft hier waarschijnlijk mee te maken.
In deze commissie zaten de burgemeesters (Gerrit Jacob Witsen, Barthold Cromhout, Cornelis Banning Jansz en
Jacob Dircksz de Graef), de thesaurieren (Sebastiaen Egbertsz en Jan Jacobsz Huijdecoper), schepen IJsbrand Ben,
oud-schepen Dirck de Vlamingh en fabrieksmeester Johan (Jan) van Hoorn. Hooft was niet langer lid van de
commissie, de grondspeculanten Cromhout en Huijdecoper wel.
296 Over de uitvoering is nauwelijks materiaal beschikbaar. Uit een klacht van de opzichter van de turfmarkt en een
aantal turfdraagsters blijkt dat de stad in 1613 zeer slecht bereikbaar was. Veel paden waren afgesloten tijdens de
vestingbouw: Verklaring d.d. 6 november 1613: Van Dillen 1933, 66.
297 SAA 5025-10 (Vroedschap) 170 (10 augustus 1613).
298 In deze resolutie wordt gesproken van ‘een plaetse tot een kerck, gelegen tusschen de keysers ende de princengraft
by noorden die nieuwe Raemstraet recht tegens over Appelmans padt’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 263-264 (5 januari
1615). Met de ‘Nieuwe Raamstraat’ moet de huidige Wolvenstraat zijn bedoeld: de straat was net getraceerd en lag in
het verlengde van de (huidige) Raamsteeg en de Oude en Nieuwe Raambrug, zoals te zien op de kaart van Pieter Bast
uit 1597. Het Appelmanspad lag buiten de vesten ter hoogte van de Romeinsarmsteeg. De kerk zou dus komen te
liggen tussen de Berenstraat en de Reestraat. Of het kerkplein ook al van gracht tot gracht liep is niet met zekerheid uit
de tekst af te leiden, maar het is wel waarschijnlijk, omdat er anders ‘aan de Keizersgracht’of ‘aan de Prinsengracht’zou
hebben gestaan. Uit het feit dat hier de Keizers- en Prinsengracht worden genoemd is af te leiden dat de kaart die op
27 augustus 1613 werd vertoond een plan met drie grachten uitbeeldde.
299 Een relatie tussen het Antwerpse driegrachtenplan van rond 1550 met het ontwerp voor Amsterdam (De Jonge en
Ottenheym 2007, 210) wordt daarmee minder aannemelijk.
300 SAA 5025-10 (Vroedschap) 171-172 (27 augustus 1613).
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2.4.3 De rand van de afgrond
De intentie om de stadsuitbreiding ‘buyten coste’ uit te voeren was zoals we hebben gezien
verlaten voor de aanmerkelijk minder ambitieuze doelstelling om te werken ‘tot de minste coste’
van de stadskas. De commissie-Hooft was goed op de hoogte van de uitgaven van de
stadsfabriek. De thesaurieren, die waren belast met de boekhouding van de stad, hadden zitting in
de commissie. Zij hadden inzicht in de dagelijkse administratie, die werd bijgehouden in de
rapiamus (het stedelijk kasboek) en wisten precies welke bedragen naar de stadsfabriek gingen.301
De commissie had daarmee inzicht in de geldstroom die gemoeid was met de stadsvergroting.
Hooft heeft in zijn redevoeringen in de vroedschap meermalen gewaarschuwd voor torenhoge
kosten.302 Het zag er naar uit dat hij ondanks de verkleining van de vergroting gelijk zou krijgen.
De rapiamus bevatte voor wat betreft de stadsuitbreiding uitsluitend uitgaven en dat waren er
niet weinig. In de periode 1610-1613 was meer dan 750.000 gulden uitgegeven aan openbare
werken. Dit was een gigantisch bedrag, zeker gezien de relatief lage belastinginkomsten. Een
groot deel van de beschikbare middelen was opgegaan aan de vergroting.303 Het einde van de
werken was nog lang niet in zicht. Bovendien was er nog geen cent binnengekomen. Er was geen
budget, dus we kunnen strikt gezien niet spreken van een overschrijding. Toch zullen dergelijke
cijfers de thesaurieren een ongemakkelijk gevoel hebben gegeven, als tenminste nog geen sprake
was van paniek.
Over de opbrengsten was men te optimistisch geweest. In de rapiamus over 1611 werd
een nieuwe post opgenomen: de inkomsten uit de melioratie. Uit het feit dat er acht bladzijden
voor werden ingeruimd in het boek en dat ze allemaal leeg zijn gebleven mogen we concluderen
dat men er het nodige van verwachtte.304 Het jaar daarna waren er zes bladzijden voor ingeruimd
die eveneens leeg bleven.305 In 1613 verdween de post uit de rapiamus. Pas in 1616 kwam voor
het eerst geld uit de melioratie binnen, in totaal bijna 50.000 gulden.306 De melioratie kon toen
pas worden geïnd, omdat de taxatie van de grond niet eerder was uitgevoerd, waarover later
meer. In de zomer van datzelfde jaar leidde de stadsvergroting tot een crisissituatie die al jaren
werd gevreesd en waardoor vlak daarvoor nog het Haarlemmerplein werd verkleind. Het
begrotingstekort liep zodanig op dat het bestuur zich genoodzaakt zag om de thesaurieren
opdracht te geven rentebrieven te verkopen die waren gepasseerd over door de stad verkochte
percelen. Er werd geen financiële limiet gesteld aan de verkoop. Uit de tekst van de resolutie
spreekt een groot gevoel van urgentie met een licht panische ondertoon: er moest genoeg geld
binnen komen om ‘de saecke te cunnen redden ende staende te houden’. Hiermee werd gedoeld
op de grote bouwprojecten en met name op de fortificatiewerken. 307 Dat jaar werd bijna 150.000
gulden binnengehaald met de verkoop van rentebrieven. Een groot deel ervan werd verkocht aan
leden van het stadsbestuur.308
De stad was in hoog tempo op weg naar de financiële afgrond. Er moest geld worden
verdiend, snel en veel. Aangezien de opbrengsten vooralsnog niet uit de melioratie kwamen,
moest de cash flow komen uit de verkoop van grond. Om die reden begon men snel met de
Herengracht, waarvan de kavels het eerst voor veel geld verkocht zouden worden. De ligging van
een kavel ten opzichte van de stad en met name de nabijheid van stedelijke functies als het
De fabrieksmeester legde driemaandelijks verantwoording af aan de thesaurieren. Deze namen het jaartotaal op als
post in de rapiamus. De onderliggende administratie, het kasboek van de stadsfabriek, is niet bewaard gebleven. In de
brief aan de Staten van Holland in een later stadium van de vergroting staat opnieuw een overzicht van de kosten: SAA
5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd, brief ‘Aen de Mogende E. Heren Staten van Hollandt
ende West-Vrieslandt’, ongedateerd [7 september 1615]. Zie over de stedelijke administratie: Oldewelt 1971.
302 Van Gelder 1925.
303 In 1611, dus aan het begin van deze periode, werden enkele grote stadsgebouwen opgeleverd, zoals de Beurs en de
Zuiderkerk, maar die waren al eerder begonnen. Verder was er het gebruikelijke onderhoud aan stadsgebouwen,
bruggen, fortificaties en dergelijke, maar het overgrote deel van het bedrag was uitgegeven aan de sloop van de oude
vesting, de aanleg van een nieuwe, grondverzet, ophogingsmateriaal, etc.
304 SAA 5039-296 (Rapiamus) 78-82 (1611). Het tarief werd pas in 1615 bekendgemaakt: SAA 5020-12 (Keurboek I)
60-60vo (27 januari 1615).
305 SAA 5039-297 (Rapiamus) 109-111vo (1612).
306 SAA 5039-301 (Rapiamus) 138-146vo (1616).
307 SAA 5025-10 (Vroedschap) 339 (11 augustus 1616).
308 SAA 5039-300 (Rapiamus) 123-126 (1616). De verkopen vonden plaats in de periode van 23 augustus tot 22
december 1616.
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stadhuis en de beurs waren bepalend in de prijsstelling van de grond. Bovendien lagen de
bouwblokken tussen de Heren- en Keizersgracht op de plaats waar de oude vesting had gelegen.
Dat betekende dat de grond in eigendom was van de stad. Iedere cent aan inkomsten in dit deel
van de uitbreiding zou ten goede komen aan de stadskas.
Maar om de Herengracht te kunnen aanleggen moest de oude omwalling worden
gesloopt. Dat kon pas als de nieuwe fortificatie in staat van verdediging was. De eerste stap in
deze richting was de gedwongen verhuizing van de lijnbanen van de oude naar de nieuwe
fortificatie.309 De lijndraaiers waren in gildeverband georganiseerde ondernemers die grond van
de stad huurden. De banen lagen sinds de zestiende eeuw aan de binnenzijde van de stadswal
vanwege hun lengte: de meestal overdekte banen voor ‘grof garen’ waren soms wel 250 meter
lang en pasten nergens anders in de stad.310 Er waren ook kleinere banen voor fijner touw
(‘kleingaren’). De lijnbanen moesten over het water bereikbaar zijn; hennep werd per schuit
aangevoerd.311 Het had voor de hand gelegen om de touwslagerijen buiten de stad te leggen maar
het verzet van de Hollandse steden tegen de ‘buitennering’ maakte dit onmogelijk.312 Voor de
verplaatsing van de lijnbanen hoefde de nieuwe vesting niet helemaal afgebouwd te zijn: wel
moest het tracé zijn uitgezet zodat men wist welke grond moest worden verhuurd. Zover was het
op 11 mei 1613.313 In juni gingen de eerste lijndraaiers over naar een nieuwe locatie.314 Nog
diezelfde zomer werd een aantal andere lijnbanen verplaatst. 315
Op de bolwerken stonden molens. De bolwerken waren de aangewezen plaats voor
(koren)molens vanwege de windvang en het feit dat op deze wijze vitale functies binnen de stad
konden worden geplaatst. De eigenaren van de molens huurden de grond van de stad en
betaalden voor het gebruik van de wind.316 De molens moesten net als de lijnbanen worden
verplaatst. De verplaatsing van molens was de gewoonste zaak van de wereld. Het waren houten
machines die konden worden ontmanteld en elders weer opgebouwd. De verplaatsing moest
wachten tot de nieuwe bolwerken op hoogte waren. Dat moment kwam aan het einde van het
jaar 1613.317 De eigenaren van de molens die van de oude naar de nieuwe bolwerken moesten
verhuizen kregen van stadswege vierhonderd gulden verhuissubsidie.318 Bij deze gelegenheid
werden ook molens van buiten binnen de stad gebracht. Zo deed Anthony Slickers, die een
kopermolen buiten de wallen aan de oostzijde van de stad had staan, het verzoek om een tweede
molen te mogen plaatsen. Deze toestemming kreeg hij zonder meer omdat de bedrijfstak
belangrijk voor de stad werd geacht. Maar de burgemeesters kregen van de vroedschap de
Uit de rapiamus blijkt dat in 1609 ook buiten de fortificatie lijnbanen lagen: SAA 5039-294 (Rapiamus) 67-70
(1609). Zowel buiten de Jan Rodenpoort, de Haarlemmerpoort en de Sint- Anthonispoort werd door de stad grond
verhuurd voor de bouw van lijnbanen. Toen deze opnieuw werden verhuurd in 1611, gebeurde dat onder de conditie
‘tot wederseggen’. De stad hield de mogelijkheid open om lijndraaiers naar een andere plek te dirigeren: SAA 5039-296
(Rapiamus) 45 (3 en 23 juni 1611) en SAA 5039-296 (Rapiamus) 45vo (1 mei 1611).
310 Bovendien waren de teerhuizen die erbij stonden brandgevaarlijk. Dit was nog een extra reden voor plaatsing aan de
stadsrand: SAA 5025-8 (Vroedschap) 420 (12 november 1597); SAA 5025-8 (Vroedschap) 421 (16 november 1597).
311 Een deel kwam uit het Oostzeegebied, maar ook in Holland werd hennep geteeld: Hoogendoorn 2002, 18-25.
312 Hoogendoorn 2002, 15.
313 SAA 5025-10 (Vroedschap) 155-157 (11 mei 1613).
314 Er mochten per lijnbaan maximaal twee woningen worden gebouwd: SAA 5039-33 (Oudraad) 7vo (22 juni 1613).
315 Op 25 juli 1613 worden opnieuw lijnbanen verhuurd tussen het ‘Passeerdersbolwerk’ en bolwerk ‘de Roos’: SAA
5039-33 (Oudraad) 8 (25 juli 1613). Op 28 augustus 1613 werden opnieuw drie lijnbanen verhuurd, onder de conditie
dat er geen bouwmateriaal van de vestingwal zou worden gehaald: SAA 5039-33 (Oudraad) 9 (28 augustus 1613). Op
24 januari 1614, dus op de tweede dag van de veiling van de percelen aan de Herengracht, huurden twee ‘lijnslaegers
deser stede’ een plek voor twee lijnbanen tussen de bolwerken C en G, met een breedte van 40 voet en een lengte van
83 roede: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 47 (24 januari 1614). Ook in 1616 werd nog een aantal lijnbanen binnen de
nieuwe fortificatie verhuurd: SAA 5039-33 (Oudraad) 24 (24 januari 1616). Blijkbaar was de lijndraaierij nog een
groeiende sector. Dat blijkt tevens uit het feit dat er in 1616 veel touw illegaal werd geïmporteerd. De touwslagers
vroegen het stadsbestuur om hiertegen op te treden, waarop het bestuur besloot om op zoek te gaan naar plekken om
meer lijnbanen te bouwen: SAA 5025-10 (Vroedschap) 327 (4 mei 1616). Ook moest een opslag worden gevonden om
de niet gekeurde touw te verkopen: SAA 5025-10 (Vroedschap) 336 (27 juli 1616). Voor iedere verhuring werd een
kaartje gemaakt door Lucas Jansz Sinck: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 77 (21 juli 1621).
316 Van den Hoek Ostende 1969. Het windgeld was een vergoeding voor het benutten van de wind. Aanvankelijk werd
deze betaald aan de landsheer na het verlenen van een vergunning voor het bouwen van de molen. In 1581 was het
windrecht overgegaan aan de stad: Van den Hoek Ostende 1970.
317 SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31 december 1613).
318 SAA 5039-299 (Rapiamus) 195 (19 april 1614); SAA 5039-299 (Rapiamus) 197 (29 juli 1614). Het bedrag is
waarschijnlijk gebaseerd op een schatting van de kosten van het afbreken en weer opbouwen van een molen.
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opdracht mee om te proberen beide molens en de bijgebouwen binnen de stad te brengen.319 De
burgemeesters werden gemachtigd om andere molenaars die verzochten om een plaats op de
nieuwe bolwerken daar toestemming voor te geven.320
In de zomer van 1613 werd gewerkt aan het grondwerk voor de nieuwe fortificatie. De
eerste steen van de nieuwe Haarlemmerpoort werd pas gelegd in 1615.321 Het ‘grote bestek’ van
de vesting is niet overgeleverd maar enkele technische details zijn bewaard gebleven omdat deze
in de resoluties van de oudraad terechtkwamen.322 Op 6 september 1613 kregen drie aannemers
bij aanbesteding een contract om het grondverzet te verrichten voor een deel van de wal. 323 De
wal werd dertig voet (8,5 meter) breed en op de kruin waterpas met een hellinghoek binnen van
22,5 graden en buiten van 45 graden. Op de afgevlakte kruin kwam later een wandelpad over de
vestingwerken. De wal werd aan beide zijden met zoden opgezet. De beer die ter hoogte van de
Haarlemmerdijk als onderdeel van de zeewering in de stadsgracht lag was al aangelegd. Bij de
beer moest de wal tot zes voet onder maaiveld worden aangelegd; de vestinggracht zou zes voet
diep worden. Voor de 2955 schaften (9645 m3) grondverzet was een opleveringstermijn gesteld
van vijf weken: er moest worden doorgewerkt. De stad had zichzelf een deadline gesteld. De
reden hiervoor lag in de precaire toestand van de stedelijke financiën.
2.4.4 Haastklus: de aanleg van de Herengracht
Tegen het einde van het seizoen, op 28 oktober 1613, meldden de burgemeesters aan de
vroedschap dat de nieuwe fortificatie ‘ten naesten by in redelycke verseckeringe [was] gebracht’.
De vestingwerken waren niet klaar maar bijna in een staat waarin de stadsverdediging redelijk zou
zijn. Toch was deze stand van zaken voor de burgemeesters voldoende om voor te stellen de
bestaande vestingwal af te breken. Men wilde de oude stadsgracht dempen en de
binnenvestgracht verwijden zoals op 10 augustus 1613 was besloten.324 De reden voor de
overhaaste sloop staat onomwonden in de resolutietekst: de stad wilde zo snel mogelijk een groot
aantal percelen bouwrijp maken en voor een zo hoog mogelijke prijs verkopen. Dat diende te
geschieden in de eerstkomende ‘twaalf nachten’, rond de jaarwisseling. Zo kon de stad iets van
het geld terugverdienen dat was uitgegeven aan de fortificatie: het geld diende tot ‘vergoedinge
van hare verstreckte penningen totte voors fortificatie’. Maar de vroedschap was niet overtuigd
en het voorstel werd aangehouden.
Slechts een maand later was de sloop van de oude vesting opnieuw aan de orde. Aan de
bezwaren die een deel van de vroedschap een maand tevoren had geuit werd tegemoetgekomen
door een aantal maatregelen die de verdedigbaarheid van de onvoltooide nieuwe vesting moesten
verhogen. De toegangen tot de wal van binnenuit zouden bruikbaar worden gemaakt en de sloten
en de nieuwe buitengrachten zouden met dammen, palen of bomen worden afgesloten zodat een
verrassingsaanval met boten uitgesloten was. Op de wal zou een goede wacht komen, waarvoor
een aantal wachthuizen zou worden gebouwd. Met deze lapmiddelen waren de bedenkingen van
de raad verdwenen: men besloot de wal te slechten. De doelstelling van dit besluit was tweeledig.
Men sloopte de wal ‘voor de meeste verseeckeringe ende proffyte van de stad’.325 Er was een
belangenafweging gemaakt en een compromis bereikt tussen de veiligheid en de precaire
financiële positie van de stad. Blijkens een keur van oktober 1614 was het toen zonder meer
mogelijk om overdag en ’s nachts lopend over de vestingwal de stad binnen te komen. De
aanwezige wacht kon eenvoudig worden omgekocht, en soms was zelfs dat niet nodig. Ook
voeren veel mensen met boten en schuiten door de bomen en palissaden in de stadsgracht. Om
hier een einde aan te maken, werd gegrepen naar een extreem middel: overtreders riskeerden de
doodstraf.326 Om de tweede doelstelling (maximale opbrengst) te halen was haast geboden, want
de deadline naderde in de vorm van de veilingdatum.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31 december 1613).
Hierbij moest goed worden gelet op de grootte en hoogte van de bijgebouwen: SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31
december 1613). In 1620 werd het bolwerk bij de Palmstraat verhuurd aan de molenaar, die er ook twee woningen
mocht bouwen: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 74 (18 augustus 1620).
321 De poort werd voltooid in 1618: Ottenheym, Rosenberg en Smit 2008, 73-74.
322 SAA 5039-33 (Oudraad) 9 (28 augustus 1613).
323 GAA 5039-33 (Oudraad) 9 (6 september 1613).
324 SAA 5025-10 (Vroedschap) 177 (28 oktober 1613).
325 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184 (29 november 1613).
326 SAA 5020-12 (Keurboek I) 57-57vo (9 oktober 1614).
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Het heeft er nog om gehangen. Toen in november 1613 het besluit tot slechting van de
oude wallen viel kon de aanleg van de gracht beginnen. Het was allerminst zeker wanneer het
werk klaar zou zijn: het seizoen waarin grondverzet kon plaatsvinden was in november vaak al
voorbij. Bij het invallen van de vorst kon niet worden gewerkt. Om de start van het werk te
bespoedigen gaf de vroedschap toestemming om het werk ‘by bestedinge ofte andersins’ te laten
verrichten. Hiermee kregen de burgemeesters de mogelijkheid om de aanbestedingsprocedure
achterwege te laten en zonder meer opdracht te geven tot de uitvoering van het grondverzet. 327
Misschien werd met een onderhandse gunning iets meer geld uitgegeven maar de aanleg van de
gracht en het rooien, afsteken en bouwrijp maken van de bouwblokken moesten hoe dan ook
doorgaan. Daarom werkte men midden in de winter, op oudejaarsdag 1613, nog door aan het
slechten van de wallen.328 Het weer heeft blijkbaar meegewerkt.329 Op dezelfde dag gaf de
vroedschap groen licht voor de veiling. De verkoop van de grond aan de Herengracht zou
plaatsvinden op 21 januari 1614 en de dagen daarna.
De druk die op het planproces kwam te staan door het vaststellen van de veilingdatum
leidde drie weken voor de veiling tot een reeks besluiten. Op de dag van de veiling moest de kaart
waarop alle kavels werden weergegeven klaar zijn. Daarvoor moesten de oppervlaktes en ligging
van de te verkopen percelen worden bepaald. De commissie kwam met een advies over de
breedte van de kavels: die werd bepaald op dertig voet (8,5 meter). Verder moest iedereen die op
de veiling een kavel kocht de mogelijkheid krijgen om het naastgelegen kavel voor dezelfde prijs
te kopen. Kopers kregen de mogelijkheid om een grachtenpand op een dubbele kavel te bouwen.
De hoekerven waren uitgezonderd van deze regeling. Ook dit heeft te maken met de
maximalisering van de opbrengst: door hun ligging waren hoekerven zeer geschikt voor
commerciële functies en dus duurder per vierkante meter dan de erven in de straten en aan de
grachten. In de buurt van de dwarsstraten zou een kleinschaliger bebouwing komen. Deze
adviezen werden door de raad overgenomen.
Bouwpercelen van dertig voet waren naar Amsterdamse maatstaven al behoorlijk breed.
Maar door er twee naast elkaar te kopen kreeg men de mogelijkheid een gebouw met een
voorgevel van 60 voet (17 meter) aan de gracht te bouwen. Het stond iedere koper overigens vrij
om het tegengestelde te doen en meerdere kleine huizen te bouwen zolang die maar niet werden
ontsloten door middel van sloppen en stegen. Vaak wordt aangenomen dat men niet mocht
smaldelen maar in de letterlijke tekst van het veilboek staat dat kavels niet mochten worden
‘gesmaldeeld tot slopjes en steegjes’.330 Hiermee werd het verboden om stegen aan te leggen maar
niet om op één kavel meerdere panden te bouwen, of drie panden of twee kavels. Met deze extra
bebouwingsmogelijkheden hoopte men de grondopbrengst te maximaliseren.
Een ander onderdeel van het plan waarover vóór de veiling een beslissing moest vallen
was de locatie van de dwarsstraten. Men moest weten welke grond onverkocht moest blijven om
tot straat te dienen. De waarde van een kavel werd in de eerste plaats bepaald door de ligging ten
opzichte van de verbindingen met het centrum. Volckert Overlander en Pieter de Vlaming
werden toegevoegd aan de commissie die tot dan toe niet met een definitief voorstel was
gekomen. Zij werden kennelijk in staat geacht een beslissing te kunnen forceren. 331
De uitgebreide commissie kwam vijf dagen later met een kaart waarop de dwarsstraten
en de bruggen stonden aangegeven die de nieuwe stad met de oude zouden verbinden. De
dwarsstraten lagen op onregelmatige afstanden van elkaar en sloten aan op de dwarsstraten in de
oude stad. De eerste zou komen bij de Blauwe Brug, de tweede bij de (oude) Jan Rodenpoort, de
derde bij de Gasthuisbrug en de vierde bij de Raambrug. De aanleg van de Leliegracht is niet
terug te vinden in de resoluties van de vroedschap. Men besloot op 4 januari 1614 om de sluis
aan het einde van de Warmoesgracht te verleggen. 332 Hiervoor moest een stuk grond van 110
voet breed tegenover de Torensluis buiten de veiling worden gehouden. Hierop zou een gracht

SAA 5025-10 (Vroedschap) 184 (29 november 1613).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 196-197 (31 december 1613).
329 Buisman geeft geen data over de winter van 1613-1614: Buisman 1984, 86-87.
330 Zie bijvoorbeeld: Dudok van Heel 1997, 132-133; SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-67 (22, 23, 28
en 29 januari 1614).
331 De heren waren raad en schepen: SAA 5025-10 (Vroedschap) 196-197 (31 december 1613).
332 Deze sluis is niet lang na 1601 gebouwd: De Roever 1890, 1-4.
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van vijftig voet met aan weerszijden een kade van dertig voet worden aangelegd.333 Deze maat
komt overeen met de breedte van de huidige Leliegracht. In 1585 waren twee dwarsgrachten
aangelegd, nu slechts één. De hoeveelheid uitgeefbare grond werd gemaximaliseerd. Om
verkeerskundige redenen kwam de nieuwe doorvaart tussen de beide bestaande dwarsgrachten
(de Warmoesgracht en de Blauwburgwal) in te liggen.
Op de aangewezen locaties zijn ook dwarsstraten gekomen.334 Men kon niet meer terug
nadat de grond was verkocht. Dat gold evenzeer voor de breedte van de dwarsstraten en de
kavelmaten. De straten zouden 30 voet breed worden, de percelen erlangs zouden 60 voet diep
en 20 voet breed worden. Hierna kon landmeter Lucas Jansz Sinck beginnen met het maken van
de uitgiftekaart die op de veiling zou worden vertoond. Het stedenbouwkundig plan voor de
grachtengordel was vlak voor de veiling klaar. De structuur van dit nieuwe stadsdeel lag vast,
althans op papier.
2.4.5 De veiling van de eerste kavels
De aanleg van de Herengracht was haastwerk. De veilingdatum werd ternauwernood gehaald.
Dat blijkt uit het feit dat de kavels niet geheel bouwrijp werden opgeleverd. De overdracht kon
pas plaatsvinden ‘soo haest deselve geslecht [waren]’.335 De sloop van de stadswal was nog niet
voltooid. Men was nog bezig met het verder uitgraven van de oude stadsgracht tot Herengracht
en er waren nog geen bruggen. Ook de Leliegracht was nog niet gegraven: dat moesten de kopers
van de aangelegen percelen zelf laten doen. Daartegenover stond dat zij de aarde die eruit kwam
voor eigen rekening mochten verkopen – hun eigen grond zou van stadswege worden
opgehoogd.336 Die aarde bracht tijdens de bouwgolf meer op dan het arbeidsloon van het graven.
Verderop aan de Herengracht was nog niet alle bebouwing gesloopt en er moest nog een
geschutgieterij worden uitgeplaatst.337
De eerste veiling van grond in de nieuwe vergroting vond plaats in januari. Een
dergelijke veiling werd gehouden in een herberg, ten overstaan van een of meer burgemeesters,
de thesaurieren, een afvaardiging van de schepenen en de schout. Voor het begin van de veiling
werden de condities waarop de grond werd verkocht voorgelezen. In deze verkoopvoorwaarden
of servituten werd het gebruik van de kavels geregeld of werden bouwvoorschriften gesteld. Ze
speelden een belangrijke rol op het gebied van de ruimtelijke ordening maar ook bij de
prijsvorming.338 Er waren allerlei factoren die de grondprijs konden opdrijven, zoals een verbod
op allerlei overlastgevende bedrijvigheid. Ook de voorgenomen aanleg van brede kades of
monumentale stenen boogbruggen werd gemeld. Een veiling verliep in twee fasen: eerst werd er
opgeboden. De hoogste bieder ontving het zogenaamde ‘plokgeld’ of ‘pluckgelt’. Vervolgens
werd er ‘gemijnd’ of afgeslagen: wie het eerst ‘mijn’ riep werd eigenaar van de aangeboden kavel.
Men kon het plokgeld verdienen zonder daadwerkelijk grond te kopen. Hier was een risico aan
verbonden: wie hoogste bieder was maar zijn bod niet gestand kon doen en niet de vereiste twee

SAA 5025-10 (Vroedschap) 201 (4 januari 1614). De kaart is niet bewaard gebleven; de locaties van de dwarsstraten
worden genoemd in de resolutietekst.
334 Het gaat om de volgende straten: 1. Herenstraat-Prinsenstraat, 2. Leliegracht, 3. Hartenstraat-Reestraat en 4.
Wolvenstraat-Berenstraat: SAA 5025-10 (Vroedschap) 200-201 (4 januari 1614). Deze straten zijn inderdaad aangelegd.
Pas toen de grond werd geveild en men niet meer terug kon, werd het besluit over deze vier dwarsstraten genomen.
Met de ‘Oude Jan Rodenpoort’ wordt de huidige Torensluis bedoeld. De ‘Nieuwe Jan Rodenpoort’ lag sinds 1585 iets
ten zuiden van de oude, aan het einde van de Warmoesgracht.
335 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 27-28 (22, 23, 28 en 29 januari 1614).
336 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 42vo (22, 23, 28 en 29 januari 1614).
337 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 56vo (22, 23, 28 en 29 januari 1614). Het ging om park D, kavel 23.
338 Op 20 januari, één dag voor de veiling, besloot de vroedschap dat aan de kopers van de percelen zou worden
medegedeeld dat ze de erven niet meteen hoefden te betalen, maar hun geld mochten houden tegen de penning
zestien, dat wil zeggen tegen een jaarlijkse rente van 6,25 %. De rentebrieven zouden op 1 mei passeren en de rente
zou ingaan op 1 november 1614: SAA 5025-10 (Vroedschap) 206 (20 januari 1614). Verder werden er voor de
Herengracht en de dwarsstraten zaken geregeld over de breedte van de kade, de hoogte van de kade en de erven, de
oplevering, de aanleg van bruggen, de betaling van de kademuren, een verbod op het aanleggen van stegen, het
uitsluiten van bepaalde functies, de bouwhoogte en nog een aantal bouwvoorschriften, gericht op de bezonning en
privacy van de tuinen. Zie voor de condities: SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-27 (22, 23, 28 en 29
januari 1614).
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borgen kon stellen, was een ‘schaap’.339 Deze schapen werden door de aanwezigen nageblaat en
gingen voor twee maanden het Rasphuis in. Bij een volgende overtreding kregen ze drie maanden
Rasphuis en bij een derde keer volgde ook nog een geseling.340 De straffen waren zwaar, maar het
ging om flinke bedragen: bij de veiling in januari 1614 werd bijna 3000 gulden plokgeld
uitgekeerd.341
Op de veiling lag de uitgiftekaart (afb. 16) ter inzage.342 Op de kaart waren alle kavels in
de te veilen blokken (‘parcken’) te zien. De kavels waren genummerd en van iedere kavel waren
de breedte en diepte bijgeschreven. De kaart gaf inzicht in de ligging van de kavels ten opzichte
van de dwarsstraten en bruggen en in de breedte van straten, grachten en kades.
In januari verkochten de burgemeesters alle grond aan de nieuwe westzijde van de
Herengracht en de westelijke helft van de dwarsstraten, de Brouwersgracht en de Leliegracht. In
totaal werden 124 percelen aan de gracht verkocht. De grachtenkavels hadden op vier na allemaal
dezelfde vorm en oppervlakte: 30 bij 190 voet.343 Daarom is aan de prijzen die ervoor werden
betaald af te lezen wat de kopers van waarde achtten. Op de schaal van de gehele Herengracht is
duidelijk te zien dat nabijheid van het centrum de belangrijkste prijsbepalende factor was. Tussen
de Brouwersgracht en de Huidenstraat gaat de prijs van laag naar geleidelijk hoger. De duurste
grond lag tussen de Leliegracht en de Hartenstraat. Ten zuiden van de Hartenstraat dalen de
prijzen geleidelijk tot aan de Huidenstraat. Het prijsniveau in het zuidelijk deel lag ongeveer even
hoog als dat in het noordelijk deel. De Brouwersgracht en de Huidenstraat lagen ongeveer op
gelijke afstand van de Dam. Op het schaalniveau van de afzonderlijke blokken is eveneens de
bereikbaarheid de belangrijkste factor: naarmate een perceel dichter bij een dwarsstraat of gracht
lag, bood men op de veiling een hogere prijs.
De kavels in de dwarsstraten waren relatief erg duur. Dit had te maken met de
bebouwingsmogelijkheden: in tegenstelling tot de grachtenkavels mocht het gehele perceel
worden bebouwd. Maar hier stond tegenover dat de maximale bouwhoogte beperkt was. Het
prijsverschil kan mede worden verklaard uit de functie: de dwarsstraten waren bedoeld voor
winkels en bedrijven, terwijl de kavels aan de grachten verkocht werden met het idee dat er
uitsluitend woonfuncties zouden worden gevestigd. Wonen kostte geld, zeker het luxe wonen aan
de grachten, maar winkels leverden ook geld op. De grond aan de dwarsstraten moet in de eerste
plaats worden gezien als productiemiddel. Dit verklaart het prijsverschil per eenheid. De
functionele en sociaal-economische opbouw van de oude binnenstad (waar de duurdere huizen
aan de dijkstraten en de burgwallen lagen en de goedkopere in de dwarsstegen) werd hier op
grotere schaal en meer geometrische vorm uitgevoerd.344 De sociale segregatie werd in één
opzicht verder doorgevoerd: door het verbod op de aanleg van stegen werd (goedkoop) wonen in
hoge dichtheden uitgesloten. Met deze maatregel werd de stedelijke onderklasse geweerd uit de
grachtengordel.
Van de 124 kavels aan de Herengracht werden er 78 twee aan twee verkocht. 345 Hier
werden dubbelbrede woonhuizen gebouwd. Dit was geen nieuw type: een eerdere generatie rijke
kooplieden had reeksen dubbele woonhuizen gebouwd aan het Singel. Voor die tijd werden
grotere, duurdere huizen vooral aan de drukke uitvalswegen gebouwd.346 Veel meer dan het
Singel was de Herengracht een woongracht: het aandeel grote huizen was er groter en de gracht
lag buiten de doorgaande verkeersroutes. Velen benutten hun toegenomen welvaart om
comfortabel te wonen en een grote tuin aan te leggen.
De borgstelling was van groot belang voor de stedelijke financiën. Bij een volgende veiling werd de thesaurieren op
het hart gedrukt om goed op te letten dat voldoende borgen werden gesteld en bij twijfel de burgemeesters te
informeren: SAA 5039-33 (Oudraad) 17 (26 november 1614).
340 Zie over de veilingen: Hameleers en Schmitz 1996.
341 Dat blijkt uit een betaling aan de concierge: SAA 5039-299 (Rapiamus) 194 (31 januari 1614).
342 Hier konden rechten aan worden ontleend, zoals we later zullen zien.
343 De vier afwijkende kavels lagen in de bocht die de Herengracht maakte ten zuiden van de Leliegracht. Deze waren
groter dan alle andere en relatief de duurste grond aan de gracht.
344 Zie over deze scheiding in ‘blokkanten’: Van den Berg, van Leeuwen en Lesger 1998.
345 Op vier plaatsen werden drie naast elkaar gelegen erven door één persoon gekocht. Het ging om park A, nummers
12-14, koper: Jan van Hoorn, fabrieksmeester; park B, 9-11, koper: Jan Pietersz du Bien; park D, 23-25, koper:
Cristiaen Smits. Deze kavels werden doorverkocht of bebouwd voor de markt. Nergens kwamen meer dan drie
aaneengesloten kavels in een hand. In geval van de koop van twee (of drie) erven betaalden 35 kopers hetzelfde bedrag
voor de tweede kavel.
346 Dudok van Heel 1997, 128-129.
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In het veilboek is van veel kopers van kavels het beroep vermeld. Hieruit blijkt dat de
percelen in de dwarsstraten voor een groot deel werden gekocht aan mensen met een beroep als
melkboer, slager, bakker, schoenmaker, goudleermaker, ijzerhandelaar, kleermaker,
gewichtenmaker, speldemaker, steenhouwer en leerbereider. Dit zijn beroepen waarbij een bedrijf
met een winkel werd gecombineerd. Het is tevens waarschijnlijk dat hier een vroege winkelketen
ontstond: bakker Harmen Nanningsz kocht een erf in de Wolvenstraat, een op de hoek van de
Herenstraat en een in de Runstraat. Het lijkt erop dat hij verspreid over de uitleg een aantal
bakkerijen wilde gaan exploiteren. Daarnaast waren onder de kopers veel huistimmerlieden en
metselaars die een of meerdere kavels kochten om te bebouwen voor de markt. Overigens lag de
verkaveling na de verkoop van de grond niet vast. Het stond iedereen vrij om (delen van) kavels
door te verkopen aan zijn buren. Op veel plaatsen werd de verkaveling nog vóór bebouwing
door allerlei transacties aangepast aan de gewenste functies. 347 Vooral bij de hoeken van de
grachten en de dwarsstraten vond herverkaveling plaats, waarbij de kavels gericht op de gracht
verdwenen ten gunste van percelen die het mogelijk maakten om een huis met een voorgevel aan
de (winkel)straat te bouwen.
De opbrengst van deze veiling was hoog: 555.198 gulden. De stad kon niet meteen over
al dit geld beschikken: slechts een deel van de koopsom, meestal de helft, moest onmiddellijk
worden betaald. De rest bestond uit een lening tegen een jaarlijkse rente van 6,25%.348
In april werd een vondst gedaan om de cash flow te vergroten. De kopers van de percelen
aan de Herengracht en de dwarsstraten, waarvan de rente op 1 mei was ingegaan, zouden de
rente over het eerste halfjaar krijgen kwijtgescholden als zij vóór 1 november de hoofdsom
hadden afgelost.349 Een aantal figuren uit de stadsregering kreeg nog iets meer uitstel en betaalde
het gehele bedrag een maand na afloop van dit voorstel, rond 1 december. Ook zij hoefden geen
rente te betalen.350 Met de opbrengst van de veilingen en deze aanvullende maatregelen kon de
ergste financiële nood worden gelenigd. De uitvoering kon verdergaan.
2.4.6 Kades, bruggen en peilen
De aanleg van de kades gebeurde op kosten van de kopers van de percelen: iedereen die een
kavel aan de Herengracht, de Brouwersgracht of de Leliegracht kocht moest beloven om een
geldbedrag apart te leggen. Dit moest worden betaald aan een aantal door de burgemeesters
aangestelde commissarissen die zouden zorgen voor de aanleg van stenen kademuren. 351 De
kades aan de Herengracht werden nog datzelfde jaar aangelegd, voor een deel door Claes van
Delft, steenhandelaar en aannemer van metselwerk.352 De kopers van de kavels aan de nieuwe
grachten hadden geen keuze tussen een houten beschoeiing of een stenen kademuur. Deze keuze
werd voor hen gemaakt door het stadsbestuur. Dit was in feite een verkapte
bezuinigingsmaatregel: in principe werd aan een nieuwe gracht een houten beschoeiing aangelegd
door de stad. Door de kopers te verplichten op eigen kosten stenen kades aan te leggen werden
de kosten van een beschoeiing uitgespaard.
Op de grondveiling was nog een belofte gedaan waaruit blijkt dat de aanleg haastwerk
was: de bruggen over de Herengracht zouden van stadswege worden aangelegd zo gauw het
seizoen dat toeliet. Op 5 maart 1614 ‘ter wyle den tyt genakende is’ kreeg de raad een aantal
keuzes voorgelegd: moesten er beweegbare of vaste bruggen komen, en moesten die in hout of
steen worden uitgevoerd? Houten bruggen hadden als nadeel dat ze jaarlijks veel onderhoud
vergden en dat de wippen ‘zeer periculeus ende moyelyck’, gevaarlijk en slecht begaanbaar waren.
Daarom werd gekozen voor een oplossing die als ‘best, cierlycker ende proffytelycker’ werd
Jansen 1963b.
Volgens Hooft speelde men met het idee om de grondopbrengst van de Herengracht in mindering te brengen op de
melioratie, waarmee de eigenaren bovenop hun waardestijging een flink financieel voordeel zouden behalen. Dit zou
echter al te zeer in strijd zijn met de opdracht van de vroedschap om de kosten te beheersen.
349 SAA 5039-33 (Oudraad) 13vo (29 april 1614).
350 SAA 5039-33 (Oudraad) 17vo (8 december 1614).
351 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-27 (22, 23, 28 en 29 januari 1614). Het is niet duidelijk of deze
commissarissen in dit geval leden van de vroedschap waren, of vertegenwoordigers van de kopers van de erven.
352 SAA 5039-299 (Rapiamus) 199 (31 december 1614). Van Delft, ook wel Van Delf, deed in deze periode heel veel
werk in opdracht van de stad en verdiende duizenden guldens. Er zijn vrij duidelijke aanwijzingen dat hij meer dan
uitsluitend zakelijke contacten had met de stadsfabriek. Hij leverde ook steen aan allerlei grote bouwprojecten, niet
alleen in Amsterdam: Meischke 1994, 117-119.
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omschreven: stenen bruggen met vijf bogen waarvan de middelste zo hoog was dat een lege
lichter de brug bij de hoogste waterstand kon passeren.353 Hiervoor was het nodig te weten hoe
hoog het water in de nieuwe gracht zou komen te staan. Hier was nog geen beslissing over
genomen. Deze vraag werd tijdens de bouw van de bruggen voorgelegd aan de vroedschap. De
raad besloot om de drie grachten gemeen te leggen met het binnenwater, dus onderdeel te maken
van de blauwe boezem, het systeem waar ook de Nieuwezijds Burgwallen en het Singel in
vielen.354 Deze beslissing is niet uitgevoerd. Dat was ook niet te verwachten: in dat geval waren
tien sluizen nodig geweest, één in elke Jordaangracht, om de hoger gelegen grachtengordel
(waarin ter ophoging niet alleen de aarde uit de oude vesting, maar ook de baggerspecie uit de
grachten was gebruikt) af te scheiden van de Jordaan, die ondanks de deels illegale verhoging en
bebouwing nog altijd lager ligt dan de grachtengordel. Deze twee gebieden vormden later twee
verschillende boezemgebieden: de blauwe en de rode. Het lag voor de hand om de Prinsengracht
op één peil te brengen met de Jordaan; er waren slechts twee sluizen nodig om de beide peilen
van elkaar te scheiden, één in de Leliegracht en één in de Brouwersgracht.355 Deze gang van
zaken is exemplarisch voor de besluitvorming: besluiten over verschillende onderwerpen werden
op verschillende tijden en in verschillende gremia genomen. Er was geen sprake van een
gestructureerd planproces. Besluiten werden vaak ad hoc genomen naar aanleiding van een
directe praktische noodzaak. Dit leidde soms tot besluiten die volstrekt onuitvoerbaar waren.
De erven aan de Herengracht die in januari 1614 waren verkocht werden in snel tempo
bebouwd. Het was de bedoeling van het bestuur om de Herengracht te bestemmen tot exclusief
woongebied, ‘betimmert met schoone woningen ende huysen voor den rentenieren ende andere
vermogende luyden’, maar dat zei men achteraf, in 1615.356 De welstand van de gebouwen werd
niet afgedwongen.
2.4.7 De vijfde en de zesde dwarsstraat
Maar zelfs na de start van de grondverkoop lag het stedenbouwkundig plan niet vast.
Integendeel, juist door de veiling ontstonden nieuwe inzichten op basis waarvan het ontwerp
opnieuw werd gewijzigd. Men dacht de grondopbrengst verder te kunnen verhogen. In het
zuidelijk gedeelte van de Herengracht lagen de grondprijzen beduidend lager dan in de buurt van
de Leliegracht.357 Omdat bereikbaarheid zo’n belangrijke factor was in de prijsstelling werd
besloten het stedenbouwkundig plan aan te passen op het allerlaatste moment: tijdens de veiling.
Er werd een vijfde dwarsstraat toegevoegd. Op 29 januari 1614 besprak de vroedschap een rekest
van de bewoners van het gebied rond de Heibrug, op het Singel, de Heisteeg en omgeving. Zij
vroegen om ‘een straat van de achtergraft deur de oude fortificatie [...] ten eynden zy
bequamelyck van binnen nae buyten mogen geraken deurgaend na de nyeuwe werken’.358 Het
motief van deze bewoners is begrijpelijk: door de aanleg van een extra dwarsstraat werd de
bereikbaarheid van hun huizen en grond sterk verbeterd; daarmee zou er meer publiek langs hun
winkels komen en steeg de waarde van hun vastgoed. Het rekest was al enige tijd te voren
ingediend.359
SAA 5025-10 (Vroedschap) 219 (5 maart 1614).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 222 (12 april 1614). We kunnen niet spreken van een weloverwogen beslissing, omdat
op 4 januari al was besloten tot de aanleg van de Leliesluis: SAA 5025-10 (Vroedschap) 201 (4 januari 1614).
355 Tot de aanleg van de peilsluis in de Brouwersgracht werd besloten op 29 december 1614: SAA 5025-10
(Vroedschap) 261 (29 december 1614). Op 15 mei 1616 werd een sluiswachter aangesteld, waaruit we mogen opmaken
dat de sluis gereed was: SAA 5039-33 (Oudraad) 24vo (15 mei 1616).
356 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286-287 (13 juli 1615).
357 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-67 (22, 23, 28 en 29 januari 1614).
358 SAA 5025-10 (Vroedschap) 209 (29 januari 1614). De datum van het rekest is niet vermeld.
359 Gezien het gebruik van het woord ‘achtergraft’ voor de Herengracht en het feit dat de fortificatie nog stond op het
moment van schrijven kunnen we het dateren in 1613. Een andere aanwijzing dat het idee van de aanleg van de
Huidenstraat eerder had gespeeld is de verbreding van de Heisteeg die de verbinding vormde tussen de Huidenstraat
en het stadshart. Een dergelijke verbreding was een kostbare operatie en werd altijd om verkeerskundige redenen
uitgevoerd. Men was in 1613 al begonnen met het hoekhuis: SAA 5039-298 (Rapiamus) 153 (2 november 1613). In de
zomer van 1614 werden nog vier huizen afgerooid: SAA 5039-299 (Rapiamus) 190vo (10 juli 1614). Het deel tussen de
Singel en de Herengracht heet nog steeds de Wijde Heisteeg, de rest van de steeg heeft zijn oude naam nog. Een
verband tussen de aanleg van de vijfde dwarsstraat en de verbreding van de Heisteeg is nauwelijks uit te sluiten. De
latere verbreding van de Gasthuismolensteeg had eveneens te maken met het verkeer en gebeurde enkele jaren na de
aanleg van de Hartenstraat in het verlengde van de steeg.
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De vroedschap gaf de bewoners hun zin: er zou een vijfde dwarsstraat worden
aangelegd: de latere Huidenstraat. Men besloot vier of vijf percelen aan de westzijde van de
Herengracht buiten de veiling te houden om ruimte te maken voor de straat en de ‘dwarserven’.
Het was nog net op tijd; de meeste percelen aan de gracht waren al verkocht, maar de veiling
duurde meerdere dagen. Uiteindelijk werden vier grote erven verdeeld in een stuk straat en
zestien kleine dwarserven. Net als elders waren de bouwpercelen bij de hoek zo ingedeeld, dat
aan de Herengracht alleen voorgevels zouden komen.
De aanleg van de Huidenstraat vond plaats op verzoek van bewoners, althans, zo liet
men het voorkomen. Het zuidwestelijke deel van de nieuwe vergroting zou slecht bereikbaar zijn.
Maar dit was zelfs in het geval van de Westermarkt geen reden geweest om een extra dwarsstraat
aan te leggen. Het werkelijke motief was de grondopbrengst – deze was ook nu doorslaggevend.
Tot dan toe waren voornamelijk hele grote kavels aangeboden maar de markt vroeg ook om
kleinere en goedkope terreinen. Op de veiling was gebleken dat die per eenheid veel meer
opleverden. Bij de herverkaveling van de hoeken van de Huidenstraat verviel een aantal grotere
percelen om plaats te maken voor ‘dwarserven’, waardoor op dit stukje gracht kleinere erven
kwamen te liggen en de bebouwingsdichtheid sterk steeg omdat vier tuinen kwamen te vervallen.
De stad verdiende hiermee alleen al aan de Herengracht zo’n vijfduizend gulden extra. 360 Daar
bovenop zou de meeropbrengst van de achterliggende grond aan de Keizersgracht komen: de
ligging ten opzichte van het stadshart verbeterde sterk. Op de veiling was de afstand tot het
centrum een belangrijke prijsbepalende factor.
De stedenbouwkundige opzet werd gewijzigd op het laatste moment, na de veiling van
de grond. Hiermee werden belangen geschaad van kopers van bouwpercelen in de Wolvenstraat.
Zij rekenden erop dat het eerder op de veiling vertoonde plan zou worden uitgevoerd. Het
bestuur zocht naar een legitimatie voor een omstreden ingreep in het vastgestelde plan en had die
gevonden in het rekest waarin om de aanleg werd gevraagd.361
2.4.8 Planschade: bezwaar tegen de vijfde straat
En omstreden was het: een week later was een klacht ingediend tegen de gang van zaken rondom
de vijfde dwarsstraat. De brief was afkomstig van de kopers van de eerste acht percelen in de
Wolvenstraat vanaf de hoek met de Herengracht; de Wolvenstraat was de volgende dwarsstraat.
Zij meldden ernstig in hun belangen te zijn geschaad als gevolg van het besluit een extra
dwarsstraat en brug aan te leggen. Zij hadden grond gekocht in de (terechte) veronderstelling dat
deze lag aan de meest zuidelijk gelegen route uit de oude stad naar de uitbreiding. Ze verwezen
naar de uitgiftekaart die op de veiling was vertoond. De acht kopers hadden hoge prijzen betaald
voor hun percelen en eisten nu gedeeltelijke terugbetaling vanwege de extra verkeersroute.362 De
kopers van percelen in de dwarsstraten hadden de bedoeling om winkels te gaan exploiteren of
hun panden als winkel te verhuren. De verkaveling en de bouwvoorschriften sloten aan bij het
verwachte gebruik van de dwarsstraten als winkelroutes. Zij hadden belang bij drukte in de straat.
Een deel van die drukte werd hen afgenomen door de aanleg van de Huidenstraat die de
verkeersstroom in tweeën deelde. De kopers hadden een uitstekend inzicht in de structuur en het
functioneren van de toekomstige stad.
Hun verzoek was zeker niet ongefundeerd. Dat vond de vroedschap ook niet. Toch
kregen ze geen korting ‘overmits de consequentie ende andere swaericheyden die daeruyt souden
staen te verwachten’. De vroedschap verwachtte meer schadeclaims op het moment dat eenmaal
aan dit op zichzelf niet onredelijke verzoek werd voldaan. Dat zou slecht uitkomen: de eerste
langverhoopte revenuen van de vergroting waren net binnen, en het geld was hard nodig voor de
aanvulling van de stedelijke middelen en de financiering van de nog uit te voeren werken.
Daarom werd een slimme oplossing gevonden: de kopers konden de transactie ongedaan maken
en hun perceel teruggeven aan de stad. Een aantal van deze kopers heeft dat ook gedaan: van de
De grondopbrengst aan de Huidenstraat, in het veilboek nog ‘Nieuwe Haijstraet’ genoemd, was f 13.612. De vier
grachtenkavels zouden in totaal ongeveer 8000 gulden hebben opgeleverd als we naar de prijs van de naastgelegen
kavels kijken.
361 Dergelijke rekesten waren gericht aan de burgemeesters. Die konden zelf bepalen wat ze ermee deden. Ze kwamen
meestal niet op de agenda van de vroedschap. De meeste overgeleverde rekesten zitten in SAA 5024-51 (Missiven aan
burgemeesters). De burgemeesters maakten ook in deze kwestie gebruik van de mogelijkheid naar eigen inzicht te
handelen.
362 Hoogstwaarschijnlijk was dit de kaart die op 4 januari in de vroedschap was besproken.
360

66

zestien erven in de Wolvenstraat, werden er acht verlaten. Deze werden op 13 februari opnieuw
geveild. Bij deze tweede veiling lag de gemiddelde prijs niet veel lager dan bij de eerste veiling,
ongeveer vijf procent.363 Dit bedrag had de stad ruimschoots terugverdiend met de
herverkaveling bij de Huidenstraat.
In twee gevallen werden stegen verbreed om de verbinding tussen de nieuwe
dwarsstraten en het Singel te verbeteren: de Heisteeg in 1614 en de Gasthuismolensteeg in
1619.364 Hieruit blijkt dat aan verkeer door de dwarsstraten geen gebrek was. Integendeel:
dergelijke verbredingen werden alleen uitgevoerd op plaatsen waar een flessehals was ontstaan die
het verkeer te veel ophield.
De affaire rond de Huidenstraat geeft inzicht in de belangen van de stad en zijn
bewoners en hun omgang met grond en gebouwen: de bewoners van de dwarsstraten verdienden
hun geld met winkels, hetzij als exploitant, hetzij als verhuurder. Zij hadden belang bij zoveel
mogelijk verkeer, de stad bij een hoge grondopbrengst. De stad maakte gebruik van de
mogelijkheid om het plan op het allerlaatste moment in haar eigen voordeel te veranderen. De
kopers konden de stad met recht opportunisme verwijten. Net als de thesaurieren bleken ook de
kopers van de erven uitstekend in staat hun belangen te quantificeren met de gulden als eenheid.
2.4.9 Een Haagse boulevard voor Amsterdam
Drie dagen na het begin van de veiling, op 24 januari 1614, kwam de vroedschap opnieuw bijeen.
Op de agenda stond het vervolg van de stadsuitbreiding. In het resolutieboek staat niets over de
resultaten van de veiling maar we kunnen er van uitgaan dat deze grote invloed hadden op de
verdere planning. Aan de orde was de aanleg van wat toen nog de ‘tweede en derde gracht’
heette, de latere Keizers- en Prinsengracht. Men besloot eerst de Prinsengracht aan te leggen en
daarna de Keizersgracht.365 Fasering was nodig, alleen al omdat materialen niet onuitputtelijk
voorhanden waren. Daarom werd een datum vastgesteld waarop de zittende bewoners hun
huizen, die inmiddels binnen de stad lagen, moesten afbreken. Degenen die op het tracé van de
toekomstige Prinsengracht woonden moesten dat voor 1 mei (verhuisdag) 1614 hebben gedaan;
voor de Keizersgracht werd de datum gesteld op 1 mei 1615, een jaar later. Men wilde zo snel
mogelijk beginnen met het graven van de derde gracht.366 Zo is het ook gebeurd: de
Prinsengracht is in 1614 gegraven, de Keizersgracht een jaar later.
Maar voordat de aanleg van de Keizersgracht begonnen was, werd die ter discussie
gesteld. In september 1614, toen de Herengracht was aangelegd, de grond was verkocht en een
groot aantal huizen in aanbouw was, stelden enkele leden van de vroedschap in de vergadering
voor om in plaats van de Keizersgracht een boulevard aan te leggen. Volgens de raadsleden
verdiende het ‘om seeckere consideratien’ de voorkeur om in plaats van de gracht ‘een brede
straet ende une belle vedere gelyck het Voorhoud is in Den Hage’ aan te leggen.367 Naar de
‘consideratien’ die ten grondslag lagen aan dit voorstel kan een calculated guess worden gemaakt.
Het Lange Voorhout was aangelegd op een oorspronkelijk vooral agrarisch gebruikt terrein. Al in
1539 waren er rijen linden geplant.368 De brede straat met zijn 75 jaar oude bomenrijen zal indruk
hebben gemaakt op de Amsterdamse regenten; velen gingen regelmatig op dagvaart naar Den
Haag. Op het moment dat werd voorgesteld om ook in Amsterdam iets dergelijks aan te leggen
moet in het achterhoofd het idee hebben meegespeeld om Den Haag naar de kroon te steken.
Het lijkt niet geheel toevallig dat dit voorstel kwam op het moment dat het Voorhout sterk in
ontwikkeling was. Juist aan het begin van de zeventiende eeuw begon Den Haag de vruchten te
De oorspronkelijke opbrengst van zeven van deze erven was f 11.961,-. Bij de tweede veiling brachten ze f 11.311,op. Van het achtste erf is men de oorspronkelijke prijs vergeten te vermelden: SAA 5039-179 (Register van verkochte
erven) 26-67 (22, 23, 28 en 29 januari 1614). Van Eeghen meldt abusievelijk dat er geen eigenaren op dit aanbod
ingingen: Van Eeghen 1976.
364 SAA 5039-304 (Rapiamus) 200-200vo (13 en 19 april en 1 juni 1619). Ook hier werd aan één zijde een rij huizen
afgerooid.
365 Volgens Jansen gebeurde dit met het oog op de waterverversing: Jansen 1960, 62. Dit kan echter niet waar zijn,
omdat de Eenhoornsluis pas in 1619 werd aangelegd. Tot die tijd lag er een ‘plein’ waar de sluis zou komen.
366 SAA 5025-10 (Vroedschap) 207-208 (24 januari 1614). De datum van 1 mei is niet toevallig. De eerste mei was
‘verhuisdag’, de dag waarop traditioneel huurcontracten werden opgezegd en veel mensen naar een andere woning
gingen.
367 SAA 5025-10 (Vroedschap) 242 (2 september 1614).
368 Wijsenbeek-Olthuis 1998, 34; Stal 1998, 26-30.
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plukken van zijn status als regeringscentrum van de Republiek.369 Tussen resten van het nog
recente agrarische verleden, zoals hooibergen bij de huizen en grazende schapen onder de bomen
begonnen zich de contouren af te tekenen van de weidse boulevard, omzoomd door rijen grote
woonhuizen. De imposante architectuur die in de loop van de zeventiende eeuw het beeld zou
gaan bepalen langs beide zijden van het gehele Voorhout begon voet aan de grond te krijgen. Een
van de eerste voorbeelden was het kolossale woonhuis van Johan van Oldenbarnevelt.
Bovendien was men in 1613 begonnen met het aanbrengen van bestrating.370 Dit plaveisel diende
als wagenweg voor de koetsen van de hovelingen, hoge militairen, raadsheren, rechters,
diplomaten en andere vermogende bewoners van het regeringscentrum. De Amsterdamse
regenten die het voorstel indienden zullen het idee hebben gekregen dat in Den Haag grote
dingen stonden te gebeuren en wilden ook zo’n fraaie boulevard.
Toch besloot de vroedschap na enig overleg dat men het voorstel ‘om eenige insichten’
niet zou uitvoeren en doorgaan op de ingeslagen weg, namelijk het graven van de Keizersgracht.
Mogelijke motieven om de Keizersgracht toch aan te leggen lagen in de behoefte aan
waterberging (de Keizersgracht was de breedste gracht) en het verwachte medegebruik van
panden als pakhuis (een watergebonden functie). Ook brandgevaar was een reden om grachten
aan te leggen.371 Maar waarschijnlijk hebben het grondverzet en de behoefte aan
ophogingsmateriaal de doorslag gegeven. De kavels langs de Keizersgracht werden door de stad
opgehoogd. Men gebruikte hiervoor onder meer de grond die vrijkwam bij het graven van de
gracht. De hierboven beschreven versmalling van de kade langs de Herengracht leert ons dat de
aarde die vrijkwam bij het graafwerk hoognodig was voor de aanleg van kades en het ophogen
van erven. Het spreekt vanzelf dat de aanleg goedkoper en sneller verliep naarmate het materiaal
over een minder lange afstand hoefde te worden verplaatst. Uit de aantekeningen van Hooft is af
te leiden dat alleen al de aanleg van vestingwerken zoveel ophogingsmateriaal vergde dat men
zich eenvoudigweg niet kon veroorloven om geen grachten aan te leggen.372 Er was zoveel
behoefte aan ophogingsmateriaal dat op grote schaal illegaal werd gebaggerd in de grachten en
andere wateren binnen en buiten de stad. Dat was al sinds 1568 verboden maar de keur waarin
werd bepaald dat men geen ‘modder, darie ofte aerde’ uit het water mocht halen werd vernieuwd
in april 1614, bij de aanvang van het bouwseizoen.373 De aanleg van een brede boulevard was
onmogelijk door materiaalgebrek.
Overigens zou een dergelijke boulevard meer passend zijn geweest aan de Herengracht,
die vanaf het begin een chiquer karakter had dan de Keizersgracht.374 Hiervoor was het al te laat:
in september 1614, toen het voorstel in de vroedschapsvergadering werd besproken, was men
bezig met de bouw van bruggen over de al gegraven Herengracht.375 Bovendien was de grond al
verkocht. Als het plan enkele maanden eerder was ingediend, en men had het geld ervoor gehad,
had de binnenstad er mogelijk heel anders uitgezien; de aanleg van de boulevard had de
typologische ontwikkeling van de Amsterdamse woongracht een hele andere kant op kunnen
sturen. Bredere kades, of liever nog, helemaal geen water was uit oogpunt van esthetiek en
wooncomfort te prefereren, maar simpelweg niet haalbaar. In Den Haag kon men op de
strandwal parallel aan de Noordzeekust een fraaie boulevard aanleggen.376 De waterstad
Amsterdam had geen andere keuze dan de aanleg van een gracht.

De Klerk 1998, 58-60.
Volgens Wijsenbeek was het Lange Voorhout in 1621 geheel voorzien van bestrating: Wijsenbeek-Olthuis 1998, 73.
371 Daarom werd bij keur bepaald dat de eigenaren van hoekhuizen aan de grachten bij vorst een bijt moesten maken
van minstens tien bij tien voet: SAA 5020-12 (Keurboek I) 60vo-61 (17 februari 1615); zie ook hoofdstuk 6.
372 Van Gelder 1925, 377.
373 SAA 5020-12 (Keurboek I) 47 (15 april 1614); Noordkerk 1748-1778 II, 749-750 (Keur d.d. 15 april 1615). Een
ander gevolg van de hoge prijs was het feit dat er ‘daegelicx groote fraude’ werd gepleegd bij de leverantie van zand.
Daarom was een opzichter over de zandschepen aangesteld: SAA 5020-12 (Keurboek I) 81-82 (15 juni 1616).
Overigens was het vanaf 1618 verplicht om onbebouwde erven of nog niet gedempte sloten op particuliere gronden
op te hogen, omdat het water door de aanleg van de straten en de bebouwing van de eromheen gelegen erven niet
meer weg kon, hetgeen leidde tot ‘groote ende pestilentiale stanck [...] tot ongerieff ende quellinge van de nagebuijren
ende infectie van persoonen’: SAA 5020-12 (Keurboek I) 195-195vo (17 mei 1618).
374 Dit uitte zich in de afmetingen van de percelen, maar ook aan de toegestane functies: SAA 5025-10 (Vroedschap)
286 (13 juli 1615).
375 SAA 5025-10 (Vroedschap) 222 (12 april 1614).
376 Stal 1998, 11.
369
370

68

2.4.10 De Keizersgracht en de Prinsengracht
Over de Keizersgracht kwamen stenen bruggen, net als over de Herengracht. Dat besluit werd
genomen in de winter voordat met de uitvoering zou worden begonnen. De Prinsengracht was
op dat moment al gegraven en stond vol water. Vandaar dat werd besloten om de bruggen over
die gracht van hout te maken, ook al zouden de kosten van houten bruggen vanwege het
onderhoud even hoog zijn als die voor stenen bruggen.377 Voor de korte termijn was dit
goedkoper. Er waren voor houten bruggen geen damwanden nodig. De palen konden vanaf
dekschuiten worden ingeheid.
In de zomer van 1615 ontstond verwarring rond de aanleg van de Keizersgracht; die liep
hierdoor vertraging op. Men was bezig met de bestrating maar de percelen langs de nieuwe gracht
waren nog niet verkocht. Daarom kon niet worden besloten of de kades van hout of steen
zouden worden gemaakt: de bewoners zouden moeten bijdragen aan een eventuele stenen kade.
Bovendien was er gebrek aan bouwmateriaal en was de zomer al zo ver gevorderd dat het werk
moest worden uitgesteld tot het volgende seizoen.378 Later werd besloten om stenen kades
verplicht te stellen langs de drie grote grachten en de Leliegracht. De bewoners moesten voor de
kosten opdraaien. Hiertoe werden ze verplicht in de veilingcondities.379 In 1616 werden de kades
langs de westzijde van de Keizersgracht aangelegd door verschillende aannemers.380 Dat geldt
ook voor de kades aan de Leliegracht381 en de Brouwersgracht.382 Deze kades werden in
georganiseerd verband aangelegd. Dit kostte in totaal meer dan 10.000 gulden.383 Men deed aan
de grachten geen pogingen niet om de uniformiteit van de bebouwing te bevorderen. Over de
inrichting van de buitenruimte had het bestuur meer zeggenschap; deze werd ingezet om een zo
mooi en uniform mogelijk beeld te bewerkstelligen.
De grond aan de Keizersgracht kon nog niet worden verkocht, omdat nog geen besluit
was genomen over de grootte van de kavels. Dat gebeurde op 13 juli 1615: de kavels aan de
oostzijde van de Keizersgracht zouden een breedte krijgen van 30 voet, net als die aan de
Herengracht. Op 17 november 1615 – het jaar liep ten einde en de twaalf nachten naderden –
had Lucas Jansz Sinck de kaart met de verkaveling aan de oostzijde van de Keizersgracht klaar.384
2.4.11 Geen zesde dwarsstraat
Toen in 1585 de kleine westelijke stadsuitbreiding tussen het Singel en de Herengracht werd
aangelegd, werd de Jan Rodenpoort, die ter hoogte van de Torensluis lag, één blok verplaatst in
zuidelijke richting. Aan het einde van de Warmoesgracht – tegenwoordig het begin van de
Raadhuisstraat – kwam de ‘Nieuwe Jan Rodenpoort’ te liggen (afb. 17). Hier kon men over water
en over land de stad in en uit. Over de binnenvestgracht lag een brug. Over de stadsgracht lag
een tweede brug die uitkwam op de buitensingel ter hoogte van het buiten de stad gelegen
Schoutenpad. Beide bruggen werden afgebroken toen de binnenvestgracht werd verbreed tot
Herengracht en de vestinggracht werd gedempt. Er waren geen plannen voor herbouw van de
gesloopte brug: er waren vijf dwarsstraten en dus vijf bruggen. De bewoners van de
Warmoesgracht uitten hierover hun ongenoegen aan het stadsbestuur: zij hadden achttien jaar
lang het gebruik van de brug gehad en vonden dat zij ernstig werden benadeeld door de sloop
ervan. Ze kregen hun brug terug op voorwaarde dat zij de Warmoesgracht aan weerszijden op
eigen kosten zouden voorzien van een stenen kademuur.385 Deze zesde brug over de Herengracht
lag er wat verloren bij omdat hij geen deel uitmaakte van een route dwars door de grachtengordel.
Twee jaar later vroeg een aantal bewoners van de Keizersgracht om de aanleg van een
brug over de Keizersgracht bij de Westermarkt. Ook deze brug maakte geen deel uit van een
dwarsstraat en stond daarom niet in de planning. De timing van het verzoek was ongelukkig,
maar dat konden de indieners niet weten: juist in de vergadering waarin het rekest aan de orde
kwam werden de grote financiële problemen besproken die waren gerezen omdat de stadsfabriek
SAA 5025-10 (Vroedschap) 263 (2 januari 1615).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 278-279 (30 juni 1615).
379 SAA 5039-301 (Rapiamus) 230 (25 januari 1617).
380 SAA 5039-301 (Rapiamus) 226vo-227 (9 juli 1616); SAA 5039-301 (Rapiamus) 227vo (3 augustus 1616).
381 SAA 5039-301 (Rapiamus) 228 (22 september 1616).
382 SAA 5039-301 (Rapiamus) 228vo (19 november 1616).
383 Dat blijkt uit een betaling aan de commissarissen: SAA 5039-301 (Rapiamus) 230 (22 januari 1617).
384 SAA 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615).
385 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261-262 (29 december 1614).
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veel meer geld opmaakte dan er binnenkwam. Daarom, en omdat men niet overtuigd was van de
noodzaak van de brug, werd het verzoek om nog een dure stenen brug niet in behandeling
genomen maar verdaagd tot de volgende zitting.386 Een week later werd besloten de brug te
bouwen, op voorwaarde dat de bewoners het arbeidsloon zouden betalen. 387
De toegeeflijkheid van het stadsbestuur bij de bouw van de beide bruggen leidde tot een
volgende stap van de mensen die aan de Keizersgracht tegenover de Westermarkt woonden. Nu
de bruggen er toch lagen, dachten zij kennelijk ook wel een dwarsstraat richting centrum te
kunnen binnenslepen. Deze straat zou van de nieuwe brug tot op de Herengracht lopen, en daar
iets ten noorden van de eerst aangelegde brug uitkomen. Op zich zou de aanleg van deze straat
voor de hand hebben gelegen; het was een omissie in het plan die was ontstaan doordat het in
onderdelen was ontworpen. De Westermarkt lag los van de radiaalstraten en was vanaf de Dam
alleen via een flinke omweg bereikbaar. 388 Dat gold ook voor dit deel van de Keizersgracht; dit
was de reden waarom de bewoners ervan verzochten om de aanleg van een extra radiaal. De
vroedschap ging ‘om redenen haer daer toe moverende’ niet op dit verzoek in.389
Het is niet moeilijk een aantal van zulke redenen te verzinnen: de stad zou een aantal van
de duur verkochte kavels terug moeten kopen of moeten onteigenen, door de waardestijging van
de grond met zwaar verlies.390 Bovendien zou opnieuw een aantal kopers van erven in de beide
naastliggende dwarsstraten zich gedupeerd voelen: de angst voor precedentwerking van de zaak
rond de Huidenstraat heeft zich hier laten voelen. Bovendien was de keuze al gemaakt: de
mogelijkheid om de Warmoesgracht door te trekken werd aanvankelijk opengehouden door vier
erven aan de Herengracht buiten de veiling te houden. Deze optie werd in 1615 verworpen. De
vier overschietende erven werden alsnog verkocht.391 Dit is waarschijnlijk gebeurd onder dwang
van de financiële situatie.
In 1621 probeerde men het nog een keer. Opnieuw vroeg een groot aantal bewoners om
een verbinding tussen de Herengracht en de Keizersgracht.392 Men dacht deze te kunnen
aanleggen naast het huis van koopman Frederik Smits op de Herengracht, iets ten noorden van
de brug bij de Warmoesgracht.393 Smits had in 1614 twee kavels gekocht en die bebouwd met een
groot huis. Ter linkerzijde van het huis stond een poort. Deze leidde via een tien voet brede
doorgang naar zijn koetshuis en stal. De doorgang liep door tot op de Keizersgracht.394 Maar
opnieuw werd het verzoek resoluut afgeslagen. De verbinding werd pas aangelegd na de volgende
stadsuitbreiding in westelijke richting, aan het einde van de negentiende eeuw. Toen werd de
Rozengracht gedempt en de Raadhuisstraat aangelegd.395
Na de verkoop van de grond was er van het stadsbestuur heel wat minder flexibiliteit te
verwachten dan op het moment dat er nog iets te verdienen viel. De financiën gaven in dit soort
kwesties de doorslag. De belangen van de stad gingen boven die van particulieren. Het verzoek
van de kopers uit de Wolvenstraat was erop gericht om de aanleg van een dwarsstraat te
voorkomen. Het was ingegeven door de wens om zoveel mogelijk verkeer door de eigen straat te
krijgen. De groep bewoners van de Keizersgracht vroeg juist om een extra dwarsstraat. Dit laatste
rekest had niet te maken met de routing maar met de bereikbaarheid van hun huizen vanuit het
centrum van de stad, en met het ontlasten van de kade voor hun huizen van al te druk verkeer.
De tegengestelde belangen die een rol speelden, geven het verschil aan in het beoogde karakter
en gebruik van straten en grachten.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 339-340 (11 augustus 1616).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 341 (19 augustus 1616).
388 De Leliegracht was de kortste route; de eerste ten zuiden daarvan was de Hartenstraat.
389 SAA 5025-10 (Vroedschap) 370 (19 december 1616).
390 Kannegieter ziet deze verklaring over het hoofd: Kannegieter 1962.
391 SAA 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615). Het ging om de vier erven ‘daer de Jan Rodenpoort plach te
wesen’. Hier werd gedoeld op de laatste (‘nieuwe’) poort.
392 Het was niet de eerste keer dat men zich met deze vraag tot de burgemeesters wendde. Het was wel voor het eerst
dat de burgemeesters het rekest bespraken met de vroedschap: SAA 5025-12 (Vroedschap) 43 (14 augustus 1621).
393 Smits had daar in 1614 op de veiling twee kavels gekocht, de nummers 20 en 21 in park C: SAA 5039-179 (Register
van verkochte erven) 26-67 (22, 23, 28 en 29 januari 1614). Zie over het huis van Frederick Smits, het latere
Herengracht 192: De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 460-461.
394 Deze doorgang heeft bestaan tot de bouw van het veel grotere Van Brienenhuis in de jaren 1772-1781. Dit is het
tweede huis ten noorden van de Raadhuisstraat. Of Smits indertijd genegen was de grond te verkopen is niet bekend.
395 Zie over de aanleg van de Raadhuisstraat: Taverne 2007.
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2.5 Vol ks ve rhui zi ng: sloop en w ede rop bou w v an de vo orst ad 161 3-162 0
2.5.1 De onvermogenden
Bij de aanleg van de nieuwe vestingwerken kwam de herhuisvesting aan de orde van de ‘arme
ende onvermogende luyden’ die woonden op de plaats van de nieuw ontworpen vestingwerken.
Hun grond werd onteigend tegen taxatiewaarde. De vroedschap streek met de hand over het hart
en besloot de bewoners onder te brengen op land van de stad of de Godshuizen. Ze kregen
daarmee buiten de veilingen om de beschikking over bouwgrond in de stad. De prijs werd niet
door de vrije markt bepaald, maar door de schepenen.396 Een paar weken later was de aanleg van
de vestingwerken in volle gang. Niet alleen de huizen en erven van arme mensen maar ook die
van ‘luyden van redelyck vermogen’ werden gesloopt en vergraven.397 Deze mensen verzochten
om net als de anderen percelen terug te krijgen en het zag er niet naar uit dat ze zonder meer
genoegen zouden nemen met een weigering.398 Dat lijkt ook vanzelfsprekend: individuele mensen
uit de middenklasse hadden evenmin belang bij de stadsuitbreiding en als ze hun grond en huis
kwijtraakten werden ze even hard getroffen als de armen. Uiteindelijk werd alle stads- en
Godshuisland buiten de veiling gehouden en toegewezen aan voormalige bewoners van de
voorstad.399
In de vroedschap werd een kaart vertoond van een groot aantal erven die voor dit doel
op stads- en Godshuisland waren gerooid. Delen van de Jordaan werden uitgegeven aan mensen
uit de middenklasse.400 Aan deze categorie nieuwkomers werd een voorwaarde gesteld die de
armeren niet werd opgelegd: een verbod op het smaldelen van de erven en de aanleg van sloppen
en stegen zonder toestemming van de burgemeesters. Hiermee werd het maximaal uitponden van
het nieuw verworven grondbezit tegengegaan en werd een sociale scheiding aangelegd tussen
verschillende delen van de Jordaan. Een aanzienlijk deel van de stedelijke onderklasse woonde in
sloppen en stegen op de binnenterreinen. Het gebied waar de middenklasse kwam te wonen zal
een andere structuur en een ander aanzicht hebben gehad dan delen van de Jordaan waar
smaldelen en de aanleg van stegen wel waren toegestaan. Bewoners en eigenaren van houten
huizen kregen voor tien jaar dispensatie van de keur waarin werd verboden te bouwen in hout.
Na verloop van die tien jaar moest de houtbouw vervangen worden door stenen huizen. Men
accepteerde het gegeven dat delen van de nieuwstad een armoedig gebruik en uiterlijk kregen als
een onontkoombaar feit.
De Herengracht werd aangelegd op de oude vestingwerken. Daar woonden geen mensen
en alle grond was in eigendom van de stad. Daarbuiten begon de voorstad. Direct langs de
buitensingel stonden honderden huizen, langs de paden duizenden. 401 Waar de Prinsengracht en
later de Keizersgracht werden gegraven woonde men in hutten, huisjes en huizen: de oude
honderd gaarden eindigde ongeveer bij de Prinsengracht. Het gebied werd niet in een keer
kaalgeslagen; de voorstadbewoners bleven zolang ze konden. Gracht voor gracht moesten ze
verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe stad. Terwijl aan de Herengracht de eerste grote
stadspaleizen in aanbouw waren werden dwars door de huizenzee de tracés getrokken van de
nieuwe grachten en straten.402 Ook in 1617 stond op veel plaatsen nog prestedelijke
bebouwing.403 In de Haarlemmerbuurt werden zelfs kaalgeslagen terreinen opnieuw bebouwd
met krotachtige bouwsels.404
SAA 5025-10 (Vroedschap) 153 (25 maart 1613).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 155-157 (11 mei 1613). De resolutie vermeldt niet hoe de vermogenspositie van de
bewoners werd nagegaan, als dat al gebeurde. Mogelijk werd de taxatiewaarde van het vastgoed als maatstaf
gehanteerd.
398 De beslissing werd genomen onder invloed van druk: ‘daer d’selve luyden versoucken ende aenhoudende sijn, ende
apparentelyck anders meer aenhouden zullen, omme oick in plaetse van haere met eenige andere bequame erven
voirsyen ende geaccomodeert te mogen worden.’
399 Kannegieter 1972.
400 Het gemengde karakter van de Jordaan wordt wel vermoed in veel literatuur, op grond van beeldmateriaal of
perceelsgewijs onderzoek, maar blijkt onomstotelijk uit deze resolutie.
401 SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd, (24 juni 1609).
402 In 1616, bij de aanleg van de Prinsengracht moest een aantal eigenaren tussen de Herengracht, de Keizersgracht en
de Prinsengracht zijn erf nog ‘abandonneren’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 307-308 (18 januari 1616).
403 In december 1616 werd 1 mei 1617 genoemd als uiterste sloopdatum: SAA 5025-10 (Vroedschap) 370-373 (22
december 1616).
404 SAA 5025-11 (Vroedschap) 292-293 (11 januari 1621).
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Bebouwing in de ‘oude honderd gaarden’, het schootsveld van de vestingwal, lag binnen
het stedelijk rechtsgebied en was gebouwd in weerwil van de keur. Deze illegale bouw kon
zonder meer worden afgebroken op kosten van de eigenaren. De bebouwing daarbuiten niet,
althans niet voor zover die was neergezet vóór de uitvaardiging van de nieuwe keur van 1613. De
oude honderd gaarden is dan ook de grens tussen de grachtengordel en de Jordaan. Naarmate de
vergroting vorderde moesten meer mensen hun huizen slopen en hun grond verlaten. Een groot
deel van de voorstad werd bewoond door arme immigranten.405 In 1614, toen de Herengracht al
aangelegd was en de Prinsengracht in uitvoering was, lagen nog honderden huizen en omheinde
tuinen op de tracés van de nieuwe grachten en straten. Deze stonden in de weg. De eigenaren
hadden al meerdere aanzeggingen gehad om hun huizen te slopen of te verzetten en hadden deze
genegeerd. Daarom werd bij keur bepaald dat alle schuttingen voor 1 november 1614 en alle
huizen voor 31 mei 1615 uit de nieuwe straten moeten zijn verdwenen.406
Maar niet alleen voor de nieuwe fortificatie en de grachtengordel moesten mensen
verhuizen. Op 10 augustus 1613 werd een rekest ingediend door de bewoners van de paden
buiten de nieuwe fortificatie. Zij moesten plaatsmaken voor de ‘nieuwe honderd gaarden’, het
schootsveld buiten de vesting in aanleg. De bewoners meldden niet over de middelen te
beschikken om hun huizen naar de hun toegewezen erven in de stad te verplaatsen. Het rekest
werd in handen gesteld van onder meer C.P. Hooft.407 Op 27 augustus 1613 kwam het rapport
van de commissarissen in de vroedschap.408 Uitkomst: de supplianten waren ‘niet gefondeert’
maar omdat het om arme mensen ging zou worden geprobeerd een akkoord te sluiten. Zij
hadden niet tegen de keur gebouwd maar werden gedupeerd door de stadsuitbreiding.
Op 21 september 1613 was de zaak nog niet afgerond: er was een voorstel gedaan aan de
mensen die buiten de stad woonden, maar die hadden het niet allemaal goed begrepen. De
onderhandelaars kregen opdracht om de bewoners zover te krijgen dat ze in de stad kwamen
wonen. Om ze hiertoe te bewegen kregen zij percelen in de stad toegewezen.409 Op 12 april werd
een tweede rekest behandeld van bewoners van de paden buiten de nieuwe fortificatie: de
burgemeesters kregen op basis van het besluit van 4 november 1613 de vrijheid om naar eigen
inzicht te handelen. Het doel was om met een minimale financiële inspanning zoveel mogelijk
huizen binnen de stad te krijgen. Daarom werd subsidie gegeven voor het verplaatsen van de
huizen. Om niet te veel geld uit te geven moesten de burgemeesters goed letten ‘soe op de
grootheyt, als de cleynheyt van de voors huysen ende daer nae de subsidie om hare getimmerten
binnen de fortificatie te brengen begroten ende doen betalen’. 410 De hoogte van het
subsidiebedrag was afhankelijk van de grootte van het te verplaatsen huis en diende ter
vergoeding van de sloop en wederopbouw. Zo werden steeds meer mensen met huis en al van
buiten de stad in gehaald. Niet alleen de mensen waren mobiel maar ook hun huizen.
Zo kwam steeds weer een deel van de voorstadbebouwing in de stad terecht. Het
afbreken en elders neerzetten van gebouwen was in de zeventiende eeuw volstrekt normaal. Dat
gold niet alleen voor houtbouw: ook stenen huizen werden afgebroken en elders opgebouwd.
Materiaal telde voor een groot deel mee in de bouwkosten. Hergebruik van bouwmaterialen was
de norm. Te slopen huizen werden daartoe als ‘afbraak’ verkocht. De verhuisbeweging voltrok
zich in twee richtingen: van de grachtengordel naar de Jordaan, van binnen naar buiten, en in
tegengestelde richting, van de locatie van de nieuwe fortificatie en het bijbehorende schootsveld
naar de Jordaan. De subsidie aan de bewoners van de voorsteden kwam niet alleen voort uit
sociale bewogenheid maar moest het voortbestaan ervan voorkomen. Dit was strijdig met ‘de
resolutie ende voet waeromme de vergrotinge van de stad is voorgenomen’.411
2.5.2 Verhuissubsidie voor iedereen
De verhuissubidie werd door de burgemeesters ‘caritative voorsieninge’ genoemd, maar in
tegenstelling tot de huidige sociale voorzieningen, die gericht zijn op gelijke behandeling, was het
Een grote meerderheid van de vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden leefde in armoede: Van Deursen 2006a,
50-53.
406 SAA 5020-12 (Keurboek I) 55vo-56 (3 september 1614).
407 SAA 5025-10 (Vroedschap) 171 (10 augustus 1613).
408 SAA 5025-10 (Vroedschap) 172 (27 augustus 1613).
409 SAA 5025-10 (Vroedschap) 176 (21 september 1613).
410 SAA 5025-10 (Vroedschap) 222-223 (12 april 1614).
411 SAA 5025-10 (Vroedschap) 163 (29 juni 1613).
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de expliciete bedoeling om geen regels te stellen en geen precedenten te scheppen. Dat zou
kunnen leiden tot de roep om rechtsgelijkheid.412 Het begrip ‘subsidieregeling’ is dan ook een
verkeerde formulering. Wie het maar vaak genoeg kwam vragen, voldoende eerbied bleef tonen
maar tegelijkertijd duidelijk maakte met een negatieve beschikking geen genoegen te nemen,
kreeg een vergoeding. Er werden afspraken gemaakt tussen de stad en een groot aantal
individuele bewoners. Keer op keer werd benadrukt dat hiervan geen precedentwerking uit
mocht gaan.413 Het was uitdrukkelijk de bedoeling om er geen standaardprocedure van te maken.
Maar het verhaal dat er overheidssteun te halen was zal zich als een lopend vuurtje
hebben verspreid. Het begon met kleine bedragen maar uiteindelijk zouden honderdduizenden
guldens subsidie worden uitgekeerd: op 12 juni 1613 werd in de oudraad besloten om 2000
gulden aan de commissarissen van de nieuwe fortificatie ter hand te stellen om ‘eenige personen’
wier huis gesloopt was af te kopen, zodat ze nieuw konden bouwen.414 Op 10 augustus werd
15.000 gulden betaald voor 57 kleine huisjes waarvan ‘de eygenaers (wesende meestal schamele
luyden) zeer hart aenlopen om vergoedinge ofte betalinge te hebben’.415 In de jaren 1614 en 1615
werd 244.150 gulden uitgegeven als sloopvergoeding voor huizen die in de nieuwe honderd
gaarden kwamen te liggen.416 In 1617 werd nog 87.155 gulden uitgegeven aan sloopvergoedingen
bij de aanleg van grachten en straten.417 In 1618 nog 42.760 gulden.418 Deze bedragen zijn
uitgekeerd aan mensen die weg moesten vanwege de aanleg van de dwarsstraten in de Jordaan.
Niet alleen bewoners van buiten de oude honderd gaarden (die in legaal gebouwde
huizen woonden) kregen subsidie. Een aantal mensen dat weg moest voor de aanleg van de
Prinsengracht vroeg de burgemeesters om niet alleen een nieuw erf maar ook een lening van
stadswege voor een nieuw te bouwen huis. Een aantal van deze voorstadbewoners was ‘van soe
soberen staet ende conditie [...] dat zyluyden geene middelen nochte oick credit hebben om de
penningen daer toe nodich te lichten, sulcx dat sy geschapen sijn in groote armoede ende schade
te vervallen, ten sy zyluyden met eenige penningen van stads wegen worden geassisteert’. De
vroedschap besloot dat de burgemeesters nog wel wat geld mochten weggeven of uitlenen,
waarbij opnieuw werd benadrukt dat geen precedent moest worden geschapen zodat de stad
‘voor andere crediteuren [werd] gepreserveert’.419 Toen de Keizersgracht werd gegraven kwam de
vraag op of de ‘luyden van sobere conditie ende gansch geen vermogen’ die op het tracé
woonden net als de eerder vertrokken bewoners van het tracé van de Prinsengracht subsidie
moesten krijgen voor de verplaatsing van hun huizen. Opnieuw kwam de vraag aan de orde of
alleen de armen of ook beter bemiddelde bewoners steun zouden krijgen. Men besloot de zaak
over te laten aan de schepenen. Die kregen de opdracht mee om conflicten te vermijden. 420
In januari 1616 moest een aantal voorstadbewoners in de grachtengordel nog verhuizen.
Ook zij kregen subsidie. Ze profiteerden niet van de waardestijging van hun grond: ‘het voordeel
twelcke comen sal deurdat de erven hoger sullen werden geestimeert by de stadt sal werden
genoten’.421 Op het moment dat het bouwseizoen begon werd de subsidieregeling opnieuw
uitgebreid: ook degenen hun huizen slechts gedeeltelijk moesten afbreken of kleine hoekjes of
strookjes van hun grond moesten afstaan kregen financiële ondersteuning. Een aantal anderen
bood hierop aan vrijwillig af te breken als ze daarmee voor subsidie in aanmerking zouden
komen. Hierop ging de vroedschap niet in.422 De verhuissubsidie werd aanvankelijk alleen
uitgekeerd aan arme bewoners. De beslissing over het verlenen van subsidie aan beter
bemiddelde eigenaren van huizen op het tracé van de Keizersgracht werd pas genomen nadat de
SAA 5025-12 (Vroedschap) 82vo-83 (27 januari 1622).
De eigenaren kregen hun vergoeding ‘sonder daer ’t zelve in consequentie getrocken zal mogen worden nochte
eenichsins strecken tot nadeel ofte preiuditie van deser stede gerechticheyt’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 170-171 (10
augustus 1613).
414 SAA 5039-33 (Oudraad) 7vo (12 juni 1613).
415 SAA 5025-10 (Vroedschap) 170-171 (10 augustus 1613). De huisjes werden gesloopt voor de nieuwe fortificatie.
416 In 1614 werd 47.500 gulden betaald voor huizen ‘in de nieuwe fortificatie’: SAA 5039-298 (Rapiamus) 136 (24
januari 1614). In 1615 werden 66.500 en 130.150 gulden op deze post geboekt: SAA 5039-299 (Rapiamus) 167 (7
januari 1615); SAA 5039-300 (Rapiamus) 187vo (1615).
417 SAA 5039-301 (Rapiamus) 293 (10 januari 1617).
418 SAA 5039-302 (Rapiamus) 194 (23 januari 1618).
419 SAA 5025-10 (Vroedschap) 212 (21 februari 1614).
420 SAA 5025-10 (Vroedschap) 262-263 (2 januari 1615).
421 SAA 5025-10 (Vroedschap) 307-308 (18 januari 1616).
422 SAA 5025-10 (Vroedschap) 310-311 (25 februari 1616).
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raden die zelf grond binnen de nieuwe vergroting hadden de zaal hadden verlaten.423 Zelfs een
aantal belanghebbende leden van de vroedschap, de stedelijke elite, wenste in aanmerking te
komen voor subsidie: we kunnen hier waarschijnlijk opnieuw denken aan figuren als Oetgens,
Cromhout en Huijdecoper.
Een voorbeeld van een niet onbemiddelde figuur die toch subsidie kreeg is Jacques
Klinckandt. Hij woonde buiten de nieuwe fortificatie en had op 22 november 1614 een akte
ondertekend waarin hij beloofde zijn huis vóór de eerste mei naar de stad te verplaatsen.424 Het
gebruik van dit woord kan overigens niet tot de conclusie leiden dat het om een houten huis ging.
Ook stenen huizen werden vaak ‘getimmerte’ genoemd. We weten uit de telling van het aantal
huizen uit 1609 dat er kleine en grote huizen op de paden stonden. Ook stonden er stenen
huizen, maar in hoeverre de voorstad was versteend, is niet na te gaan. Klinckandt was bepaald
niet armlastig: hij had pas daarvoor voor 3570 gulden twee kavels in de nieuwe vergroting
gekocht.425
In 1616, drie jaar na de aanleg van de nieuwe vestingwerken, was het schootsveld nog
altijd niet geheel vrij. Het bestuur wilde afrekenen met de bewoners van de nieuwe honderd
gaarden die ‘binnen gebracht’ waren of nog zouden worden. Hiertoe werden alle gehoogde erven
getaxeerd en overgenomen.426 Dat dit voor de bewoners geen ongunstige regeling was blijkt uit
het feit dat een aantal bezitters van niet-onteigende tuinen zich op verzoek liet onteigenen.427
Onvermogende lieden die stukjes land bezaten op de paden maar dat niet hadden opgehoogd
wilden ook graag dat de stad hun terrein opkocht. De vroedschap stelde vast dat de stad zich op
geen enkele wijze aan deze mensen verplicht hoefde te voelen – en besloot vervolgens om over
te gaan tot de gevraagde onteigening. 428
2.5.3 ‘Ruste, eenicheydt, goede ordre en politie’
Dat bij de financiële afhandeling van de subsidies de chaos op de loer lag blijkt uit een
aantekening van de secretaris van de thesaurieren: hij moest in het resolutieboek aantekenen dat
de commissarissen die belast waren met de sloop van huizen niet zomaar geld mochten uitkeren.
Ze mochten dat uitsluitend doen als er daadwerkelijk gesloopt werd. De subsidie mocht alleen
worden uitgekeerd aan de eigenaars van gesloopte huizen.429 Dit wijst erop dat mensen begrepen
dat er geld te halen viel en trachtten er hun voordeel mee te doen zonder dat hun huis
daadwerkelijk werd afgebroken.430
De allertreurigste gevallen uit de stedelijke onderklasse kwamen als laatste aan bod, in
1622. Dit waren de ‘schamele onvermogende onnosele luyden’ die binnen de nieuwe fortificatie
waren terechtgekomen. Ze waren wel in het bezit geweest van een klein stukje grond, maar zo
arm dat ze niet konden bouwen, althans, zo wisten ze zich met succes te presenteren aan het
bestuur. Ze konden de rente over de melioratie van hun grond nog niet opbrengen, om over de
hoofdsom niet te spreken. Hun erven zouden bij verkoop minder waard zijn dan de
melioratieheffing. Daarbij hadden sommigen ook nog oude hypotheeklasten. Om voor eens en
voor altijd van het geklaag af te zijn en de armen niet te veel te ‘parssen’ besloten de
burgemeesters om ook voor deze mensen een ‘caritative voorsieninge’ in te stellen. 431 De
thesaurieren kregen toestemming van de raad om individuele afspraken te maken, waarbij
middelen als het opkopen van erven en de teruggave van eerder betaalde rente denkbaar waren.
Hierbij werd opnieuw benadrukt dat de klagers niet ‘van eender natuere [...] ende oversulcx nyet
gelyck gefondeert’ waren.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 262-263 (2 januari 1615).
SAA 5039-33 (Oudraad) 17 (22 november 1614).
425 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-67 (22, 23, 28 en 29 januari 1614). Hij betaalde 2400 gulden voor
een kavel aan de Herengracht en 1170 gulden voor een erf in de Herenstraat. Zie ook: De la Fontaine Verwey, Van
Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 507-508.
426 SAA 5025-10 (Vroedschap) 311 (25 februari 1616).
427 SAA 5025-10 (Vroedschap) 354 (5 november 1616).
428 SAA 5025-11 (Vroedschap) 168 (17 augustus 1619).
429 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 44 (1 oktober 1613).
430 Grond en afgebroken huizen werden met rentebrieven betaald op voorwaarde dat een kwijtschelding werd geleverd
met een bekentenis dat de verdreven bewoner schadeloos was gesteld voor zowel grond als opstallen: SAA 5039-33
(Oudraad) 11 (23 oktober 1613). Men besloot in november dat de rente met terugwerkende kracht zou ingaan op 1
mei 1613: SAA 5039-33 (Oudraad) 11vo (18 november 1613).
431 SAA 5025-12 (Vroedschap) 82vo-83 (27 januari 1622).
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Het uitplaatsen van de bewoners was een zaak die met grote omzichtigheid werd
omgeven. Het zonder meer onteigenen en afbreken van huizen was geen optie. Er werd zo
weinig mogelijk dwang toegepast: de arme bevolking werd met fluwelen hand naar de gewenste
plek gedirigeerd. Een reden hiervoor wordt duidelijk uit een resolutie over dit onderwerp: de
vroedschap besloot tot de steun uit ‘mededogentheyt [...] mette onvermogende ende arme
luyden’.432 Het mededogen met de arme bevolking heeft een rol gespeeld bij het verstrekken van
subsidies. Maar op de achtergrond speelde een ander motief: de handhaving van de openbare
orde.
Er was in de zeventiende-eeuwse samenleving niet veel nodig om een oproer te laten
uitbreken. Een kleine verhoging van de boteraccijns kon leiden tot ‘groote commotie ende
oproerte’.433 Zelfs een volkstelling kon de woede van de massa doen oplaaien en een gevaar zijn
voor de openbare orde. De stedelijke onderklasse had formeel niets in te brengen maar kon op
niet mis te verstane wijze van zich laten horen. De eerbied voor het openbaar gezag was niet
dermate sterk, dat gehoorzaamheid vanzelfsprekend was. Grootschalig alcoholgebruik was regel
en evenmin bevorderlijk voor de openbare orde. Veel mensen gingen op zondag niet naar de
preek maar waren al vóór de middag bezig met het innemen van ‘wijnen, bieren ende taback ende
oock met gebrande wijnen ende andere gedistilleerde wateren’. Dit leidde niet alleen tot
ontheiliging van de zondag maar ook tot grote ongeregeldheden. 434
De meeste deelnemers aan oproeren kwamen uit de onderklasse, sommigen uit de kleine
burgerij.435 In geval van rellen werden de stadssoldaten en de schutterij opgeroepen om de orde
met geweld te herstellen. De schutterij was notoir onbetrouwbaar. Deze kwam voort uit de
burgerlijke middenklasse. De leden waren over het algemeen niet erg gemotiveerd om huis of
werk te verlaten om de orde te handhaven. Bij rellen in 1617 had de Amsterdamse schutterij
meer kwaad dan goed gedaan. De schutters weigerden vaak om op te treden tegen hun
stadgenoten.
Vaak moesten maatregelen die de woede van het volk opwekten worden ingetrokken of
afgezwakt. De voornaamste taak van de stadsregering tegenover de massa was het handhaven
van de openbare orde.436 In een brief van het stadsbestuur aan de Staten van Holland komt dit
aspect naar voren. Een klein aantal rijke grootgrondbezitters zag kans om vermogens te
verdienen terwijl de rest van de stad zich krom betaalde aan dure grond, melioratie en hoge
huren. Dat was reden om te vrezen voor ‘grote oneenicheyt, confusien ende vele andere
inconvenienten’. Dit moest tot elke prijs worden voorkomen ‘tot onderhoudinge van ruste,
eenicheydt, goede ordre en politie in de [...] stadt’.437 De angst voor oproer als gevolg van massale
gedwongen verhuizingen lijkt niet ongegrond; de woonkosten zouden evengoed als de kosten
van levensonderhoud of een belastingmaatregel aanleiding hebben kunnen geven voor onrust of
oproer. De sociale verhoudingen hebben een grote stempel gedrukt op de stadsplattegrond.
2.5.4 De Jordaan: een stedenbouwkundige schuifpuzzel
Niet alleen de verhuisvergoedingen, maar ook het handhaven van de prestedelijke structuur in de
Jordaan is het gevolg van een uiterst behoedzame omgang van het stadsbestuur met de massa en
van de bijzondere demografische omstandigheden waarin de stad verkeerde. De Jordaan was
geen nieuw ontworpen stadsdeel maar een transformatie van de bestaande voorstad, waarbij
bebouwing en functies werden verschikt. Net als in de middeleeuwse stad was sprake van een
geleidelijke overgang van ruraal naar urbaan ruimtegebruik, een door toenemende bebouwing
steeds verder versteend polderlandschap.
De paden waren bij de stad dicht bebouwd; verder van de stad nam de dichtheid af. Bij
de poorten was de voorstedelijke bebouwing dichter en liep hij verder het land in. De Jordaan lag
in het gedeelte van de voorsteden waar de dichtheid lager lag dan in op de plaats waar de

SAA 5025-10 (Vroedschap) 182-183 (4 november 1613); SAA 5024-1 (Burgemeesters) 28 (28 november 1613).
Vroedschapsresolutie d.d. 7 juni 1624: Van Dillen 1933, 536.
434 SAA 5020-12 (Keurboek I) 246vo-247 (29 april 1621).
435 Dekker 1977.
436 Van Deursen 2006a, 80, 215-228.
437 SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd, brief ‘Aen de Mogende E. Heren Staten van
Hollandt ende West-Vrieslandt’, ongedateerd [7 september 1615].
432
433

75

grachtengordel werd aangelegd. De mensen die vanwege de aanleg van de grachtengordel
moesten verhuizen, gingen naar de Jordaan.
Dit aspect is ook terug te vinden in de bronnen. In de resolutieboeken van de
verschillende colleges is niets te vinden over de Jordaan. Dat er nauwelijks besluitvorming heeft
plaatsgevonden betekent niet dat er ook niets is ondernomen. De overgeleverde bronnen
betreffen de uitgifte van de gronden. De reconstructie van de gronduitgifte door historicus Lucas
Jansen laat zien hoe de verschillende delen werden ingevuld.438 Hierbij was de eigendom van de
grond sturend.
De stad kon beschikken over grote stukken grond waarvan de vorm terugging op de
indeling van de polder. Voor een deel ging het om ‘stadsland’, land dat al voor de vergroting in
eigendom van de stad was. In 1615 had de stad een groot stuk grond gekocht van Jan Pieter
Aertsz.439 Daarnaast was er het ‘Godshuisland’, de voormalige kloostergronden die na de
Alteratie toegewezen waren aan charitatieve instellingen. Zo was het Karthuizerklooster en alle
grond die erbij hoorde toegevallen aan het Burgerweeshuis. Ook het Leprozenhuis en de
Gasthuizen hadden veel grondbezit. Deze instellingen waren nauw aan de stad gelieerd; ze
werden bestuurd door de leden van dezelfde regentenelite als de stad zelf. De stad kocht de
grond van de instellingen op en kon daarmee beschikken over grote terreinen.440 Het stads- en
godshuisland werd verkaveld; de percelen werden toegewezen aan degenen die hun grond
hadden moeten afstaan voor de stadsuitbreiding.441
In de periode tussen 1613 en 1620 is regelmaat aangebracht in de structuur van de
Jordaan. Paden en sloten werden verbreed tot stadsstraten en grachten van een gebruikelijke
breedte. Hiertoe werden nieuwe rooilijnen getrokken waarbinnen de bebouwing zich moest
terugtrekken. Gronden werden opnieuw verkaveld en bebouwd. Op min of meer regelmatige
afstanden werden dwarsstraten aangelegd. Deze lopen niet precies parallel en sluiten niet overal
in een rechte lijn op elkaar aan; bestaande bebouwing, grondeigendom of prestedelijke
dwarspaden hebben in veel gevallen een rol gespeeld in de tracering. De dwarsstraten lopen
vrijwel nergens rechtstreeks naar de buitengrens van de Jordaan. Ze dienen vooral voor de
interne ontsluiting. De Jordaan was en bleef een uithoek. Er liepen geen doorgaande routes
doorheen. De aanleg van de Raampoort en de Zaagmolenpoort dienden, zoals blijkt uit hun
naamgeving, slechts ter ontsluiting van delen van het buitengebied.
De voorstedelijke bebouwing stond vanzelfsprekend niet altijd binnen de nieuwe
bouwblokken. Veel huizen werden verplaatst. Sommige werden op rollen gezet en aan touwen in
de nieuwe rooilijnen getrokken, andere zouden op dekschuiten zijn geladen om ze op de juiste
plaats te kunnen zetten.442 Dit was mogelijk omdat de houtskeletbouw betrekkelijk eenvoudig
kon worden afgebroken om elders weer in elkaar gezet te kunnen worden.
Woningen en bedrijven op binnenterreinen moesten bereikbaar blijven. Recht van
overpad bleef van kracht. De aanleg of handhaving van gangen en stegen was inherent aan
handhaven van de hoofdstructuur. Bestaande structuren bleven ook binnen nieuw gerooide
bouwblokken bestaan.443 De stegen in de Jordaan waren deels het gevolg van de prestedelijke
bebouwing, deels nieuw aangelegd na 1613. Het verbod op de aanleg van stegen op door de stad
uitgegeven grond werd in de Jordaan op veel plaatsen niet nageleefd. Er werd al vroeg in de
zeventiende eeuw in zeer hoge dichtheden gebouwd, bijvoorbeeld aan de Bloemgracht.444 De
huizenrijen behielden hierdoor een zekere mate van doordringbaarheid en kregen lang niet overal
het karakter van een gesloten wand. De aanleg en het voortbestaan van gangen en stegen werd
bevorderd doordat deze samenhing met het wonen van de onderklasse. Men had de bewoners
van de Jordaan in 1613 tien jaar gegeven om in hout opgetrokken huizen te voorzien van stenen
gevels. Voor rietgedekte daken had men vanwege het brandgevaar een minder lange
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november 1612).
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overgangsperiode bepaald: deze moesten binnen een jaar na 3 september 1616 afgebroken zijn.445
Maar tegen het einde van de zeventiende eeuw stond er nog altijd veel houtbouw in de Jordaan.
Bij een grote brand in 1690 gingen vijftig huizen en bedrijven tussen de Elandsgracht en de
Elandsstraat in vlammen op. De meeste waren van hout (afb. 18). Sommige stonden op door de
stad uitgegeven grond, andere waren mogelijk nog prestedelijk, omdat ze op terrein stonden dat
nooit stadseigendom geweest is.446
De stedenbouwkundige aanpak van de Jordaan hing samen met de sociale problematiek
van de voorsteden. De Jordaan was geen ontwerpopgave maar een administratieve operatie die
het best te omschrijven is als een stedenbouwkundige schuifpuzzel op enorme schaal. De
hoofdstructuur van het geheel bleef intact omdat niet teveel stukjes tegelijk konden worden
verplaatst. De richting van de paden kon niet worden gewijzigd zonder grote aantallen huizen
tegelijkertijd aan te tasten en speelt dus een belangrijke rol in de transformatie van dit gebied van
bebouwde polder tot stadsdeel. Toch werd het gebied stukje bij beetje geheel opnieuw ingericht.
In korte tijd werden alle straten en grachten op de gebruikelijke breedte gebracht. Bovendien
werd een groot aantal dwarsstraten haaks op de bestaande structuur getrokken. Hierbij is nog de
nodige variatie aangebracht in de maatvoering: sommige grachten zijn breder dan andere. De
bouwblokken tussen de grachten variëren eveneens in breedte. Ook het aantal straten tussen een
gracht varieert, van een tot drie.
De kaart die Daniel Stalpaert in 1662 uitbracht biedt een globaal maar verhelderend
beeld van de Jordaan. Stalpaert gaf de blokdiepte weer. Ook gaf hij in grote lijnen weer welke
blokken in hun geheel bebouwd waren en waar binnenterreinen of tuinen waren; hij zal daar
ongetwijfeld goed van op de hoogte zijn geweest. Het gedeelte van de Jordaan ten noorden van
de Egelantiersgracht was beduidend dichter bebouwd dan het zuidelijk gedeelte. De diepte van de
bouwblokken is kleiner en veel blokken waren geheel bebouwd.
De percelen aan de grachten waren dieper dan die erachter aan de straten. Hier woonden
de mensen die zich meer grond en een groter huis konden veroorloven. Langs een aantal
grachten stonden grote huizen. Voor het wonen op stand gold hetzelfde als aan de
grachtengordel: de nabijheid van het stadscentrum was bepalend. Een vroedschapsresolutie van
1619 spreekt over de ‘zeer veele rycke ende treffelycke luyden op de heere, keysers, ende andere
graften ende plaetsen, costelycke huysen ende getimmerten gestelt hebbende’.447 Met die ‘andere
grachten’ zijn mogelijk de Bloemgracht en de Lauriergracht bedoeld. Ook de Rozengracht en de
Egelantiersgracht worden genoemd als woonplaats van de vermogenden. 448 Hoogleraar anatomie
Frederik Ruysch en kartograaf Willem Jansz Blaeu waren gevestigd aan de Bloemgracht449; aan de
Lauriergracht stond het woonhuis van Joan Huydecoper.450 Dat wil niet zeggen dat deze grachten
uitsluitend voor het wonen bestemd waren. Juist de Bloemgracht en de Lijnbaansgracht tot aan
de Egelantiersgracht werden in 1623 aangewezen als concentratiegebied voor de blauwververs.451
Tussen de grachten werd een parallelstraat aangelegd, een enkele keer twee of drie. De
variabele diepte van de bouwblokken maakte de huisvesting van de verschillende functies
mogelijk. In de Jordaan werd een grote diversiteit van bedrijven, bedrijfjes en kleine woonhuizen
gevestigd in de ondiepe blokken. Bredere blokken met diepere percelen langs de grachten
maakten de aanleg van tuinen mogelijk. Maar door de aanwezigheid van stegen (soms nog uit de
prestedelijke periode) kon ook nagenoeg de gehele oppervlakte van het bouwblok worden benut.
De inpandige bebouwing aan stegen was de enige woonvorm die voor veel mensen betaalbaar
was. Op die manier kon de dure grond zo dicht en goedkoop worden bebouwd dat zij over
betaalbare huurwoningen konden beschikken. Hierbij moet worden aangetekend dat de
stadsbevolking relatief sneller groeide dan het bebouwd oppervlak, waarbij ook nog eens een
flink deel van dat oppervlak werd gebruikt voor bedrijvigheid, havenfuncties en zeer extensief
wonen.
SAA 5020-12 (Keurboek I) 92vo-105vo (3 september 1616). Bij overtreding volgde een boete en een dwangsom
voor iedere week dat de rieten daken bleven bestaan.
446 Dat blijkt uit een prent uit Jan van der Heijdens Brandspuitenboek: Jansen 1960, 84.
447 SAA 5025-11 (Vroedschap) 170 (6 september 1619).
448 J.W.E. 1921.
449 Van der Linden Vooren 1953.
450 Van Eeghen 1975.
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Landmeter Lucas Jansz Sinck was niet alleen betrokken bij de uitgifte van het stads- en
Godshuisland, maar ook bij verkaveling en uitgifte van particuliere gronden. In transportactes
wordt verwezen naar door hem opgestelde detailkaarten.452 Hij werd in de periode waarin de
Jordaan werd aangelegd vrijwel ononderbroken betaald door de stad. Ook het particulier
eigendom werd door de ingrijpen van de overheid herschikt. De stedenbouwkundige ingreep
ging minder ver dan in de grachtengordel, maar er was wel degelijk sprake van een transformatie
van voorstad tot stedelijk gebied.
2.6 Ke rk en e n to re ns 1 616 -1 640
2.6.1 Klokkentorens voor de nieuwstad
De ingebruikname van de nieuwe stad leidde al snel tot de vraag om een klokkentoren. De
Haringpakkerstoren was in 1605 opnieuw gefundeerd, verhoogd en voorzien van een spits met
een uurwerk en slagklokken (afb. 19).453 Dit gebeurde (tegelijk met de Montelbaanstoren) op
verzoek van omwonenden.454 De torens waren in de late middeleeuwen gebouwd als
verdedigingswerk. Het waren zware bakstenen constructies; ze werden geacht sterk genoeg te zijn
om de extra belasting van een loodgedekte houten constructie met een uurwerk en slagklokken te
kunnen dragen. In het geval van de Montelbaanstoren pakte dat verkeerd uit. In 1611 was de
toren scheefgezakt; men wist nog niet of een kleine bouwkundige ingreep voldoende was om de
toren te stabiliseren of dat men de toren weer recht zou zetten. 455 Hieruit blijkt dat een
klokkentoren geen luxueuze folly was. De klokkentorens werden zeer zorgvuldig ontworpen en
voorzagen de stad van een indrukwekkende skyline maar ze waren in de eerste plaats een
openbare nutsvoorziening in de handelsstad Amsterdam.
Zonder klok was het onmogelijk om ‘des stadts borgerlycke ende huysdiensten’ op tijd te
laten beginnen en eindigen. De stadspoorten en sluizen moesten op tijd worden bediend, de
afvaart van veerdiensten verliep strak op tijd, de markten en de beurs waren aan tijden gebonden,
er moest wacht worden gelopen en het huispersoneel dat de meeste grachtenbewoners in dienst
hadden moest op tijd naar zijn werk komen. Klokken en horloges waren door hun hoge prijs
voorbehouden aan de rijken.456 Daarom was het aangeven van de tijd al sinds de introductie van
het mechanisch uurwerk een overheidstaak.457 Men streefde naar een eenduidige tijdsweergave.458
Maar de Haringpakkerstoren stond voor de meeste bewoners van de nieuwe vergroting
te ver naar het noorden. De toren stond vanuit de stad gezien om de hoek, op de huidige Prins
Hendrikkade. De stadhuistoren was in 1615 na jarenlang verval gesloopt.459 Daarom besloot men
de Jan Rodenpoortstoren, net als de Haringpakkerstoren een overblijfsel van de
laatmiddeleeuwse verdedigingsmuur, door Staets en Danckerts te laten voorzien van een
vierkante stenen huid en een nieuwe bovenbouw (afb. 20).460 De fundering en de torenvoet
werden versterkt voordat de spits erop werd gezet. Hiervoor was een architectonisch ontwerp
(‘patroon’) gemaakt.461 De toren stond bij de brug over het Singel en was van veraf zichtbaar. De
uitvoering van dit project verliep voorspoedig. De slagklok van de gesloopte stadhuistoren kwam
in de nieuwe Jan Rodenpoortstoren. Op 10 april 1616 werd de bouw van het uurwerk
Jansen 1960, 83.
Commelin 1693, 702-703.
454 SAA 5025-9 (Vroedschap) 139 (20 augustus 1605). Zie ook: Dubiez 1958.
455 SAA 5025-10 (Vroedschap) 49 (28 juni 1611).
456 Volgens een acte 1619 werd in Amsterdam voor een ‘cleyn horologie’ 96 gulden betaald: Acte d.d. 14 september
1619: Van Dillen 1933, 340-341. Uit een contract van een klokkenmaker blijkt dat een klok zo’n 45 gulden en een
wekker 93 gulden kostte: Contract d.d. 18 oktober 1633: Van Dillen 1974, 25-26.
457 Romeijn, Langejan-Brouwer en Brinkkemper 2005, 30.
458 In 1670 besloten de thesaurieren dat de uurwerken van de Westerkerk en de Oude Kerk werden afgesteld op basis
van de tijd die de stadhuisklok aangaf: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108 (18 april 1670).
459 SAA 5025-10 (Vroedschap) 278 (30 juni 1615). De toren stond al in 1601 op het punt in te storten. Hij stond ter
hoogte van de trans maar liefst 33 duim uit het lood. Hendrick Jacobsz Staets en Cornelis Danckerts hoopten de toren
nog te kunnen rechten: SAA 5025-8 (Vroedschap) 681 (28 januari 1601). Met Gods hulp moest dat lukken en men
besloot in maart tot deze onderneming: SAA 5025-8 (Vroedschap) 683 (7 maart 1601). De toren begon kennelijk al
snel opnieuw scheef te zakken en in 1615 besloot men tot onmiddellijke sloop ter afwending van instortingsgevaar.
Het duurde echter nog tot augustus voordat men het bovendeel sloopte en de klok eruit haalde: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 32vo (17 augustus 1615).
460 Commelin 1693, 700-701.
461 SAA 5025-10 (Vroedschap) 312-313 (25 februari 1616).
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aanbesteed. Hierbij werd bepaald dat het voor november op de toren moest zijn geplaatst. 462 Op
27 november 1617 was de constructie van de toren in zodanige staat dat de klokken zonder
gevaar konden worden geluid. De dag erna werd het uurwerk opgeleverd.463 Er kwam een
klokkenluider die het openen en sluiten van de poorten en het aflossen van de wachten aangaf.
Toen de toren geheel gereed was werd een tweede klokkenluider aangesteld die de tijd aangaf met
de slagklok.464
De Jan Rodenpoortstoren ondanks zijn onmiskenbaar overdachte architectuur vooral als
een nuttig instrument werd gezien blijkt uit het eerste sloopplan voor de toren. In 1645 besloot
men tot de bouw van een 120 meter hoge toren aan de Nieuwe Kerk. Deze zou de Jan
Rodenpoortstoren overbodig maken. Deze kon worden gesloopt op het moment dat de
Nieuwekerkstoren klaar zou zijn. Hij zou zijn functie verliezen en hij stond bovendien in de weg,
midden op de brug in een drukke radiaalstraat naar de Dam.465
Net als bij de Westerkerk was bij herbouw van de Nieuwe Kerk de plaats van de toren
een apart punt van deliberatie in de vroedschap. Men koos zoals gebruikelijk voor de westkant
van de kerk. Dit was een moeilijke locatie, omdat de toren deels op de kade van de Nieuwezijds
Voorburgwal stond. In 1645 begon men met het heien van de fundamenten van de
Nieuwekerkstoren.466 Twee jaar later, 26 augustus 1647, werd de eerste steen gelegd. Maar ook
hier was uiteindelijk een loze toezegging gedaan aan de kerkenraad. De toren werd uit het
bouwprogramma geschrapt omdat het stadhuis te duur werd.467 De Nieuwekerkstoren kwam
nooit boven de eerste geleding van de kerk uit; de Jan Rodenpoortstoren is blijven staan tot
1829.468
2.6.2 Westermarkt, Westerkerk, Westertoren
In het tweegrachtenplan uit 1612 waren dicht bij elkaar twee pleinen ingetekend: een kerkplein
tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht ten zuiden van de huidige Reestraat en een
marktplein op de locatie van de huidige Westermarkt.469 Deze (later tot één plein
samengevoegde) pleinen waren de enige voorzieningen die niet pas na een vraag van
omwonenden tot stand kwamen.
Steeds meer onderdelen van de stadsuitbreiding werden vastgelegd al naar gelang de
uitvoering vorderde. Na de grachten, de dwarsstraten en de dwarsgracht kwam men toe aan de
pleinen. De aanleiding om dit laatste deelaspect van het stedenbouwkundig plan in te vullen was
van praktische aard. In december 1614 maakten de schepenen zich op om de melioratie te
bepalen van de grond die met de vergroting binnen de stad was komen te liggen. Voor het
bepalen van de melioratie was het nodig te weten welke grond onbebouwd moest blijven.
Hierop besloot de vroedschap het marktplein aan te leggen tussen de Keizersgracht en
de Prinsengracht, ten noorden van het Plempenpad, dus ongeveer ter hoogte van de huidige
Westermarkt.470 Zes dagen later, op 5 januari 1615, bleek dat de commissarissen die het
grachtenplan hadden opgesteld er nog eens goed over hadden nagedacht en tot de conclusie
waren gekomen dat het ‘beter en dienstelycker’ zou zijn om de kerk te bouwen waar ook het
marktplein zou komen. Hiermee kwam een van de twee pleinen te vervallen. Als reden voor de
nieuwe locatiekeuze van de kerk wordt genoemd dat op de eerder gekozen locatie veel huizen
stonden en op de tweede veel minder. We mogen dit in verband brengen met het feit dat er water
SAA 5039-33 (Oudraad) 23vo (10 april 1616). Wegens het overlijden van aannemer Albert Willemsz moest het werk
opnieuw worden aanbesteed. Atte (Ot) Roelofsz nam het werk aan op dezelfde voorwaarden, maar met een maand
uitstel van de opleveringsdatum.
463 Dit blijkt uit een gespecificeerde rekening van Ot Roelofsz Hij leverde het uurwerk op 28 november: SAA 5039175c (Stukken betreffende de stadsuurwerken 1612-1619), N2-11 (28 november 1619). De kosten bedroegen 3695
gulden.
464 SAA 5025-11 (Vroedschap) 95 (27 november 1617).
465 SAA 5025-18 (Vroedschap) 60-60vo (2 september 1645).
466 SAA 5025-18 (Vroedschap) 67 (6 november 1645).
467 De Roever 1890, 46-47. De toren werd onderheid met 6363 palen en opgetrokken tot goothoogte. De onderbouw
werd in de negentiende eeuw afgebroken omdat hij in de weg stond.
468 Na de ontdekking van de torenvoet bij een restauratie van de brug zijn plannen ontwikkeld voor de herbouw van de
toren: Meischke 1961; Anoniem 1961; Van den Hoek Ostende 1963
469 SAA 5025-10 (Vroedschap) 263-264 (5 januari 1615).
470 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261 (29 december 1614). Door de aanduiding van de locatie kan worden aangenomen
dat het plein de gehele breedte tussen de beide grachten zou beslaan.
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stond op de laatstgenoemde locatie. De locatie van de Westerkerk is voortgekomen uit de
structuur van de voorstad en de bodemgesteldheid, niet uit een stedenbouwkundige overweging.
De spreiding van kerken over de vergroting wordt als tweede reden genoemd. De
geplande kerk zou ‘te zuidelijk en te ver van de Haarlemmerpoort’ komen te liggen. Mogelijk
heeft de toezegging uit 1602 dat in geval van stadsuitbreiding een kerk zou komen op kleine
afstand van de Haarlemmerpoort hier een rol gespeeld. 471 In dit stadium was nog geen sprake van
de bouw van de Noorderkerk. Door de Westerkerk in noordelijke richting op te schuiven kwam
hij centraal in de vergroting te liggen. Een overweging die kennelijk geen rol heeft gespeeld was
de bereikbaarheid van het plein. Die was ronduit slecht. De Westermarkt kon vanuit de stad
alleen met een grote omweg worden bereikt via de Leliegracht of de Hartenstraat. Wat wel heeft
meegespeeld is de vorm van de bouwblokken. De Westermarkt ligt op de plaats waar de
Keizersgracht en de Prinsengracht een knik maakten. Door het plein daar te leggen hoefde niet te
worden afgeweken van de rechthoekige blokvorm en werd voorkomen dat onregelmatig
gevormde bouwpercelen ontstonden. Men achtte de vorm van de bouwblokken belangrijker dan
de vorm van het plein. De grondverkoop was bepalend; de markt kon altijd worden aangepast
aan de vorm van het plein (afb. 21 en 22).
Net als veel andere elementen uit Staets’ plan werd het kerkplein geschrapt. De functies
van kerk, kerkhof en marktplein werden samengevoegd. Deze combinatie van functies leidde tot
een vergroting van het plein, te weten aan de noordzijde van de Westermarkt honderd en aan de
zuidzijde veertig voet.472 De totale oppervlakte aan pleinruimte werd hiermee flink verkleind.473
Voor wat betreft de doortastendheid van de opdrachtgever leek de Westerkerk op de
Zuiderkerk. De kerkbouw kwam niet erg snel van de grond. Op 19 september 1619 besloot de
kerkenraad een verzoek tot de burgemeesters te richten om een kerk op de daartoe bestemde
plek te zetten.474 Op 28 februari 1620, vijf jaar nadat de locatie was vastgelegd, meldde de
fabrieksmeester in de vergadering van de vroedschap dat het langzamerhand tijd werd om te
beginnen met het leggen van de fundamenten van de Westerkerk. Deze zouden nog moeten
‘besterven’, ofwel zetten. Dat zou zeker drie tot vier jaar, en misschien nog wel langer duren.475
De raad nam geen besluit zonder onderzoek ter plaatse. Op 10 april bezochten de burgemeesters,
de thesaurieren en de raadscommissie de locatie van de Westermarkt. Men moest een plaats
kiezen voor de toren. De commissieleden verschilden onderling van mening.476 De vroedschap
besloot hierop de opdracht terug te geven aan dezelfde heren: zij werden nogmaals op inspectie
gestuurd. Hierbij werd met nadruk gevraagd om een besluit.477
Een paar weken later was men zover: de commissie had de zaak nogmaals bestudeerd en
was tot de conclusie gekomen dat de toren aan de Prinsengracht moest komen ‘aan de westzijde
van het kerkhof, aan de westermuur van de kerk’. De raad ging akkoord met de kerkbouw, met
dien verstande dat de toren in het midden van de kerkmuur moest komen. Oorspronkelijk stond
de toren (net als de Zuiderkerkstoren) op een hoek van de kerk, in de as van de Bloemstraat (afb.
22). Met de verplaatsing naar het midden van de kerk (afb. 23) kwam de toren in de as van de
Leliedwarsstraat te staan. Hiermee werd de zichtbaarheid van het uurwerk sterk verbeterd. De
toren was vanaf een deel van de Prinsengracht zichtbaar en ook voor alle bewoners van de korte
grachten en straten in het zuidelijk deel van de Jordaan. Door deze keuze hadden duizenden
bewoners van de Jordaan tot aan de omgeving van het Karthuizerklooster zicht op het uurwerk,
SAA 5025-8 (Vroedschap) 787-788 (5 april 1602).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 263-264 (5 januari 1615). Er staat in de resolutie dat men het ‘pleyn tot een marckt
geordonneert aen die noortsijde van die keysersgraft hondert, ende aen de suytsyde veertich voeten sal verbreeden
opdat een yder te beter geryft ende geaccomodeert mach worden.’ De secretaris van de vroedschap heeft zich vergist:
waar ‘Keizersgracht’ staat, moeten we ‘Keizersmarkt’ lezen. De Keizersgracht loopt op deze plaats precies van noord
naar zuid. De secretaris moest een tekening in woorden vatten waarbij allerlei nieuwe straat- en grachtnamen werden
gehanteerd; een vergissing ligt dus voor de hand. Zie ook: De Roever 2004.
473 40 voet is 11,32 meter, 100 voet is 28,3 meter. Het kerkplein, dat als zelfstandig plein uit het plan werd geschrapt en
aan het marktplein werd toegevoegd, leidde dus tot een zeer beperkte vergroting van het plein en per saldo tot meer
uitgeefbare gronden minder openbare ruimte.
474 SAA 376-4 (Protocollen Kerkeraad) 362 (19 september 1619). Uit het register blijkt dat het gaat om een ‘versoeck
om de Westerkerck op te bouwen’.
475 Hier is zonder twijfel sprake geweest van bewuste vertraging. Dat blijkt uit het feit dat men in 1620 de Noorderkerk
kon bouwen zonder te wachten op de zetting van de fundering.
476 SAA 5025-11 (Vroedschap) 217-218 (10 april 1620).
477 SAA 5025-11 (Vroedschap) 212-213 (28 februari 1620).
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soms met een klein eindje lopen. Nu deze beslissing was genomen diende meteen te worden
begonnen met de fundering. Ook werd een ‘fray model’ van de toren besteld. 478 Op 9 september
1620 ging men over tot het leggen van de eerste steen.479
Er zat enige voortgang in de planning van de kerk. Maar daar hadden de bewoners van
de grachten en de Jordaan niets aan. Duizenden waren verstoken van de ‘waere Christelijke
Gereformeerde Religie’, of ze moesten naar de Nieuwe Kerk lopen. Deze situatie kon nog jaren
duren. In september 1620 kwam een rekest binnen van een groot aantal omwonenden waarin zij
vroegen of de vleeshal annex wachthuis die op de Westermarkt in aanbouw was kon worden
gebruikt voor de prediking totdat de kerk klaar zou zijn (afb. 24). Hierin werd toegestemd en de
fabrieksmeester kreeg opdracht om de hal aan te passen voor medegebruik als preekschuur.480
Een andere tijdelijke voorziening die op verzoek van omwonenden werd aangelegd was een klok.
Deze werd in 1628 opgehangen aan de voltooide maar nog torenloze kerk.481 In hetzelfde jaar
kreeg stadssteenhouwer Pieter de Keijser, die het werk van zijn vader had overgenomen, een
gratificatie van honderd gulden voor het werk aan de Westerkerk.482 In 1631 was men bezig met
het interieur van de kerk.483 Het gebouw werd in dat jaar opgeleverd en in gebruik genomen; de
inwijding vond plaats op Pinksterdag, 8 juni.484 In 1633 werd de stadssteenhouwer afgedankt en
de steenhouwerij verkaveld en verkocht.485 In 1644 werd nog gewerkt aan het interieur en de
ramen.486
Wat ondertussen met het ‘fray model’ van de toren was gebeurd heeft de geschiedenis
niet overgeleverd. Waarschijnlijk heeft de nieuwe, meer op de tractaten van Palladio en Scamozzi
gebaseerde architectuuropvatting die postvatte geleid tot een nieuw torenontwerp. Tot volledige
uitvoering van het ‘fray model’ is het niet gekomen. Het onderste deel van de toren tot aan de
balustrade is uitgevoerd zoals het is weergegeven op de in de Architectura Moderna gepubliceerde
tekeningen van de Westerkerk (afb. 25). 487 De spits heeft een veel systematischer doorwerking in
classicistische stijl gekregen, met boven elkaar geplaatste Dorische, Ionische en Korinthische
zuilenstellingen.
Het torenontwerp werd gekozen in een informele architectenprijsvraag met de
vroedschap als jury. In 1637 was het onderste deel van de toren in aanbouw. Dat blijkt uit de
formulering hoe ‘men de Westertoorn voorts [verder] zoude mogen optrecken’ bij de bespreking
van de torenontwerpen. Die vond plaats op 28 januari 1637. Vier modellen, gemaakt door
‘verscheyde konstenaers’, werden de raadkamer binnengebracht.488 Een van de drie niet
uitgevoerde ontwerpen is bewaard gebleven (afb. 26). Men kwam tot een unaniem oordeel: ‘alle
d’oogen ende inclinatien [zijn] eenpaerlyck gevallen op de modelle van ’t oopenste ende
doorluchtighste werk’. Er zijn geen betalingen aan de ontwerper overgeleverd in de bronnen. Wie
de toren heeft ontworpen is niet met zekerheid te zeggen. We weten alleen zeker dat het ontwerp
van Hendrick de Keyser niet werd uitgevoerd.489 Wel moest nog worden voldaan aan enkele
Net als later voor de Nieuwekerkstoren werd mogelijk een pronkmaquette gemaakt, als het niet ging om een
ingekleurde tekening op groot formaat: SAA 5025-11 (Vroedschap) 221 (6 mei 1620).
479 Gunning 1956, 7.
480 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 43 (16 september 1620). Later overwoog men het Academiegebouw aan te kopen
voor de eredienst, op verzoek van bewoners van het zuidelijk deel van de Jordaan en de grachtengordel: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 48 (1621). Dit gebouw lag op de Keizersgracht bij de Runstraat en werd later in gebruik genomen als
schouwburg. De onderhandelingen met de eigenaar, dr. Samuel Coster, liepen echter op niets uit: SAA 5059-197
(Manuscript J.Z. Kannegieter), 75.
481 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 76 (20 oktober 1628).
482 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 73vo (12 januari 1628). In 1629 kreeg hij 600 gulden extra: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 78vo (30 januari 1629). Over 1629 kreeg hij opnieuw 100 gulden: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 86 (29
januari 1630). In 1631 vroeg hij structurele loonsverhoging, maar hij kreeg opnieuw 100 gulden: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 89vo (3 februari 1631). In 1632 kreeg hij hetzelfde bedrag: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 95 (29 januari
1632).
483 SAA 5039-33 (Oudraad) 66 (1 juni 1631).
484 Gunning 1956, 7.
485 SAA 5025-15 (Vroedschap) 272 (8 januari 1633).
486 SAA 5039-33 (Oudraad) 97vo (27 januari 1644).
487 Gunning 1956, 21.
488 Een van deze ontwerpen is afgebeeld in een exemplaar van de Architectura Moderna uit de collectie-Van der Tweel:
Zantkuijl 1997, 249-250, afb. 762 en 763.
489 Jacob van Campen is genoemd als ontwerper: De Roever 2004, 17; Petri 1951; Jansen 1981. Kramers toeschrijving
aan Pieter de Keyser en Cornelis Danckerts lijkt nergens op gebaseerd: Kramer 2007, 39-49.
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praktische eisen: het uurwerk was nog niet goed geplaatst en de toren moest nog iets hoger
worden. Hiermee werd de zichtbaarheid van het uurwerk beter, maar ook de status van de toren
als onderdeel van het kerkgebouw zal een rol hebben gespeeld. De Westertoren werd 88 meter
hoog en de hoogste van de stad. Nadat de burgemeesters en thesaurieren besloten zouden
hebben of ze de toren met lood of met koper wilden dekken kon men beginnen met de
uitvoering.490 In 1638, bij het bezoek van Maria de Medici aan Amsterdam, werd de Westertoren
afgebeeld terwijl hij in de steigers stond. De toren was toen bijna afgebouwd.491
2.6.3 De Noordermarkt en de Noorderkerk
De Noorderkerk was geen onderdeel van het uitbreidingsplan maar kwam tot stand op verzoek
van omwonenden. De bewoners van de Jordaan, voor een groot deel naar Amsterdam gevlucht
vanwege vervolging om hun religieuze overtuiging, waren strenger in de leer dan het
stadsbestuur, dat zijn intrek had genomen aan de nieuwe grachtengordel. Bewoners hadden het
bestuur al in 1617 om een kerk gevraagd maar hadden geen antwoord gekregen. Twee jaar later
besloot de kerkenraad om het verzoek te ondersteunen en het bestuur onder druk te zetten.492
Dit was de periode na de Dordtse Synode en de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt,
waarin de contraremonstranten elders in Holland een eigen kerk hadden geëist en gekregen.
Hierbij werden ze gesteund door de stadhouder. In deze tijd was Reinier Pauw, die als
medestander van Maurits zitting had gehad in de speciale rechtbank die de raadspensionaris ter
dood had veroordeeld, burgemeester van Amsterdam. De strenge calvinisten hadden het tij
mee.493 In november 1619 werd een gezamenlijk rekest opgesteld.494 De vroedschap voldeed op
28 februari 1620 aan het verzoek.495 De tijd tussen initiatief en besluit was kort. Het besluit tot de
bouw van de kleine kapel heeft zonder twijfel bijgedragen aan het verkleinen van de religieuze
spanningen in Amsterdam. De Westerkerk werd gezien als ‘een werck van grooter importantie’,
meer een bestuurlijk prestigeproject dan de Noorderkerk. 496
De grond waar de Noordermarkt kwam te liggen was in eigendom van de stad. De grond
was oorspronkelijk bestemd om te worden uitgegeven aan mensen die voor de aanleg van
grachten, straten en vestingwerken hadden moeten verhuizen.497 Het was betrekkelijk eenvoudig
om een deel ervan te reserveren voor de aanleg van een plein. De locatie aan de Prinsengracht, de
belangrijkste route voor het waterverkeer, lag voor een kerk- en marktplein voor de hand. De
Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht was een jaar eerder gebouwd; hiermee was de markt
direct op het IJ aangesloten.
Maar voordat men besloot tot de bouw van de ‘cleyne kerck offte capel’ moest worden
vastgesteld dat de bouw van de Westerkerk de omwonenden van de Noordermarkt niets zou
brengen. Daartoe was stadsmetselaar Cornelis Cornelisz Danckerts op pad gestuurd. Hij was van
de Westermarkt naar de Noordermarkt gelopen en had zijn stappen geteld. Hiermee had hij
vastgesteld dat de geplande Westerkerk verder van de beoogde locatie van de Noorderkerk af lag
dan de kerken in de oude stad. Dit klopt niet: Danckerts’ meetmethode was zo onnauwkeurig dat
hij tot een onjuiste conclusie kwam maar de vroedschap nam er genoegen mee.
Vervolgens wenste de raad inzicht in de kosten en werd een aantal modellen besteld. Op
10 april 1620 werden twee modellen van de ‘cappel op de Princemarckt’ vertoond in de
vroedschap. Men besloot ogenblikkelijk te beginnen met de bouw volgens het grootste model.498
In vergelijking met de andere kerken verliep de bouw van de Noorderkerk zeer vlot. De

SAA 5025-16 (Vroedschap) 149 (28 januari 1637). Men koos voor lood: De Roever 2004, 18.
De Westertoren was in 1689 aan twee zijden verzakt. In 1693 besloot men om de toren van hoekstukken te
voorzien: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 83-85vo (7 april 1689). Enkele jaren later werd de toren opnieuw gerepareerd:
SAA 5039-9 (Thesaurieren) 5vo (19 juli 1696).
492 SAA 376-4 (Protocollen Kerkeraad) 364 (26 september 1619).
493 Borger 2003.
494 Het verzoek is voor 7 november ingediend: SAA 376-4 (Protocollen Kerkeraad) 373 (7 november 1619).
495 SAA 5025-11 (Vroedschap) 212-213 (28 februari 1620).
496 SAA 5025-11 (Vroedschap) 217-218 (10 april 1620).
497 SAA 5059-197 (Manuscript J.Z. Kannegieter), 52.
498 SAA 5025-11 (Vroedschap) 217-218 (10 april 1620). Met een model werd zowel een tekening als een maquette
aangeduid.
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kerkenraad besloot al in juli 1620 om uit te zien naar een koster en een hondemepper voor de
kerk.499
De fundering van de Noorderkerk hoefde in tegenstelling van die van de Zuider- en
Westerkerk niet jarenlang te ‘besterven’. Op 23 april 1623 kon het gebouw worden ingewijd. 500
De snelle afbouw is terug te zien in het interieur: de delen boven de kroonlijst zijn in hun
detaillering en steenhouwerswerk van aanzienlijk mindere kwaliteit. Na de dood van
stadssteenhouwer De Keijser is kennelijk op een pragmatische wijze omgegaan met de voltooiing
van het gebouw.
Men had voor de Zuiderkerk een centraalbouw overwogen maar ervan afgezien wegens
de kosten en de constructieve problemen die dit nieuwe type zou kunnen opleveren. Men had
deze nu overwonnen: de kerk in Willemstad was opgeleverd en ook in IJzendijke was een
centraalbouw gerealiseerd.501 De Noorderkerk was in tegenstelling tot de Zuiderkerk wel een
centraalbouw. Dit komt voort uit de betrekkelijk kleine maat van de ‘kapel’ maar ook uit de vorm
van het plein. Met de situering in de hoek werd voldaan aan een regel die opgaat voor alle kerken
die in de zeventiende eeuw in Amsterdam werden gebouwd: een kerkgebouw mocht wel op een
plein staan maar niet in de weg. De routes naar de Jordaan bleven vrij en de markt had
ongehinderde toegang tot de Prinsengracht, de aanvoerroute van koopwaar. Uit de afwegingen
van de vroedschap komt de kerk als noodzakelijke voorziening duidelijk naar voren. Men
streefde naar een ruimtelijke spreiding van kerken zodat niemand al te ver hoefde te lopen om
naar de kerk te gaan. De locatiekeuze voor de kerken stond los van de stedenbouwkundige opzet
van de stadsvergroting.
2.6.4 Kerkhoven
De aanleg van begraafplaatsen was een taak die het bestuur zonder meer op zich nam. De doden
konden geen rekesten schrijven maar vormden in de ogen van het stadsbestuur wel een gevaar
voor de volksgezondheid. De pestepidemie van 1602 was de aanleiding voor de aanleg van het
Zuiderkerkhof en de begraafplaats in het Karthuizerklooster. In 1617 werd Amsterdam getroffen
door de pest.502 Dit leidde tot een nieuwe regel: ieder deel van de stad kreeg zijn eigen
begraafplaats toegewezen. De doden ten oosten van het Damrak en de Binnen-Amstel moesten
worden begraven in of bij de Oude Kerk en de Zuiderkerk. Het Westerkerkhof was de
begraafplaats voor de bewoners van de Nieuwezijds Burgwallen en de grachtengordel. De
bewoners van de Jordaan en de paden buiten de stad moesten worden begraven op het
Karthuizerkerkhof en het kerkhof van de Nieuwe Kerk.503
Het Westerkerkhof lag aan de noordzijde van de kerk; de onregelmatige vorm van het
plein werd opgevangen in de vorm van het kerkhof. Aan de zuidzijde van de kerk bleef achter de
Westerhal een rechthoekig marktplein over. Het heeft goed gefunctioneerd tot de epidemie van
1655. Toen was het kerkhof ‘diermaten met lijcken [...] vervult datter zoo wegen de cleynte van
de plaets alsmede van wegen den vilainen stanck die zich door ’t beroeren ende ontblooten der
versen begravene lijcken gecauseert werdende, overmidts het dagelijx inbrengen van anderen, tot
in de naest omleggende huijsen uijtspreijt niet sonder apparent pericul van infectatie voor
d’inwoonders, zonder groot ongemack ende gevaer, geen meer en conden off behoorden in
geberght te worden’. Het kerkhof zou niet meer worden gebruikt en het bolwerk aan het uiteinde
van de Bloemgracht zou als kerkhof worden ingericht.504
2.6.5 Een uurwerk op de Haarlemmerpoort
Ook op de westelijke eilanden werd op verzoek van de gebruikers van het nieuwe stadsdeel een
aantal voorzieningen aangelegd. Een daarvan was het plaatsen van een uurwerk en een slagklok
SAA 376-4 (Protocollen Kerkeraad) 432 (30 juli 1620).
Petri 1943; De Roever 2004, 15.
501 Zie voor een overzicht: Bosma, Mekking, Ottenheym en Van der Woud 2007, 373-380.
502 Mooij 2001, 21-31.
503 SAA 5020-12 (Keurboek I) 169vo (9 augustus 1617). Later dat jaar werd deze regeling gewijzigd. De doden uit de
stad ten oosten van het Damrak en de Amstel gaan naar de Oude Kerk en de Zuiderkerk. De doden aan de westzijde
van Damrak en Amstel tot en met de oostzijde van het Singel, naar de Nieuwe Kerk: SAA 5020-12 (Keurboek I) 174175 (17 november 1617). Men wilde de afstanden verkleinen waarover de vele pestdoden door de stad moesten
worden getransporteerd.
504 SAA 5025-21 (Vroedschap) 5-5vo (12 augustus 1655).
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op een toren die op een centrale plaats stond en goed zichtbaar was vanuit de omgeving. In 1632
vroegen de bewoners van de westelijke eilanden om slagklok en uurwerk. Naar hun idee was het
torentje op het huis van Jan Bicker de aangewezen plaats. De vroedschap was niet zonder meer
enthousiast. Men wilde eerst zien of het uurwerk op het torentje van de Haarlemmerpoort (afb.
27) kon worden opgehoogd zodat het ook vanaf de westelijke eilanden te zien zou zijn.505 Dan
zou het uurwerk niet alleen dienst doen voor de scheepstimmerlieden op de westelijke eilanden
maar ook voor de veerlieden op Haarlem. Op 12 februari 1633 hadden burgemeester Andries
Bicker en schepen en oud-fabrieksmeester Pieter Hasselaer bekeken of de fundering van de poort
zwaar genoeg was om een verhoogde toren te kunnen dragen.506 Op 1 juli 1633 werd besloten dat
het torentje zou worden verhoogd zodat uurwerk en slagklok over een grotere afstand zichtbaar
en hoorbaar zouden zijn.507 Op de originele bouwtekeningen uit de Architectura Moderna is de
toren niet afgebeeld en verder zijn er ook geen afbeeldingen uit de bouwtijd. Het is niet duidelijk
of de toren daadwerkelijk is verhoogd.
2.7 De westel ij ke e ilan den 16 10 -16 40
2.7.1 De speculanten
De behoefte aan bouwgrond was enorm. Het grootste deel van de stadsuitbreiding werd in
razend tempo volgebouwd. In de grachtengordel was binnen enkele jaren na de aanleg nauwelijks
nog een lege kavel te vinden. Dit leidde tot verwondering bij de zeventiende-eeuwse
geschiedschrijvers. Filips von Zesen meldde in zijn Beschreibung der stadt Amsterdam dat de grote
grachten en de dwarsstraten ertussen in 1618 al bijna geheel bebouwd waren.508 De Jordaan was
vóór de stadsuitbreiding al deels bebouwd, de nieuw uitgegeven grond volgde snel. Maar wie op
de grote stadsplattegrond kijkt die Balthasar Florsiz van Berckenrode in 1625 uitgaf ziet grote
witte plekken ten noorden van de Brouwersgracht en de Palmgracht. Rond en buiten de
Haarlemmerdijk is nauwelijks bebouwing te zien. De buitendijkse eilanden, bedoeld voor de
haven en aanverwante bedrijvigheid, waren aangelegd maar grotendeels onbebouwd. De grond
op de eilanden en in de Haarlemmerbuurt bleef voor een groot deel braak liggen. Dit heeft voor
een deel te maken met het verleggen van de dijk maar vooral met de juridische problemen die
werden veroorzaakt door de activiteiten van een klein aantal zeer invloedrijke grondbezitters.
Grondspeculatie leidde niet alleen tot grote vertraging in de ontwikkeling van het noordelijk
gedeelte van de stadsuitbreiding maar had ook effect op de plattegrond van de stad.
Er waren verschillende facties in de vroedschap die elkaar om allerlei politieke en
religieuze redenen bestreden.509 Deze waren een afspiegeling van de verschillende clans waarvan
de leden door familiebanden en economische belangen aan elkaar waren gelieerd. Hierin speelde
hun grondbezit een niet onbelangrijke rol. Er werd door kleine luiden druk gespeculeerd met
vastgoed, maar ook door een aantal figuren met directe invloed op de gang van zaken rond de
stadsvergroting (afb. 28).
Jonas Witsen, schepen en burgemeester (1619, 1623-24) was eigenaar van een stuk land
in het noordelijk deel van de Jordaan, ten noorden van de Palmgracht. Frans Hendricksz Oetgens
had samen met zijn zwager en zakenpartner Barthold Cromhout blijkens de kwijtscheldingen
vanaf 1608 stelselmatig grond gekocht binnen de geplande vergroting. Toen nog werd uitgegaan
van een vergroting rondom de stad had hij ook land aan de oostkant van de stad aangekocht. De
activiteiten van deze grondbezitters hebben vooral effect gehad op de Haarlemmerbuurt en de
Westelijke Eilanden. Het ging niet zozeer om de speculatie op zich: grond was vrij verhandelbaar
en iedereen trachtte eraan te verdienen. Het probleem zat vooral in de dubbele positie van
grootgrondbezitter en regent, die belangenverstrengeling in de hand werkte.
Oetgens en Cromhout (en een aantal anderen zonder bestuurlijke posities) hadden de
grond voor een lage prijs opgekocht met de bedoeling om er stevig aan te verdienen.510 Weiland
SAA 5025-15 (Vroedschap) 261 (22 juni 1632).
SAA 5025-15 (Vroedschap) 274 (12 februari 1633).
507 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633).
508 Von Zesen 1664, 165.
509 Een overzicht van deze politieke, religieuze en zakelijke activiteiten en conflicten in het bestuur is te vinden in de
inleiding van Elias 1963.
510 Hooft 1871, 108-109.
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in de Stadspolder kostte normaliter een tot twee gulden per vierkante roede. De mensen die de
grond verkochten aan de speculanten waren kennelijk niet op de hoogte van de potentiële
opbrengst en namen genoegen met een bescheiden winst.511 Hierbij moet worden aangetekend
dat de resoluties van de vroedschap niet openbaar waren. In de jaren 1611-1619 bekleedde steeds
één van de beide heren het ambt van burgemeester. Hiermee hadden zij de mogelijkheid om de
zaak rond de stadsvergroting in de door hun gewenste richting te manoeuvreren. De macht van
de speculanten werd nog vergroot door de benoeming van een nieuwe thesaurier in 1612. De
beide thesaurieren waren uit hoofde van hun functie lid van de commissie die zich bezighield met
de stadsvergroting. Joris Jorisz, die in 1611 thesaurier was, heeft volgens Hooft nooit de intentie
had gehad om zelf rijker te worden van de stadsuitbreiding. Hij moest zijn plaats afstaan aan Jan
Jacobsz Huijdecoper. Deze hield zich op grote schaal bezig met grondspeculatie en hogen en
bouwen buiten de stad. Onder zijn bedrijfsactiviteiten bevond zich ook de nog steeds gangbare
combinatie van bouwbedrijf en projectontwikkeling. Hij was eigenaar van een steenbakkerij die
ongetwijfeld materiaal leverde voor zijn bouwprojecten.512 De benoeming van Huijdecoper is
zonder twijfel bevorderd door Frans Hendricksz Oetgens, die in 1611 en 1612 burgemeester
was.513 Tijdens het burgemeesterschap van Oetgens was het besluitvormingsproces in een
stroomversnelling gekomen. Hooft achtte dit ongewenst omdat het belang van de stad
ondergeschikt werd gemaakt aan dat van de grondbezitters. Hooft vroeg zich af wat de uitkomst
zou zijn geweest als niet één of twee, maar acht of tien van de belangrijkste personen in het
bestuur zich met dergelijke praktijken zou hebben ingelaten, waar ze evenveel recht op hadden
als Oetgens en Cromhout.514
De eerste aanvaring tussen Oetgens en de rest van het bestuur vond plaats op 31
december 1613. Oetgens maakte bezwaar tegen de rooiing van ‘zeker erff’ ten westen van de stad
waarop de nieuwe haven zou worden aangelegd. Oetgens beweerde eigenaar te zijn van het
betreffende erf. Dit was de eerste oprisping van een uiterst onverkwikkelijke zaak die nog
jarenlang zou leiden tot ruzie binnen het bestuur en die voor het noordelijk deel van de
vergroting grote vertragingen tot gevolg zou hebben.
Oetgens kreeg de gelegenheid zijn claim toe te lichten aan de thesaurieren en de
fabrieksmeester. Nadat Oetgens gehoord was zouden ze rapport uitbrengen aan de
vroedschap.515 Dat gebeurde op 13 januari 1614. Het besproken erf lag aan de kadijk, op de
plaats van het latere Bickerseiland. Oetgens kon met een kwijtschelding aantonen dat hij eigenaar
was van de grond. Het erf was getaxeerd door de schepenen en kon op grond van het octrooi
van 1609 door de stad worden onteigend. Na herverkaveling mocht Oetgens de delen van de
grond die niet zouden worden gebruikt voor de aanleg van straten en grachten met preferentie
terugkopen, waarbij de gebruikelijke melioratieheffing zou worden opgelegd. Ook zou hij zich
moeten houden aan ordonnanties over de te vestigen bedrijvigheid.516 Oetgens was echter niet
van plan om zich te laten behandelen als ieder ander. Tegen het einde van het jaar was duidelijk
dat de stad er niet met de grondeigenaren uit zou komen. In de vroedschap viel het besluit dat de
thesaurieren ‘des stadts gerechticheyt tot het voors eylandt ende aencleven vandien sullen
waernemen, voorstaen ende defenderen als naer behooren’.517 De vroedschap was tot de
conclusie gekomen dat een gerechtelijke procedure onvermijdelijk was om de belangen van de
stad veilig te stellen. Oetgens bond in en het Bickerseiland werd aangelegd, maar hiermee was de
zaak niet afgelopen. Oetgens had nog veel meer grond verworven.518
2.7.2 ‘Vaders en voetsterheren’: de opstelling van Cornelis Pietersz Hooft
Hooft 1871, 110.
Jan Jacobsz Huijdecooper bezat vele huizen in de stad, onder meer aan de Oude Schans en op Vlooienburg.
Daarnaast bezat hij veel grond buiten de stad: Meischke, s.a. De steenbakkerij lag ten zuiden van Breukelen-Proosdij:
Hollestelle 1961, 248, 252, 256.
513 De thesaurieren werden benoemd door de burgemeesters: Van Gelder en Kistemaker 1983, 107.
514 Van Gelder 1925, 376. Deze laatste opmerking wordt niet verder toegelicht.
515 SAA 5025-10 (Vroedschap) 199-200 (31 december 1613). Een overzichtelijke, maar niet helemaal juiste beschrijving
van de aanleg van de eilanden is te vinden in: Jansen 1962-1963.
516 SAA 5025-10 (Vroedschap) 205-206 (13 januari 1614).
517 SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614).
518 Hij bezat 7191 vierkante roede, bijna tien (9,73) hectare. Zijn grondbezit bevond zich zowel op de westelijke
eilanden, in Haarlemmerbuurt als in het noordelijk deel van de Jordaan.
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De grondbezitters hadden een geduchte tegenstander in Cornelis Pietersz Hooft. Deze greep
iedere kans die hij kreeg om de speculanten de voet dwars te zetten. De activiteiten van de
speculanten zijn het belangrijkste onderwerp van Hoofts geschriften over de stadsuitbreiding.
Amateurtheoloog en -filoloog Hooft, niet gespeend van retorisch talent, bestreed zijn
tegenstanders met morele argumenten, onder meer ontleend aan de bijbel en klassieke teksten
over staatsinrichting, maar sloeg de heren ook met hun ambtseed om de oren: als burgemeester
en lid van de vroedschap diende men het belang van de stad te behartigen, en dat boven alle
particuliere belangen te stellen. Zelfs de poortereed, die iedere nieuwe burger van de stad moest
afleggen, bevatte een ongeveer gelijkluidende passage. De stad, zo betoogde Hooft, was te
vergelijken met een verweesd kind, dat in het leven van niemand iets te verwachten had dan van
de burgemeesters en de vroedschap. Net als de echte weeskinderen had de stad de bestuurders in
plaats van ouders. Zij moesten hun rol als ‘vaders en voetsterheren’ serieus nemen en ervoor
zorgen dat de stad niets werd aangedaan.519 Verder viel Hooft de speculanten aan omdat zij de
werking van de vrije markt verstoorden. Net als Hooft zelf waren de speculanten in de eerste
plaats kooplieden. Op hun gedrag als kooplieden werden ze beoordeeld, en dat oordeel was niet
mals. Zij maakten misbruik van de schaarste door middel van kartel- en monopolievorming.
Hiermee trachtten zij exorbitante bedragen binnen te slepen voor hun grond.
De argumenten van Hooft hadden geen enkel effect op het gedrag van de speculanten.
Maar de vroedschap had het laatste woord. Hoofts inspanningen waren vooral gericht op het
overtuigen van de raad. Die zou in een later stadium gevoelig blijken voor Hoofts redevoeringen.
Zodra het melioratiebedrag in 1615 was gepubliceerd kwam een rekest binnen van Oetgens en
Cromhout, waarin zij zich keerden tegen het besluit om melioratie te heffen over hun grond. Dit
was van een ongehoorde onbeschoftheid: zij hadden niet alleen op grote schaal misbruik van
voorkennis gemaakt en een openlijke poging tot zelfverrijking ten koste van de stadskas gedaan,
ze hadden nota bene als bestuurders meegewerkt aan de melioratieregeling. Toch werd besloten
nogmaals een poging te doen om de heren tot rede te brengen door ze ‘met alle de
gevoughlyckste redenen ende middelen tot de materie dienende daer toe sien te brengen ende
indiceren dat syluyden van hare gepretendeerde gryff willen affstand doen’.520 Dat was twee
weken later niet gelukt en de zaak kwam opnieuw ter sprake in de vroedschap. Opnieuw moest
een aantal belanghebbende leden de vergadering verlaten, waarop een lange discussie volgde.
Men kon niet tot een besluit komen; wegens het grote belang van de zaak besloot men deze ‘in
bedencken’ te houden en er tijdens de eerstvolgende vergadering op terug te komen.521 Het
duurde nog een aantal vergaderingen tot de zaak opnieuw werd besproken. Dat gebeurde naar
aanleiding van een nieuw voorstel dat de eigenaren hadden gedaan.
Dat voorstel was opgebouwd uit drie delen. Ten eerste vroegen de eigenaren het bestuur
om hun voor het buitendijkse land evenveel geld te krijgen als voor het binnendijkse; de
opstellers zagen dit als ‘gelijkheid’. Mochten de burgemeesters en de vroedschap daarmee niet
akkoord willen gaan dan was de tweede optie die de eigenaren aanboden om af te zien van de
melioratie in ruil voor de grond die tot grachten zou worden vergraven – in het geplande
havengebied natuurlijk een relatief groot deel van het grondoppervlak. De eigenaren zouden
daarnaast bijdragen in de kosten van het vergraven van de grond, uitdiepen van de grachten,
ophogen van de kavels en de aanleg van bruggen. De eigenaren voerden aan dat de stad op deze
manier ‘buiten schade’ zou blijven.
In het geval dat het stadsbestuur op geen van beide voorstellen wilde ingaan was er nog
de derde mogelijkheid, namelijk om de zaak ter bemiddeling voor te leggen aan de Hoge Raad
van Holland of een aantal leden uit die raad. Dit lijkt een poging om een neutrale bemiddelaar te
zoeken maar dat was geenszins het geval: een van de invloedrijkste leden van de negenkoppige
raad was de jurist Nicolaes Cromhout, een broer van Barthold.522
Voordat de vroedschap een beslissing nam werd afgesproken om strikte geheimhouding
in acht te nemen, zowel van ieders mening als van een eventueel besluit. Dit was kennelijk nodig
om de leden van de vroedschap zich uit te laten spreken over de activiteiten van Oetgens en
Hooft 1871, 104-108.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 269-270 (16 februari 1615).
521 SAA 5025-10 (Vroedschap) 272-273 (2 maart 1615).
522 Nicolaes Cromhout had vanaf 1591 zitting in de Hoge Raad. Van 1620 tot zijn dood in 1641 was hij voorzitter,
waaruit volgt dat hij een van de invloedrijkste leden was: De Blécourt en Meijers 1929, XXXV, XLIX.
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Cromhout. De grondeigenaren stonden er juridisch slecht voor: de grond kon op basis van het
octrooi van 1609 zonder meer worden onteigend. De vroedschap had de taxatie van de grond
door het gerecht laten onderzoeken en bevonden dat deze was uitgevoerd conform het
octrooi.523 Het aanvechten van de taxatie kon echter grote gevolgen hebben, ook als zou blijken
dat de stad in haar recht stond. Er waren duizenden stukken grond onteigend. Als Oetgens en
Cromhout de taxatie konden aanvechten, zouden alle andere onteigenden dat ook kunnen doen
met als gevolg ‘een labyrinth van ontallijcke processen’.524
De vroedschap besloot om opnieuw te gaan onderhandelen ‘onvermindert ende zonder
preiuditie vant vercregen octroy ende de genomen resolutien van den Raed opt vergroten van de
stad, dat deselve buyten schade blyffen ende gehouden sal worden’. Als onderhandelingsruimte
werd aan de gecommitteerden meegegeven dat een eventuele aankoop van alle grond tegen een
prijs die vijf of zes gulden boven de taxatiewaarde van 2,50 gulden lag, acceptabel zou zijn. De
eigenaren zouden meer dan driemaal de taxatiewaarde kunnen opstrijken.525 Maar ook hierop
wilden de speculanten niet ingaan. Op 5 juli 1615 werd ‘nae lange discoursen’ besloten dat men
nogmaals het aanbod zou doen om de grond die vergraven was tot grachten of gelaten tot straten
aan te nemen tegen taxatiewaarde. Voor de overige grond zou hetzelfde bedrag worden betaald,
vermeerderd met vijf of zes gulden de roede. Hier werd aan toegevoegd dat een aantal raden alle
stukken die met deze zaak te maken hadden moesten onderzoeken. Als bevonden werd dat de
doleanten niet in hun recht stonden moest het stadsbelang op iedere mogelijke manier worden
verdedigd.526 Men maakte zich opnieuw op voor een proces. Op 21 augustus 1615 bleek dat
Oetgens en Cromhout niet op het aanbod wilden ingaan. Hierop werd besloten om de
onderhandelingen te staken en in overleg te treden met de stadsadvocaten om te zien welke
juridische middelen de stad ten dienste stonden.527 Reinier Pauw en Gerrit Jacob Witsen, twee
van de andere burgemeesters, die op zakelijk vlak nauw samenwerkten, sloegen nu ook op
bestuurlijk niveau de handen ineen en besloten tot een poging om een eind te maken aan de
kwestie.528 Ondertussen zat de tegenpartij niet stil: een deurwaarder had zich aangediend met een
mandement dat Oetgens c.s. hadden verkregen van de Hoge Raad. De keuze van de speculanten
om naar de Hoge Raad te gaan en te vragen om een openbaar mandement en geen besloten
rekest in te dienen bij het stadsbestuur was een tactische zet, bedoeld om het bestuur onder druk
te zetten. Als de duizenden anderen die eveneens melioratie moesten betalen ook een
bezwaarschrift zouden indienen zou de ellende niet te overzien zijn.
De vroedschap gaf opdracht om een advocaat te zoeken die de belangen van de stad
goed zou kunnen behartigen.529 Hierop volgde een vlammende redevoering van Hooft waarin hij
de vroedschap uiteenzette dat de speculanten de 500.000 gulden aan inkomsten die men uit de
melioratie verwachtte in gevaar hadden gebracht. 530 De kosten van de vergroting waren de pan
uit gerezen; grote sommen waren uitgegeven aan het verhuizen van de vele onvermogenden. Al
deze kosten kwamen ten laste van de stadskas. Men zou daarbovenop nog enorme bedragen aan
de speculanten moeten gaan betalen. De vroedschap besloot een brief over de affaire te sturen
aan de Staten van Holland.531 Hierin werd gevraagd het mandement van de Hoge Raad te
negeren en ten overvloede te verklaren dat tegen de (conform het octrooi uitgevoerde) taxatie
geen beroep mogelijk was. Formuleringen uit Hoofts toespraak zijn terug te vinden in de brief;
hij had de raad kennelijk overtuigd van zijn gelijk. De brief werd nog niet verstuurd. 532 Blijkbaar
SAA 5025-10 (Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611).
SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen Hooft), ongenummerd, brief ‘Aen de Mogende E. Heren Staten van
Hollandt ende West-Vrieslandt’, ongedateerd [7 september 1615].
525 De onderhandelaars mochten geen akkoord tekenen zonder toestemming van de raad: SAA 5025-10 (Vroedschap)
276-277 (14 april 1615).
526 SAA 5025-10 (Vroedschap) 285-286 (6 juli 1615).
527 SAA 5025-10 (Vroedschap) 288 (21 augustus 1615).
528 Elias 1963, LXVI.
529 Oudburgemeesters C.P. Hooft en Reinier Pauw, presiderend schepen Dirck de Vlaming, Harmen van de Poll en
thesaurier Sebastiaen Egberts vertrokken met de pensionaris naar Den Haag: SAA 5025-10 (Vroedschap) 290 (7
september 1615).
530 Hooft 1871, 114.
531 SAA 5025-10 (Vroedschap) 291 (7 september 1615).
532 Elias ging ervan uit dat de brief daadwerkelijk is verstuurd en dat hiermee de basis voor een schikking was gelegd.
Dat gebeurde echter pas later: Elias 1963, LXVI.
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was tijdens de aanwezigheid van de afvaardiging van bestuurders en de pensionaris in Den Haag
het nodige bereikt. Hiermee kregen Oetgens en Cromhout een eerste klap toegediend.
Op 20 oktober 1615 kwamen de ‘heeren doleanten’ naar de vroedschap om hun
bezwaren tegen de melioratie nogmaals toe te lichten. Ze zongen al een paar tonen lager en
verzochten de raad erop te letten dat zij niet meer dan anderen zouden worden bezwaard. De
raad verzocht hun alle bezwaren op schrift te stellen zodat een weloverwogen beslissing zou
kunnen volgen.533 De heren weigerden dit. Daarop besloot de vroedschap tot een hernieuwde
poging om de zaak in der minne te schikken. De eerder gecommitteerde leden werd gevraagd
hiertoe een voorstel doen.534 Een paar dagen later kwam de commissie echter weer met lege
handen terug. De raad besloot dat het nu afgelopen moest zijn en gaf de leden die ter dagvaart
naar de Staten van Holland zouden gaan, opnieuw de opdracht om goede juridische adviseurs te
zoeken. Ook werd besloten de eerder opgestelde brief aan de Staten te versturen.535
Deze laatste resolutie werd ingezet in een poging om druk te zetten op de
grondeigenaren. Dat blijkt uit het feit dat hij aan de heren werd voorgelezen. Het gewenste effect
werd bereikt. Op 5 december deden de heren alsnog een voorstel om het geschil op te lossen. De
vroedschap besloot een drieledig aanbod te doen: het eerste lid bestond hierin dat alle geschillen
en claims over de melioratie, de taxatie en de eigendom van de grond op de westelijke eilanden
voorgelegd zouden worden aan door beide partijen te kiezen ‘arbiters van rechte’.536 De stad
stond juridisch sterk maar dat wisten Oetgens en Cromhout ook. Indien Oetgens c.s niet van zins
waren om afstand te doen van hun grond moesten ze de melioratie betalen. Hiermee zou de zaak
voor de stad afgedaan zijn. Dit was geen nieuw aanbod, maar een herhaling van de vanaf het
begin beoogde gang van zaken. Mochten de eigenaren geen van beide wegen willen bewandelen
dan bood de stad aan de niet vergraven grond te kopen voor de prijs van zeventien gulden de
vierkante roede. Hiermee werd zeveneneenhalf keer de taxatiewaarde geboden. Van te voren
werd uitgerekend wat dit de stad zou gaan kosten: Oetgens zou voor zijn grond 122.247 gulden
krijgen, Witsen 20.825 gulden en de particulier Engel Govertsz 21.318 gulden. In totaal zouden
de speculanten 164.390 gulden opstrijken voor grond die volgens de taxatie nog geen 20.000
gulden waard was.537 De grondbezitters kregen een paar dagen bedenktijd.538 Op 9 december
1615 verschenen Oetgens, Cromhout en Witsen in de vroedschap.539 Ze probeerden nog één
keer om er iets extra’s uit te slepen door weer nieuwe aspecten in de onderhandeling te betrekken
maar nadat ze de zaal hadden verlaten deed de vroedschap een laatste bod. Hiermee kwam men
tot een vergelijk: de eigenaren zouden de melioratie betalen, de grond die tot grachten was
vergraven voor het oorspronkelijke bedrag afstaan, en de grond die tot straten was bestemd tegen
het tarief van de binnendijks gelegen grond aan de stad overdoen. Oetgens, Cromhout en Witsen
stemden toe in het betalen van de melioratie over de rest van de grond. De speculanten hadden
hun hand overspeeld door niet in te gaan op het uiterste bod. Maar het laatste woord was er nog
niet over gezegd: de grond was en bleef in handen van de speculanten.
2.7.3 Prinseneiland en Bickerseiland: de Oetgens-variant
Toen Oetgens en Cromhout in 1615 niet waren geslaagd in hun poging meer geld te slaan uit hun
grondeigendom gooiden ze het over een andere boeg. Ze probeerden om het ontwerp van het
Prinseneiland en het Bickerseiland zodanig aangepast te krijgen dat minder grond zou worden
bestemd tot straten en grachten en dat zo veel mogelijk uitgeefbare bouwkavels zouden ontstaan.
Als het niet uit de lengte kwam moest het maar uit de breedte komen. Hiermee kwam het
stedenbouwkundig ontwerp van de beide eilanden ter discussie te staan. Of het havengebied nog
zou functioneren na deze ingreep was voor Oetgens en Cromhout van minder belang.
De vroedschap stemde op twee voorwaarden toe in deze ‘optimalisering’ van het
grondgebruik: de stad mocht geen schade lijden en de planwijziging mocht niet leiden tot
SAA 5025-10 (Vroedschap) 293 (20 oktober 1615).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 294-295 (17 november 1615).
535 SAA 5025-10 (Vroedschap) 298-299 (30 november 1615).
536 Doordat de stad en de speculanten beide een stem hadden in de keuze van de bemiddelaars kon de betekenis van de
familieband tussen Cromhout en zijn broer worden verkleind.
537 Deze berekening is bewaard gebleven, geannoteerd door Hooft: SAA 5059-147 (Memorien en aanteekeningen
Hooft), ongenummerd.
538 SAA 5025-10 (Vroedschap) 300 (5 december 1615).
539 SAA 5025-10 (Vroedschap) 301-302 (9 december 1615).
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‘disproportie ende deformiteyt vant voorgenomen werck’.540 Oetgens c.s lieten een alternatief
ontwerp maken voor het Prinseneiland en het Bickerseiland.541 Het eerste ontwerp voor de
nieuwe haven was vastgesteld in 1613. Binnen de loop van de nieuwe fortificatie die in 1611 was
bepaald werden drie eilanden aangelegd, gescheiden door zeer brede grachten. Het Realeneiland
lag parallel aan het meest noordelijk gelegen deel van de vestingwerken, het Prinseneiland aan het
westelijk deel. Het Bickerseiland lag op de voormalige zomerdijk. De binnenzijde van de
vestingwerken kon worden gebruikt voor allerlei bedrijfsfuncties, zoals lijnbanen, zoutketen en
teerkoperijen.
Het vastgestelde ontwerp ging uit van een aanpassing van de bestaande situatie aan de
nieuwe functies. De kadijk bij de nieuwe waal zou aan de binnen- en buitenzijde worden
aangeland tot op de breedte van 300 voet (85 meter) zodat er twee rijen huizen op konden
worden gebouwd: een met de voorgevel naar de zee, de andere landwaarts. Rug-aanrugbebouwing over de middenas was sinds de aanleg van het eiland Uilenburg toegepast. Tussen
de verbrede zomerdijk (het Bickerseiland) en het Prinseneiland zou 150 voet water overblijven.542
Dit water heet nu de Bickersgracht. Hiertoe moest het deel van de kadijk dat met de aanleg van
het Prinseneiland was afgegraven om een toegang voor schepen te creëren weer worden
aangeland. Dit was een erg dure ingreep en getuigt van een weinig consistente visie op de aanleg
van de havenwerken.543
De verschillende functies zijn te zien in de geometrisch opgezette verkaveling. Er zijn
delen met pakhuizen. Deze werden in gesloten blokken rug aan rug gebouwd op diepe kavels.
Dergelijke blokken werden geheel bebouwd om maximaal volume te creëren. Voor de pakhuizen
lag een kade. Midden op de eilanden werden kleine kavels aangelegd, bedoeld voor woonhuizen.
Ook deze staan rug aan rug. Langs de randen van de eilanden kwamen op veel plaatsen
werfterreinen, die tweezijdig werden ontsloten, over land en over water. De bereikbaarheid over
water vereiste de aanleg van zeer brede grachten tussen de eilanden. De bestaande topografie
werd aangepast aan een nieuw programma. De locatie van het Bickerseiland komt voort uit het
bestaande landschap: het was een verbrede zomerdijk. Dat geldt ten dele ook voor de
vestingwerken: de eerste twee bolwerken werden aangelegd op de kadijk.
Het alternatieve ontwerp van Oetgens c.s. is niet op tekening overgeleverd maar gezien
de voorgeschiedenis gebeurde wat kon worden verwacht: de eilanden waren groter dan op het
eerder door de stad gemaakte ontwerp. Uit stukken van Hooft is te achterhalen dat het
Bickerseiland volgens de plannen van Oetgens en Cromhout aan de oostzijde veertig tot vijftig
voet breder zou worden.544 De eigenaren wilden de eilanden groter maken zodat minder grond
zou worden bestemd als water en zij meer grond in eigendom zouden houden. Opnieuw vonden
de speculanten Hooft op hun pad: hij vond het schandalig dat de haven, die kort tevoren voor
veel geld was vergroot om het massale verkeer te kunnen verwerken, nu zou worden verkleind.
Men had om ruimte te winnen een grote hoeveelheid palen laten uittrekken om ze verder
oostwaarts weer in te heien. Zeker gezien de grote schade die bedrijven en grondbezitters elders
hadden geleden door de vergroting en de ermee samenhangende verplaatsing van hun activiteiten
was deze ingreep niet uit te leggen. Het zou toch al te gek zijn als de investering in havenwerken
van tienduizenden guldens vanwege particuliere belangen niet kon worden terugverdiend met
bijvoorbeeld haringvangst.545 Ook ditmaal trof Hoofts redevoering doel: de raad oordeelde dat de
Oetgens-variant niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. Daarom zou worden uitgegaan van
de bestaande maten van de eilanden. Het Bickerseiland was 300 voet breed, het Prinseneiland 400
voet. De raad besloot dat aan het smallere eiland niets mocht worden veranderd.

SAA 5025-10 (Vroedschap) 301-302 (9 december 1615).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 306 (30 december 1615).
542 SAA 5025-10 (Vroedschap) 162 (12 juni 1613).
543 Een later genomen resolutie maakt dit proces inzichtelijk. Er werd een kaart vertoond ‘vant gedolven [door
omgraving verkregen] eylandt aen den Haerlemmer poort aen ’t Ye by de nyeuwe wael gelegen, daervan de landen eerst
by de stadt tot taxatie van Schepenen aengenomen, een parthye verdolven, ende tot water gemaeckt, ende daernae tot
groote costen van de stadt tot landt gemaeckt is geweest’: SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614). Het gaat
hier om het openen van de kadijk, en in een tweede fase de aanleg van het Bickerseiland. Elias ging er abusievelijk van
uit dat de gehele nieuwe waal weer werd gedempt: Elias 1963, LXIV. Andere auteurs volgen hem: Bakker 1995.
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Voor het Prinseneiland kregen de eigenaren van het stadsbestuur gedaan dat één straat
zou vervallen om meer bouwgrond te creëren en de opbrengst te verhogen. Op de kaart die
Lucas Jansz Sinck eerder had getekend stond het eerste ontwerp voor het Prinseneiland. Op dit
ontwerp had het eiland een langsstraat in noord-zuidelijke richting, een dwarsstraat haaks daarop
en een ringstraat rond het gehele eiland, gelegen tussen de bouwblokken en de houtwallen. Op
basis van deze kaart mag worden aangenomen dat het eiland in het midden van iedere zijde een
brug zou krijgen. De concessie die de stad deed bestond in het schrappen van de langsstraat uit
het plan. Dit had voor beide partijen voordelen. In plaats van vier kleinere werden twee grote
bouwblokken gecreëerd. Zo ontstonden diepere kavels en meer ruimte voor pakhuizen. Doordat
de langsstraat kwam te vervallen viel de voor de hand liggende locatie voor de brug naar de
Haarlemmer Houttuinen weg. Uiteindelijk werd gekozen voor een brug die niet zoals de andere
drie in het midden van de zijde van het eiland lag maar voor een brug in het verlengde van de
Buiten Dommersstraat. Hiermee werd de bereikbaarheid van het Prinseneiland verbeterd. Voor
de stad was het schrappen van de straat een bezuiniging op aanleg en onderhoud. Aan de
voorwaarde dat de wijziging van het plan niet zou mogen leiden tot ‘disproportie ende
deformiteyt’ werd kennelijk voldaan. Op basis van deze beslissing kregen de eilanden hun
uiteindelijke vorm en kon men verder met de aanleg. De grond bleef echter in handen van de
speculanten; zij wachtten op betere tijden. De ingebruikname van het Bickerseiland en het
Prinseneiland zou nog jaren op zich laten wachten. In 1631 kocht Jan Bicker een groot deel van
het eiland. Hij investeerde het geld dat hij in de handel had verdiend nu in de scheepsbouw. Bij
een opgave voor de inkomstenbelasting in 1631 werd zijn vermogen geschat op 200.000 gulden.
Toen hij in 1653 overleed liet hij 717.000 gulden na.546 De scheepsbouw kende zware
concurrentie maar voor wie het slim aanpakte vielen er kapitalen te verdienen.
2.7.4 Het Realeneiland
De ingebruikname van de eerste kavels op de westelijke eilanden vond plaats in 1615. Dit
gebeurde noodgedwongen op het Realeneiland, het enige van de drie haveneilanden dat werd
aangelegd op stadsgrond. Toen meldde zich een scheepstimmerman die het gebruik vroeg van
een werfterrein. De raad gaf de burgemeesters en thesaurieren opdracht de man een van de
percelen te verhuren en de huurprijs zo laag te houden dat anderen zouden worden ‘aengelockt’
om naar Amsterdam te komen. Hierbij werd het multiplier-effect van de scheepsbouw met name
genoemd.547 Het belang van de scheepsbouw was groot. De scheepsbouw was een van de
grootste industrieën in de Republiek. Holland was de scheepswerf van Europa. De scheepsbouw
had grote invloed op de stedelijke economie, bijvoorbeeld op toeleverende sectoren als de
houtzagerij, de touwslagerij en de zeilmakerij.548 Twee weken later was de verkaveling klaar: een
aantal terreinen van 100 bij 120 voet zou voor tien jaar worden verhuurd aan de eigenaren van
breeuwwerven. Op iedere werf mocht één woonhuis komen voor de eigenaar met een maximale
oppervlakte van 20 bij 40 voet. Het huis mocht niet worden verhuurd.549 Er bestond een
voortdurende druk van de woningmarkt op het havengebied.
In januari 1617 dienden zich opnieuw gebruikers aan voor de westelijke eilanden. Een
aantal ondernemers, afkomstig uit de provincie, toonde zich bereid om binnen een jaar veertig
haringbuizen naar de Amsterdamse haven over te brengen.550 Het hoeft niet gezegd dat zij een
tegenprestatie van de stad verwachtten: de schippers wilden een aantal terreinen bij de nieuwe
waal voor een lage prijs. De haringvissers wilden de grotere afzet- en arbeidsmarkt van de stad
combineren met lage (grond)kosten zoals ze die op het platteland gewend waren.
De bestuurders raakten door dit aanbod in rep en roer: de burgemeesters drongen bij de
vroedschap aan op snelle besluitvorming. Toch moesten ze nog een paar dagen geduld hebben
omdat de vroedschap in deze zaak, die van het grootste belang werd geacht, zorgvuldig wilde
handelen. Daarom werd eerst een commissie samengesteld om de zaak te bestuderen. Die kreeg
de opdracht mee om de zaak ‘tot meesten dienste en welvaeren van dese stadt ende ingesetenen
Zandvliet 2006, 73-75.
SAA 5025-10 (Vroedschap) 279 (30 juni 1615).
548 De Vries en Van der Woude 2005, 355.
549 SAA 5039-33 (Oudraad) 26vo (15 juli 1615). Net als elders in het havengebied werd wonen (bedrijfswoningen
uitgezonderd) op werfterreinen tegengegaan.
550 Van den Berg 1944.
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van dien’ te behandelen.551 Daarom werd geen beslissing genomen voordat die ook diegenen
waren gehoord die werkzaam waren in de haringpakkerij.552 Men besloot dertig percelen voor
slechts tweeduizend gulden te verkopen. Als voorwaarde werd gesteld dat de beloofde veertig
haringbuizen binnen een jaar vanaf de westelijke eilanden moesten worden uitgereed. Bovendien
werd de haringkopers toegestaan om op zondag en ’s nachts door te werken omdat de prijs aan
grote fluctuaties onderhevig was. Alleen zo kon men de concurrentie van vooral Enkhuizen en
Rotterdam het hoofd bieden.553
De haringvisserij was na 1600 sterk in opkomst.554 Het was een bedrijfstak die door zijn
uitstralingseffecten naar de scheepsbouw, de touwslagerij, de netten- en zeilmakerij, de
houthandel en -zagerij, proviandering, zoutziederij, kuiperij, rokerij, pakkerij, handel en
vrachtvaart een grote invloed kon hebben op de stedelijke economie.555 Dit was de reden van het
enthousiasme van de Amsterdamse bestuurders. Men trachtte ook de toeleverende bedrijvigheid
naar Amsterdam te halen. De haring moest in Amsterdam worden geveild. Mocht binnen twaalf
jaar het afgesproken aantal haringbuizen verminderen, dan zag de stad zich gemachtigd om de
grond terug te nemen, en dan op basis van het uiteindelijke aantal een prijs uit te onderhandelen.
Hoe minder haringbuizen, des te minder rechten zouden de vissers kunnen laten gelden op de
grond.
Hierop vroegen de Amsterdamse haringpakkers om gelijke voorrechten, als zij ertoe
zouden overgaan ook zelf op haring te gaan vissen. Dat ging de raad te ver: ze moesten eerst
maar eens ondernemerschap tonen en met een concreet voorstel komen, dan zou daar te zijner
tijd over worden beslist.556 Een andere concessie kregen ze wel: ze mochten de kade van de
Haringpakkerij verbreden.557 Een paar maanden later, op 31 mei 1617, kregen zij een nieuw
aanbod: ze mochten voor 3000 gulden een vierkante kavel van maar liefst 300 bij 300 voet op het
Realeneiland kopen. De kade langs de Zoutkeetsgracht zou door de stad worden aangelegd, het
ophogen van de grond kwam voor rekening van de haringvissers. De kavel mocht uitsluitend
voor de haringvisserij en de daaraan gelieerde bedrijvigheid gebruikt worden gebruikt. Als dat niet
zou lukken mocht de stad de grond voor 3000 gulden terugkopen waarbij de bebouwing en de
ophoging zouden worden vergoed.558
Ook voor het aantrekken van scheepsbouw werd het grondbeleid ingezet: in 1631 werd
een groot aantal percelen uitgegeven op het Realeneiland. Het ging om scheepstimmerwerven
van 175 bij 130 voet. De uitgifte verliep volgens een prestatiecontract op voor de
scheepstimmerlieden gunstige voorwaarden: de stad zou de grond beschoeien en ophogen en de
scheepsbouwers hoefden eerste twaalf jaar geen huur te betalen. Daartegenover stond dat zij
ieder jaarlijks minstens een schip van minimaal tachtig lasten moesten bouwen. Deden ze dat niet
dan moesten ze een boete van honderd gulden betalen.559 Ook op deze werfgronden werd
regelgeving van kracht die het wonen moest tegengaan: per werf mocht een huis, of maximaal
twee huizen onder een kap worden gebouwd, en een loods. De gezamenlijke bouwsom mocht
niet hoger liggen dan 1400 gulden; houtbouw was ook hier verboden, dus de maximale maat zal
niet groot geweest zijn. In 1644 werd het contract voor zeven van deze werven met drie jaar
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553 Dit gebeurde op verzoek van de haringkopers: SAA 5020-12 (Keurboek I) 168-169 (3 augustus 1617).
554 Van Bochove 2004.
555 De Vries en Van der Woude 2005, 284. Het eerste uitstralingseffect deed zich voor in 1622. Toen werd grond
uitgegeven voor zoutketen, naast en tegenover de bestaande. Tot 1650 was de zoutziederij een groeisector: De Vries en
Van der Woude 2005, 320-321.
556 SAA 5025-10 (Vroedschap) 381-382 (8 januari 1617).
557 Dat diende op eigen kosten te geschieden, en mocht niet leiden tot een slechtere doorstroming in het IJ: SAA 502510 (Vroedschap) 382-383 (8 januari 1617).
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verlengd. De scheepstimmerlieden moesten ditmaal wel huur betalen, maar die bedroeg slechts
156 gulden per jaar.560
Het commerciële succes van scheepswerven was gevolg van goedkope serieproductie.561
De scheepsbouw was een vechtmarkt; er werd zwaar geconcurreerd. Scheepsbouwers trachtten
de kosten van arbeid en grond te drukken door zich buiten de steden te vestigen.562 De
Zaanstreek had een aantal concurrentievoordelen: er was voldoende goedkope grond
beschikbaar, het levensonderhoud was er goedkoper door het ontbreken van de stedelijke
accijnzen en de lonen waren iets lager. Bovendien was de scheepsbouw er niet in gildeverband
georganiseerd.563 De arbeidslonen op het platteland waren niet dramatisch lager dan die in
Amsterdam.564 Toch had de nijverheid de neiging om uit de steden te vertrekken.565 De
grondprijs was een sleutelfactor voor bedrijfsvestiging. Door grond bijna gratis aan te bieden
trachtte men de scheepsbouw naar Amsterdam te lokken.
Daarnaast probeerde Amsterdam op regelmatige basis uitbreidingsplannen van de
Zaanse scheepsbouwers te torpederen. De stad wendde hiertoe haar invloed in de Staten aan. In
1633 werd een octrooi geblokkeerd dat het Zaandam mogelijk zou maken om een inham buiten
de Zaandammersluis aan te landen. Amsterdam trachtte te voorkomen dat Zaandam zijn
buitendijkse grondgebied waar schepen werden gebouwd kon vergroten.566 Het jaar daarna
kregen de Amsterdamse bestuurders opnieuw lucht van plannen voor havenuitbreiding.
Zaandam zou hiertoe een stuk buitendijks land hebben aangekocht. Opnieuw kregen de
gedeputeerden in Den Haag opdracht om de Zaanse plannen tegen te werken.567
Ondanks alle inspanningen was de Amsterdamse haringvisserij geen onverdeeld succes:
in 1641 bleek dat oudschepen Reinier Reael een groot deel van de grond die bestemd was voor
de haringvisserij voor andere functies gebruikte en er bovendien in strijd met de overeenkomst
uit 1617 allerlei gebouwen, waaronder woningen, had neergezet die niets met het visserijbedrijf te
maken hadden. De stad maakte gebruik van het recht om de grond terug te kopen.568 Reael was
‘niet van meyninghe [...] van de selve erven te scheyden’ maar de stad hield voet bij stuk en liet de
gebouwen en de ophoging van het erf taxeren.569 In 1651 dreigde de haringvisserij te verdwijnen
uit Amsterdam. Opnieuw schoot het stadsbestuur te hulp met gratis grond. Ditmaal werd een
groot stuk land buiten de Haarlemmerpoort aangekocht om het in te richten voor het drogen van
het buiswant en de netten van de haringvissers.570 Het grondbeleid van de stad was gericht op het
binnenhalen en -houden van deze bedrijven. Zowel de haringvisserij als de scheepsbouw waren
vechtmarkten, waarbij de grondprijs werd ingezet als wapen in de strijd tussen Amsterdam,
andere steden en het Hollandse platteland. Het wegvloeien van bedrijvigheid naar het platteland
was een voortdurende zorg van het stadsbestuur.571
Ondanks de sterke conjunctuurbewegingen trachtte men te voorkomen dat
werfterreinen in het westelijk havengebied werden gebruikt om op te wonen. De druk om wonen
toe te staan was groot: de onderkant van de woningmarkt had altijd behoefte aan ruimte en de
haveneilanden boden die ruimte. Op de oude oostelijke eilanden Uilenburg, Rapenburg en
Marken was het al dan niet toestaan van de woonfunctie gedurende de gehele zeventiende eeuw
SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 232-233 (22 juni 1644).
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onderwerp van controverse tussen eigenaren en het bestuur. Er werden altijd werfterreinen
achter de hand gehouden om bedrijven die zich aandienden van een werf te kunnen voorzien.
2.7.5 Speculanten als stadsontwerpers: de ingebruikname van het Bickers- en Prinseneiland
In het jaar 1620 was geen van de speculanten burgemeester of thesaurier. In de jaren daarna
waren Oetgens en Cromhout beurtelings burgemeester. Cromhout overleed in 1624.572 Hooft
was tot zijn dood lid van de vroedschap: de leden werden benoemd voor het leven. Hij woonde
lang aan de Nieuwendijk en woonde tot zijn dood in 1626 in een van de grootste huizen aan het
Singel.573 Hij had als een van de weinige leden van de koopmanselite geen huis laten bouwen aan
een van de nieuwe grachten, ook al was hij een van de meest vermogende inwoners van
Amsterdam.574 Van na 1619 zijn geen teksten overgeleverd.575 Waarschijnlijk is de bejaarde Hooft
rond dat moment opgehouden als actief politicus. De gesel van de speculanten raakte zijn invloed
kwijt.
Het conflict over de melioratie ging een nieuwe fase in. Opnieuw schrokken de
speculanten niet terug voor het mobiliseren van de massa. Op 22 mei meldde Oetgens aan de
vroedschap dat hij en zijn medeburgemeesters dagelijks klachten over de melioratie kregen, zowel
van mensen uit de Haarlemmerbuurt als elders.576 Deze mensen, zo betoogde Oetgens, konden
hun erven niet verkopen omdat ze met melioratie waren belast. Ze hadden geen geld om de
erven te bebouwen. Niet alleen leden de eigenaren onder de zware last van de melioratie maar
deze regeling leidde ook tot ‘schade ende deformiteyt’ van de stad. Daarom adviseerde Oetgens
de raad om opnieuw een commissie in te stellen om de zaak te bekijken en te komen tot een
oplossing die zowel voor de stad als voor de eigenaren voordelen zou bieden. Mocht de stad dat
niet willen, dan stelde hij voor om een aantal bemiddelaars aan te stellen.
Toen de zaak van Frans Hendricksz Oetgens en Jonas Witsen ter sprake kwam, moesten
zij de zaal verlaten. Vervolgens nam burgemeester Gerrit Jacob Witsen (Jonas’ oom) het
woord.577 Hij meldde dat zeven- tot achthonderd mensen het rekest hadden ondertekend en dat
de discussies over de melioratie langzamerhand een dagtaak werden voor de burgemeesters. De
vroedschap besloot om Oetgens en Cromhout opnieuw te horen om de nuances van hun aanbod
te vernemen, zonder nochtans enig eerder besluit terug te draaien, de melioratie aan te passen of
de ingenomen juridische positie te wijzigen.578 De onderhandelingen met de eigenaren namen
maanden in beslag, waarin vele bijeenkomsten plaatsvonden.
Op 12 januari 1622 werd een concept-akkoord voorgelegd aan de raad. Hierin werd
bepaald dat de stad alle grondbezit van Oetgens en Cromhout op de westelijke eilanden en een
deel van hun bezit tussen de Haarlemmerdijk en de Brouwersgracht voor 35 gulden de roede zou
kopen, meer dan het dubbele van het in 1615 geboden bedrag. Met deze aankoop zou, volgens
de opdracht aan de commissie, geen inbreuk worden gedaan op de taxatie van de grond en de
melioratie. Verder zou de stad betalen voor de grond die was gebruikt voor de aanleg van de
Vinkenstraat en de Brouwersgracht. Het overige land zou volgens de taxatie en melioratie
worden vergoed. De raad ging akkoord en hiermee was de zaak afgedaan.579 Een van de
belangrijkste doelstellingen van de raad was te voorkomen dat het principe en de tarieven van
taxatie en melioratie ter discussie kwamen te staan. Dat is begrijpelijk: als dat zou gebeuren
zouden alle andere onteigende grondbezitters ook bij de stad zouden kunnen aankloppen met
een verzoek om vrijstelling of verlaging van de melioratie. Op 13 januari 1623 werden
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bouwpercelen op het Prinseneiland uitgegeven.580 Na een conflict van meer dan tien jaar kon het
eiland in gebruik worden genomen.
2.8 De Haa rle mme rb uu rt 161 0-162 0
2.8.1 Dijken en sluizen: verkeer en waterhuishouding
De Haarlemmerdijk maakte deel uit van het middeleeuwse stelsel van IJdijken. De hoge dijk
slingerde vanaf de opeenvolgende Haarlemmerpoorten in westelijke richting. De dijkweg diende
niet alleen als zeewering maar was ook een belangrijke verkeersroute. In de stad was de dijk
tegelijkertijd een barrière voor het verkeer over water. Een groot deel van het dagelijks verkeer
kwam uit het Noorderkwartier. Daarvoor waren sluizen in de zeedijk nodig. De aanleg van
zeesluizen was een technisch complexe, langdurige en kostbare aangelegenheid. Niet alleen de
sluisdeuren, ook de aansluiting met het dijklichaam was een probleem.581 Bovendien maakte een
sluis altijd onderdeel uit van het watersysteem als geheel, en kon niet worden opgevat als
zelfstandige opgave (afb. 29). In 1594 was de Oude Haarlemmersluis in de Martelaarsgracht
zwaar in verval geraakt. De Nieuwe Haarlemmersluis in het Singel was nog niet aangelegd. De
burgemeesters lieten onderzoeken of men beter eerst de oude sluis kon repareren of de nieuw
geplande sluis aanleggen. Er was niet genoeg geld voor beide werken. Bovendien was de
Damsluis in zodanige staat van ontbinding dat hij dreigde in te storten. Dit compliceerde de zaak
nog verder: de Damsluis lag in het ‘principael canael’ van de stad; uitstel van de nieuwe
Haarlemmersluis was ongewenst omdat ook de waterkwaliteit in het geding was.
Men besloot te bezien of de Damsluis kon worden opgelapt zodat deze nog een paar jaar
‘sonder apparentelijk gevaer ofte peryckel’ kon worden gebruikt. Dat bleek niet het geval. De
thesaurieren kregen de opdracht om op de kapitaalmarkt 150.000 gulden te lenen voor de bouw
van de twee nieuwe sluizen en alle voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. Grond en
gebouwen werden aangekocht en er werd een dam geslagen om de bouwplaats droog te
maken.582 Een paar maanden later bleek dat ook de Oude Haarlemmersluis vernieuwd moest
worden. Bij deze gelegenheid werd de sluis verlengd tot 120 voet; het zou een open sluis worden,
zodat schepen met staande mast konden passeren.583 In oktober was men bezig met de
uitvoering, en werd bekeken of een pakhuis naast de sluis moest worden onteigend om de
doorgang breder te maken.584 De bouw van de Nieuwe Haarlemmersluis verliep minder
voorspoedig. In 1601 lagen de tekeningen nog op de thesaurie. Er was nog niets ondernomen.585
De reden van dit uitstel is onbekend. De aanleg van de sluis was een groot project: aannemers uit
andere steden werden aangemoedigd om in te schrijven. Naar een aantal steden werden
aanplakbiljetten gestuurd.586 Pas in oktober 1601 was men met de uitvoering bezig; men hoopte
in het voorjaar van 1602 klaar te zijn.587 Tegelijkertijd was ook het dijklichaam ernstig in verval
geraakt. Om de reparatie te bekostigen ging men over tot de aanlanding van een flinke
oppervlakte water. De dijkaanleg werd bekostigd met de opbrengst van de gewilde kavels vlak bij
de Haarlemmerpoort.588
Met de derde vergroting werd de Haarlemmerpoort bijna een kilometer in westelijke
richting verplaatst. De verlengde en rechtgetrokken zeedijk was nog altijd de belangrijkste route
over land. De Haarlemmerdijk was de enige radiaalstraat in de uitbreiding die rechtstreeks van het
stadshart naar de stadspoort liep. De Haarlemmerbuurt is in zijn structuur vergelijkbaar met het
gebied rond de Jodenbreestraat. De hoofdstraat liep over de dijk, met aan beide zijden
bouwblokken, parallelstraten en houtwallen. De aanleg van de nieuwe zeedijk en de bestrating
De thesaurieren en de burgemeesters mochten naar eigen inzicht erven van 32 of 16 voet breed uitgeven; indien
men koos voor 16 voet moesten kopers de mogelijkheid krijgen om het naastgelegen erf voor dezelfde prijs te kopen:
SAA 5025-12 (Vroedschap) 158vo (13 januari 1623).
581 In 1594 was vanwege ‘den langen tijt ende de groote costen’ besloten de aanleg van de sluis in de zeedijk in het
Singel uit te stellen: SAA 5025-8 (Vroedschap) 3-4 (19 mei 1594); Zeischka 2007, 66-69.
582 SAA 5025-8 (Vroedschap) 7-10 (6 juni 1594).
583 SAA 5025-8 (Vroedschap) 23-24 (13 augustus 1594).
584 SAA 5025-8 (Vroedschap) 50-51 (21 oktober 1594).
585 SAA 5025-8 (Vroedschap) 681-682 (28 januari 1601).
586 SAA 5025-8 (Vroedschap) 683-684 (7 maart 1601).
587 SAA 5025-8 (Vroedschap) 735 (19 oktober 1601).
588 SAA 5025-8 (Vroedschap) 683-684 (7 maart 1601).
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was een van de eerste werken die in het kader van de derde vergroting werden uitgevoerd: het
langdurig afsluiten van de weg had de stad vanuit het westen onbereikbaar gemaakt.
De aanleg van een nieuwe zeedijk en sluis was een zaak van lange duur en daardoor een
complicerende factor bij de stadsuitbreiding. In de overeenkomst tussen Amsterdam en Rijnland
was bepaald dat men de oude dijk niet mocht slechten voordat de nieuwe voldoende gezet zou
zijn. De latere Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht kwam op de plaats van de oude zeedijk.
Het contract met Rijnland had dus ook gevolgen voor de aanleg van deze sluis. In 1611 had een
aparte commissie de opdracht gekregen zich te verdiepen in de waterhuishouding in de nieuwe
stad.589 Afwatering kon alleen door aanleg van sluizen in de zeedijk. Van deze commissie is nooit
meer iets gehoord. Het is mogelijk dat zij mondeling heeft medegedeeld dat de aanleg van sluizen
moest wachten. In het Tractaet van Dyckagie werd geadviseerd om houten sluizen aan te leggen in
een nieuwe dijk die nog aan zetting onderhevig was. Tegen de tijd dat de houten sluizen aan het
einde van hun levensduur waren was de zetting (ruimschoots) voorbij en konden stenen sluizen
worden aangelegd.590 In de Haarlemmerdijk kwam geen houten sluis. Tot de aanleg van de Korte
Prinsengracht en de Eenhoornsluis in 1619 lag er een ‘pleyn’, een lege vlakte. Net als andere
voorzieningen werd de sluis uiteindelijk aangelegd op verzoek van de omwonenden. En net als de
oudere zeesluizen was de aanleg van de Eenhoornsluis geen op zichzelf staande aangelegenheid.
In 1617 moest de Nieuwe Haarlemmersluis in het Singel al weer worden vernieuwd. De
sluis vertoonde technische gebreken; er kon bij slecht weer en hoog water niet worden geschut
wegens overstromingsgevaar. Kennelijk was de sluis slecht gebouwd, want hij was nog maar
vijftien jaar oud. Dit leidde tot grote vertragingen voor de scheepvaart.591 Dat het erg druk was bij
de sluis ligt voor de hand: alle verkeer uit en naar de derde vergroting richting IJ moest door deze
sluis. Maar vooralsnog zou de nieuwe sluis geen soelaas bieden: de aanleg was een technisch
complexe en tijdrovende opgave. De sluis lag in de zeedijk en het bouwterrein moest zeer goed
worden afgedamd. De sluis was pas klaar in het voorjaar van 1618. Toen was de sluis breder dan
voorheen maar het verkeer was zo druk dat een nieuwe keur moest worden uitgevaardigd om de
doorvaart vrij te houden van schepen, lichters en zandponten.592
Tijdens de vernieuwing van de Nieuwe Haarlemmersluis was de westelijke helft van de
stad geheel afgesloten voor het waterverkeer vanaf het IJ.593 Daarom verzochten inwoners van de
Prinsengracht, de Brouwersgracht en de Jordaan in groten getale om de aanleg van de
Eenhoornsluis.594 Dit bereikbaarheidsprobleem had kunnen worden voorkomen door eerst de
Eenhoornsluis aan te leggen en vervolgens de vernieuwing van de Nieuwe Haarlemmersluis bij
de hand te nemen. Maar de bereikbaarheid van de stad speelde nauwelijks mee bij de planning en
uitvoering van de derde vergroting; het ontbrak aan overzicht.
Het graafwerk en de dammen ten behoeve van de Eenhoornsluis werden pas aanbesteed
in 1619, toen de Nieuwe Haarlemmersluis al weer open was.595 In november van dat jaar was de
sluis klaar.596 Het was mogelijk om in zes maanden een compleet nieuwe zeesluis te bouwen.
Zelfs toen de sluizen alle drie functioneerden, in 1622, was de drukte op het water een groot
probleem.597
Een ander verkeersprobleem was het ontbreken van een waterverbinding van de
Brouwersgracht naar de stadsgrens. De bereikbaarheid van de derde uitleg vanuit het
buitengebied, van waaruit dagelijks grote hoeveelheden vee, melk, boter, kaas, hooi en andere
landbouwproducten naar de stad moesten worden gebracht, was ronduit slecht. De Raampoort
was ten zuiden van de Haarlemmerpoort de eerste verbinding tussen de stad en het buitengebied.
Hierin zaten de burgemeesters, de thesaurieren, Jacob Gerrits Hoing en Volcart Overlander: SAA 5025-10
(Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611). In september kreeg de fabrieksmeester, die belast was met de uitvoering, voor
het eerst een bonus: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 21 (14 september 1611); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 40vo (16
september 1611); SAA 5039-33 (Oudraad) 3vo (16 september 1611).
590 Volgens Vierlingh ging een houten sluis 21-35 jaar mee. De zetting van een dijk duurde een paar jaar: De Hullu en
Verhoeven 1920, xxxvi-xxxvii, xlii, xlii, lii.
591 SAA 5025-11 (Vroedschap) 18 (4 april 1617).
592 SAA 5020-12 (Keurboek I) 198-198vo (29 mei 1618).
593 Schepen moesten door de Martelaarsgracht en vervolgens haakse bochten slaand via het Kattegat, het Singel, de
Blauwburgwal, de Herengracht en de Leliegracht om vanaf het IJ de Prinsengracht en de Jordaan te kunnen bereiken.
594 SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617).
595 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 68 (4 juli 1619).
596 SAA 5020-12 (Keurboek I) 218-218vo (14 november 1619).
597 SAA 5025-12 (Vroedschap) 117vo-118 (28 juni 1622).
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Ten noorden daarvan was de gevaarlijke route over het buitenwater de enige mogelijkheid om de
stad te bereiken. In 1623 vroeg een aantal mensen uit Sloterdijk en Overbraak en een aantal
molenaars, lijndraaiers en andere Amsterdammers om een doorvaart aan de zuidzijde van de
Haarlemmerpoort.598 Na onderzoek werd vastgesteld dat deze verbinding leidde tot de oplossing
van het verkeersprobleem voor de boeren en de stedelingen, maar tevens zou leiden tot een
stijging van de grondprijzen. Dit maakte de aanleg aantrekkelijk, omdat er nog de nodige kavels
konden worden verkocht. Verder kon overtollig water beter worden afgevoerd. Het kanaal zou
bovendien kunnen dienen als vluchtweg bij brand.599 Men besloot tot onmiddellijke uitvoering.
De doorvaart is te zien op de grote stadsplattegrond van 1625: hij loopt van de Brouwersgracht
in noordwestelijke richting met een bocht naar de vestingwerken. Het is met zijn schuine en
bochtige loop herkenbaar als een toevoeging ad hoc in het stadsplan (afb. 30).
2.8.2 Een nieuwe krottenwijk
Jaren na de aanleg van de nieuwe, rechte Haarlemmerdijk lagen aan weerszijden nog resten van
de slingerende oude dijk. Het gebied was in 1625 nog grotendeels onbebouwd. Op de
stadsplattegrond uit 1625 is de polderverkaveling nog terug te zien tussen de schaarse bebouwing
(afb. 31). De meeste op de kaart schuin weglopende weren die de oude eigendomsgrenzen
vormden waren onbebouwd. Net als bij de Westelijke Eilanden lag de oorzaak van deze
vertraagde ontwikkeling in het conflict met Oetgens, Cromhout en Witsen, die ook hier veel bezit
hadden.
Er was nog een tweede factor die hieraan bijdroeg. Aan de Haarlemmerdijk waren de
kavels 150 voet diep en aan de Brouwersgracht 170 voet. Deze diepte was gelijk aan die van de
Keizersgracht, waar grote tuinen verplicht waren. Maar de Haarlemmerdijk was een radiaalstraat,
met functies vergelijkbaar met die van de andere dwarsstraten. In 1621 bleek dat niet alleen een
groot aantal erven nog onbebouwd was ‘tot ontcieringe van de stadt’ maar ook dat op veel
plekken ongeregelde bebouwing ontstond. Er werden in weerwil van het verbod sloppen en
stegen aangelegd. Dergelijke taferelen leidden tot grote ontstemming van het stadsbestuur. Maar
dit had het probleem zelf veroorzaakt: die oorzaak lag in de veel te grote kavels. De bewoners
van de Haarlemmerbuurt vielen in een andere vermogensklasse dan die van de grote grachten.
Veel mensen ontsloten hun binnenterrein door middel van een steeg en bouwden het vol met
zeer gezochte goedkope woningen. De oplossing voor deze wanordelijke bebouwing werd
gevonden in een aanpassing van het stedenbouwkundig plan. Tussen de Haarlemmerdijk en de
Brouwersgracht kwam een extra straat met een breedte van dertig voet. De as van deze straat, die
we nu kennen als de Vinkenstraat, loopt over de toenmalige erfscheiding. Aan de loop van de
straat is de eerste verkaveling nog af te lezen (afb. 32).
Door de aanleg van de Vinkenstraat werd het terrein beter ontsloten en konden twee
rijen huizen worden toegevoegd. De erven zouden op die manier beter bruikbaar zijn en meer
opbrengen. Zo werd voorzien in de gebleken behoefte aan extra bebouwingsmogelijkheden
zonder dat de aanleg van stegen nodig was. De burgemeesters presenteerden de vroedschap een
kaart waarop het gewijzigde plan was afgebeeld. De vroedschap zag de evidente voordelen van de
aanpak, maar merkte op dat de grondbezitters hier in financiële zin het meest van zouden
profiteren. De lengte aan rooilijn aan de straat, die een groot deel van de waarde van grond
bepaalde, werd verdubbeld. Daarom moest de aanleg van deze straat, die men zag als een
handreiking naar de speculanten, worden betrokken in de onderhandeling met de speculanten. In
ieder geval was het niet de bedoeling dat de stad zou opdraaien voor de grond- en
uitvoeringskosten.600 In het akkoord tussen de stad en de speculanten werd uiteindelijk bepaald
dat de straat door de stad zou worden gerooid en dat voor de grond zou worden betaald.601 De
aanleg van de Vinkenstraat was niet alleen winstgevend voor de eigenaren maar ook goed voor de
stad, die er belang bij had geen nieuwe krottenwijk binnen de muren te laten ontstaan. Met deze
planwijziging werd opnieuw een onderdeel van het uitbreidingsplan om praktische redenen

SAA 5025-13 (Vroedschap) 54 (7 oktober 1623).
SAA 5025-13 (Vroedschap) 96-96vo (27 november 1623). Twee ontwerpen werden gepresenteerd, waarvan er een
werd vastgesteld en getekend door de secretaris.
600 SAA 5025-11 (Vroedschap) 292-293 (11 januari 1621).
601 SAA 5025-12 (Vroedschap) 79-80 (12 januari 1622).
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aangepast. De Vinkenstraat, die later geen beste naam zou krijgen, werd aangelegd om erger te
voorkomen.
Het is niet duidelijk wie de initiatiefnemer van de aanleg van de Vinkenstraat was. Het
voorstel kwam van de burgemeesters (en dus ook van Cromhout) die zeiden te handelen op
instigatie van de thesaurieren (die werden benoemd door de burgemeesters). De thesaurieren van
1621 waren de (volgens Hooft) onverdachte Joris Jorisz en Dirck Bas, waarvan geen
betrokkenheid bij de activiteiten van de speculanten is te vinden. De grondspeculanten zullen
hun invloed hebben aangewend om hun opbrengst te vergroten door het plan in de gewenste
richting bij te stellen. De belangen van de grondbezitters en die van de stad vielen ditmaal samen.
Met de aanleg van de straat werd voorzien in een omissie in het plan en waren beide partijen
beter af.
2.8.3 De Haarlemmer Houttuinen
Langs grote delen van de oevers van het IJ lagen houttuinen, kades waar hout werd opgeslagen
voor de handel, de bouw en scheepsbouw. Op het stadsprofiel van Van der Keere uit 1607 zijn
op veel plaatsen metershoge stapels hout te zien op de kades. Op oudejaarsdag 1613 vroeg een
aantal houthandelaren, die moesten verdwijnen bij de sloop van de fortificatie, om een nieuwe
plek. Hun rekest met die vraag werd op oudejaarsdag 1613 besproken door de vroedschap.602 De
houttuinen maakten kennelijk geen onderdeel (meer) uit van het plan; net als andere
bedrijfsvoorzieningen werden ze pas aangelegd op aanvraag. Bijna twee maanden later hadden de
houtkopers nog geen antwoord en geen nieuwe vestigingsplaats voor hun bedrijven. Het mag
weinig verbazing wekken dat de houtkopers de deur platliepen bij de burgemeesters. Daarom
kreeg landmeter Lucas Jansz Sinck de opdracht om een ontwerp te maken voor een nieuwe
houtwal: de Haarlemmer Houttuinen. Op de kaart stonden 68 of 69 erven van verschillende
grootte. De houtwal begon buitendijks bij het Taanhuis, dat aan het IJ op de oude stadswal
stond, en strekte zich van daar in westelijke richting uit.
De aanleg werd goedgekeurd, met één wijziging in het plan: de straat moest 70 voet
breed worden, tien voet breder dan op de kaart. Dit ging ten koste van de diepte van de erven.
Verder werd bepaald dat de erven vrij van servituten zouden zijn, maar dat de aanleg van sloppen
en stegen niet toegestaan was.603 Hiermee werd het onmogelijk gemaakt om de kavels in te
richten als goedkoop woongebied. Later werd toch een servituut op de erven gelegd: er mochten
geen smederijen worden gevestigd. Voor de smeden moest een andere plek worden gevonden.604
Smederijen zorgden voor zoveel lawaai, stank en brandgevaar dat ze in 1595 al uit de Lastage
waren verdreven naar de werkgebieden aan de stadsrand. De Lastage was zeker geen rustige
woonbuurt maar de aanwezigheid van de grofsmeden was zelfs daar niet meer te tolereren.605
2.8.4 Een naamloos plein, de Herenmarkt en het Haarlemmerplein
De plek waar een belangrijke verkeersradiaal de stadsgrens kruiste was de natuurlijke biotoop van
(markt)handel en overslag. Vooral de handel in zaken die veel plaats innamen, vond plaats aan de
stadsrand. Een voorbeeld is de veehandel. Veemarkten lagen altijd aan de rand van de stad en
werden met iedere stadsuitbreiding verplaatst; men liet kuddes varkens en ander vee niet door de
drukke radiaalstraten lopen.606 In 1607 werd ‘het pleijn aen de wallen bij de molen binnen de
nuwe stadt buijten de nuwe Haerlemersluijs’ als markt gebruikt, onder meer voor varkens. Omdat
klinkerbestrating niet toereikend was voor het houden van veemarkt werd het plein verhard met
keien.607 Wat later werd er ook een kleine vismarkt ingericht.608 Voordat het plein een naam
kreeg, was de varkensmarkt al verplaatst naar de latere Herenmarkt. Maar ook daar kon deze
markt niet blijven toen de stadsgrens in westelijke richting opschoof. In 1614 werd de markt
meeverplaatst.609 Dit had als voordeel dat de Herenmarkt kon worden verkleind. Hiermee kwam
ruimte vrij kwam die als bouwgrond kon worden verkocht. Percelen aan pleinen waren duur,
SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31 december 1613).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 211-212 (21 februari 1614).
604 SAA 5025-10 (Vroedschap) 219 (5 maart 1614).
605 SAA 5025-8 (Vroedschap) 77-79 (22 januari 1595).
606 Voor de ligging van markten: Kistemaker, Wagenaar en Van Assendelft 1984.
607 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607).
608 SAA 5025-10 (Vroedschap) 279-280 (30 juni 1615).
609 SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614).
602
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omdat ze een grote potentie hadden voor commerciële functies. Bovendien lag de Herenmarkt
op stadsgrond, die overschoot na de sloop van de poort en de slechting van de stadswal. De
overschietende ruimte zou worden ingedeeld in ‘stegen ende huyserven, tot meesten ciraet ende
dienste van de stadt’. Er waren twee ontwerpen gemaakt, waarvan er een door de secretaris werd
ondertekend. Het werk kon beginnen en moest snel worden uitgevoerd zodat de grond kon
worden verkocht.610 De ‘twaalf nachten’ naderden, dus haast was geboden om de kavels op tijd
afgestoken en bouwrijp te krijgen. De kavels werden zes weken later verkocht. 611
Bij de grondverkoop werd als conditie gesteld dat ‘de coopers alsulcke gevels sullen
maeken als de omstanders es verthoont’. Net als op de Nieuwmarkt en de Westermarkt werd een
‘ordonnance’ uitgevaardigd waarin de bouw volgens één ontwerp verplicht werd gesteld. In 1617
begon de stad met de bouw van het latere West-Indisch Huis.
De functie van vleeshal werd in 1617 op verzoek van de bewoners toegevoegd aan het
wachthuis, waarvan de bouw al in de planning stond.612 Het gebouw kreeg een extra bouwlaag.
De vleeshal kwam op de begane grond, onder het wachtlokaal voor de schutterij. De verdieping
was bereikbaar via een monumentale trap aan de Haarlemmerstraat. Het gebouw op de
Herenmarkt is ook wel vergeleken met een stadhuis.613 De markt werd geen succes; de Vleeshal
werd in 1623 verhuurd aan de Westindische Compagnie, waarbij aan de pleinzijde een bouwdeel
werd toegevoegd; het plein werd hiermee verkleind tot ongeveer tweederde van zijn
oorspronkelijke grootte. In 1620 verzochten omwonenden om een nieuwe marktfunctie voor het
plein. Aan dergelijke verzoeken lagen commerciële belangen ten grondslag: een markt leidde tot
meer publiek en daarmee hogere omzetten van de ondernemingen aan het plein. De bewoners
dachten aan een biermarkt of aan de markt voor Westfries graan. Deze laatste markt werd
meteen verplaatst; voor het verplaatsen van de biermarkt moest eerst met de accijnsmeesters
worden overlegd.614
Het Haarlemmerplein werd in 1616 ontworpen als wagenplein. Dit plein onderging
hetzelfde lot als de Herenmarkt: het werd verkleind om de grondopbrengst te verhogen. In 1616
werd een ontwerp voor het plein getoond aan de vroedschap. Die vond het plein zoals dat op de
kaart stond te groot. Niet omdat een groot plein niet mooi of functioneel zou zijn maar omdat de
stad zich niet kon veroorloven om al te veel grond onverkocht te laten. 1616 was het jaar waarin
Amsterdam vanwege de vergroting in een ernstige financiële problemen was geraakt. Daarom
werd tijdens de vergadering een nieuwe rooiing voor het plein getekend en vastgesteld.615 Tegen
het einde van het jaar 1616 volgde de opdracht om de erven rond het plein af te steken zodat die
op de eerstvolgende ‘twaalf nachten’ konden worden verkocht.616
2.9 Sta dson twi kk elin g na de derde ve rgrot in g: i nb rei d ing, aa nlan di ng en bu iten bou w 16 20 1650
2.9.1 ‘Schier oneyndelick werck’: de administratieve erfenis van de stadsuitbreiding
De stad kon alle grond in haar rechtsgebied onteigenen. Met het octrooi van 1609 was dat
vergroot tot de latere honderd gaarden. Grond werd onteigend tegen een door de schepenen
getaxeerde waarde. Na herverkaveling mochten de oorspronkelijke eigenaren de grond
terugkopen op basis van het preferentierecht, voor zover deze niet was gebruikt voor de aanleg
van grachten en straten. Als de oude eigenaar geen gebruik wenste te maken van dat recht werd
de grond verkocht, meestal op een veiling. Een perceel buiten de stad dat bij stadsuitbreiding
binnen kwam te liggen steeg sterk in waarde. De bereikbaarheid verbeterde sterk en de grond kon
legaal worden bebouwd. Deze waardevermeerdering werd door de stad afgeroomd in de vorm
van een heffing, de melioratie. Eigenaren werden ontslagen van deze heffing als zij hun grond

SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614).
SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 95 (16 januari 1615).
612 SAA 5025-11 (Vroedschap) 34 (13 juli 1617).
613 Meischke 1955; Nieuwenhuis 1986, 11-12.
614 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 45vo (27 oktober 1620).
615 SAA 5025-10 (Vroedschap) 333 (15 juli 1616).
616 SAA 5025-10 (Vroedschap) 362-363 (5 december 1616).
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(tegen taxatiewaarde) aan de stad lieten. 617 Veel bewoners die gedwongen waren te verhuizen
kregen grond toegewezen. Deze grond werd niet geveild maar tegen een vaste prijs verkocht.
Het preferentierecht leidde in 1614 tot problemen, omdat verschillende eigenaren door
de herverkaveling aanspraak konden maken op hetzelfde perceel.618 In januari 1615 kwamen veel
klachten binnen over het feit dat veel mensen wier grond was onteigend nog niet wisten hoeveel
geld ze zouden krijgen. Dit werd gezien als een groot onrecht. Ook de hoogte van de melioratie
was nog niet bepaald, door tegenwerking van de grondspeculanten in het bestuur. De melioratie
werd niet geheven. Hiermee viel een inkomstenbron van de stad weg waardoor de vergroting veel
(volgens Hooft zo’n 500.000 gulden) duurder werd.619
Op 16 februari 1615 werd in de vroedschap gemeld dat het tarief voor de melioratie
bepaald en gepubliceerd was. Maar veel mensen wilden weten wat de prijs zou zijn van de grond
die hun toegewezen zou worden. Deze percelen zouden tegen een door de schepenen te bepalen
prijs worden verkocht, maar deze prijs was nog niet bepaald. Mensen wilden weten waar ze aan
toe waren. Daarom werd besloten om deze taxatie zo snel mogelijk te doen. Het stadsbestuur
opereerde reactief: pas na klachten werd actie ondernomen. Overigens hadden weer anderen de
hun toegewezen erven niet zelf bebouwd maar deze met een flinke winst doorverkocht. Veel
percelen waren al drie of vier keer verkocht. Iedereen die de kans kreeg handelde met grond.620
De waardestijging, die althans deels ten goede had kunnen komen aan de stadskas, verdween in
de zakken van particulieren.
Duizenden percelen werden onteigend, terugverkocht of doorverkocht. De grondwaarde
en de melioratie (die afhankelijk was van hun locatie en hoogteligging) moesten worden
getaxeerd. De melioratie moest worden geïncasseerd en de verhuissubsidies uitgekeerd in de
vorm van leningen en giften. De stadsvergroting bestond niet alleen uit modderen, hogen, heien
en timmeren maar ook uit heel veel papierwerk.621 Er moest een gigantische administratie van
grond en geld worden aangelegd en bijgehouden.
Dat blijkt ook uit de beloning. De commissarissen uit de vroedschap die zich
bezighielden met de gronduitgifte kregen vanaf 1613 een vergoeding. De commissarissen die zich
bezighielden met de schadevergoeding voor de sloop van huizen ten behoeve van de nieuwe
fortificatie kregen over het jaar 1613 tweehonderd gulden; het zal geen dagtaak zijn geweest maar
toch een flinke bijbaan. 622
Hooft had in 1612 al gewaarschuwd voor het ‘schier oneyndelick werck’ dat de
administratie van deze transacties met zich zou meebrengen.623 Hooft heeft de gevolgen van de
gekozen werkwijze goed ingeschat: uiteindelijk ontaardde de stadsvergroting in een
administratieve chaos. Dat blijkt uit een rapport over de financiële afhandeling van de
stadsuitbreiding, geschreven door de twee leden van de vroedschap die waren belast met de
uitdeling van de erven.624 Het grootste probleem lag in het feit dat de grond niet zonder meer
onteigend was. Iedereen die grond had moeten afstaan kon op grond van het preferentierecht
dezelfde oppervlakte terugkrijgen, zo dicht mogelijk bij zijn oorspronkelijke eigendom. De nieuw
gerooide erven aan de grachten en in de Haarlemmerbuurt waren veel groter dan die in de
voorstadverkaveling; de meeste bewoners van de paden waren arm en hadden slechts een klein
SAA 5025-10 (Vroedschap) 266 (24 januari 1615). Zie voor de publicatie van deze resolutie: SAA 5020-12
(Keurboek I) 60-60vo (27 januari 1615). Jan Pieter Aertsz liet de burgemeesters een stuk land houden ‘voor de
melioratie’. Waarschijnlijk moeten we dit zien als een betaling in natura: SAA 5039-33 (Oudraad) 19vo (23 mei 1615).
De melioratie moest in drie termijnen worden betaald.
618 SAA 5025-10 (Vroedschap) 235 (30 juni 1614).
619 SAA 5020-12 (Keurboek I) 60-60vo (27 januari 1615).
620 SAA 5025-10 (Vroedschap) 268-269 (16 februari 1615).
621 Om het uitdijen van de papierberg af te remmen besloot men in februari 1616 om al deze posten per eigenaar op
één rentebrief te zetten en geen rentebrieven meer te maken voor stukjes grond met een jaarlijkse rente tot vier gulden:
SAA 5025-10 (Vroedschap) 311-312 (25 februari 1616).
622 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 28vo (4 maart 1614); SAA 5039-299 (Rapiamus) 194vo (15 maart 1614).
623 Van Gelder 1925, 379. Controle van de administratie leidde tot een nieuwe kwestie: vele geërfden buiten de stad
hadden de vijftigste penning niet betaald. De vraag kwam op of arme bewoners moesten worden ontzien. Men besloot
bij meerderheid van stemmen dat de belasting moest worden geïnd en dat daarbij overgegaan kon worden tot executie.
Bij wijze van uitzondering is een minderheidsstandpunt vermeld: ‘veele heeren [waren] van advyse dat d’insinuatien
ende sommatien noch souden werden geitereert dan d’executie uytgestelt tot betere gelegentheyt’: SAA 5025-10
(Vroedschap) 275-276 (30 maart 1615). Ook hierbij lijkt de openbare orde een overweging te zijn geweest.
624 SAA 5025-10 (Vroedschap) 370-373 (22 december 1616).
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grondbezit. Een heel erf in de buurt van hun vergraven grond was voor de meeste mensen
onbetaalbaar.
Iets verder van de oude stad lag de situatie anders: daar had een aantal
grootgrondbezitters grote aantallen kleine kavels teruggekregen. Deze werkwijze ging in tegen het
functionele en sociaal-economische profiel van de stad, met de rijken tegen het centrum en de
armen aan de rand. Daarom bleef in het nieuwe grachtenkwartier een aantal erven onbebouwd
liggen. Dit effect werd versterkt doordat veel eigenaren in plaats van een groot erf aan de
grachten kozen voor een kleiner erf in de Jordaan, rond het voormalige Karthuizerklooster. De
afrekening van deze transacties liet op zich wachten. Dit leidde tot een stortvloed van klachten.
De commissarissen kwamen met ideeën om de afhandeling sneller te laten verlopen.
Allereerst werd voorgesteld de erven die waren blijven liggen, vóór 15 augustus 1617 in
het openbaar te veilen waarbij de melioratie die over de erven moest worden betaald
gespecificeerd zou worden. Er was al in 1616 een lijst van mensen die hun grond niet meer
konden betalen.625 Ten tweede moest alle prestedelijke bebouwing voor 1 mei 1617 worden
gesloopt zodat de erven ook daadwerkelijk konden worden geleverd.
Verder was er een groot probleem met de taxatie van de grond. Met veel mensen kon
niet worden afgerekend omdat de taxatie nog niet was gedaan. Daarom moest men de schepenen
opdragen om de waarde van de onteigende en uitgedeelde erven te taxeren. In de taxatie moest
niet alleen de grootte van het erf, maar ook de ligging in de stad en de mate van ophoging
worden betrokken. Tenslotte zouden door de kopers van erven rentebrieven moeten worden
gepasseerd ten behoeve van de stad, en andersom in de gevallen waarin mensen hun grond
hadden afgestaan, maar geen nieuw perceel hadden ontvangen. Al deze voorstellen werden
positief ontvangen en ogenblikkelijk in het werk gesteld.
In 1619 werd een lijst opgesteld van mensen die erven hadden gekregen maar nog geen
rentebrieven hadden gepasseerd.626 Een jaar later bleek dat veel mensen wel een rentebrief
hadden gepasseerd maar verzuimden om de rente te betalen. Dit was niet alleen slecht voor de
financiële positie van de stad. Men beoordeelde dit zelfs als een gevaar voor de rust onder de
bevolking. Daarom moest tegen wanbetalers worden opgetreden met alle gebruikelijke middelen
‘tot meesten dienste van der stadt ende vermydinge van inequaliteyt, die jalousie ende opspraeck
causeert’.627
Het systeem van onteigening met preferentierecht en melioratie was niet werkbaar.
Hooft had dit voorzien. Hij stond voor een steviger aanpak. Hij had in 1612 al voorgesteld om
alle grond te onteigenen en te ontruimen. Door de totale oppervlakte van hun erven te berekenen
was het niet moeilijk om al deze bewoners een plek in de nieuwe stad te geven. De
voorstadbewoners zouden door de aanleg van de nieuwe stadsgracht hun erven en huizen alleen
nog met schuiten kunnen bereiken. Zij zouden eieren voor hun geld kiezen en binnen de stad
komen wonen op dezelfde voorwaarden.628
Als we Hooft mogen geloven is dit stelsel door de activiteiten van de speculanten
Oetgens en Cromhout bijna opgeblazen. Hierbij liep de stad het gevaar om 500.000 gulden aan
inkomsten uit melioratie mis te lopen.629 Dit was het melioratiebedrag dat de stad hoopte binnen
te halen. Dat viel uiteindelijk erg tegen: tot 1616 kwam er niets binnen omdat de taxatie niet
gedaan was. Pas in dat jaar kwam voor het eerst geld uit de melioratie binnen, in totaal bijna
50.000 gulden.630 Dit bedrag viel in het niet bij de jaarlijkse uitgave van de stadsfabriek, die in
1616 kwam op meer dan 400.000 gulden.631 De inkomsten uit melioratie in de periode 1616-1619
bedroegen niet meer dan 162.057 gulden.632 Jaarlijks werd maximaal zo’n 50.000 gulden
binnengehaald, nooit meer dan een fractie van de kosten van de stadsfabriek, in die jaren 300.000
tot 400.000 gulden.
SAA 5039-33 (Oudraad) 33vo-34 (22 november 1616).
SAA 5039-33 (Oudraad) 36-37 (20 juli 1619).
627 SAA 5025-11 (Vroedschap) 262 (29 september 1620).
628 Van Gelder 1925, 381-382.
629 Van Gelder 1925, 391-392.
630 SAA 5039-301 (Rapiamus) 138-146vo (1616).
631 SAA 5039-301 (Rapiamus) 293 (1616).
632 SAA 5039-302 (Rapiamus) 120-125vo (1617); SAA 5039-303 (Rapiamus) 141-121 (1 januari 1618); SAA 5039-304
(Rapiamus) 112-118 (1 januari 1619).
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In 1633 besloot men dat de erven in de nieuwe stad waarvan de eigenaren niet meer te
vinden waren aan de stad zouden toevallen als er geen zware hypotheeklast op rustte. 633
Incidenteel gaven de burgemeesters op verzoek van de eigenaar van grond kwijtschelding van
melioratieheffing.634 Het wankelmoedige onteigeningsbeleid had geleid tot een administratieve
onderneming die twintig jaar na het begin van de stadsuitleg nog niet ten einde was. In 1663
schreef de vroedschap een brief aan de Staten van Holland waarin toestemming werd gevraagd
om in de toen onder handen zijnde vergroting alle grond te mogen onteigenen. De gang van
zaken tijdens de derde uitleg had geleid tot ‘veele versceide inconvenienten’, niet alleen voor de
stad maar ook voor de grondbezitters.635 ‘Dit nooit weer’, valt tussen de regels te lezen.
2.9.2 De vergroting raakt vol: Noord-Hollanders bouwen in Amsterdam
Met de derde uitleg was een enorme oppervlakte bouwgrond aangelegd en uitgegeven. Door de
lange aanloop naar de vergroting was de vraag naar bouwgrond groot. Dat blijkt uit de snelheid
waarmee de nieuwstad werd bebouwd. Elk jaar werd een telling gehouden van de nieuw
gebouwde huizen. Dit gebeurde om de verponding (een gewestelijke belasting op vastgoed) te
kunnen vaststellen. In 1616 werd bij de telling vastgesteld dat veel nieuwe huizen nog niet waren
bewoond. Daarom werd een maatregel genomen: de huizen ten westen van de Herengracht
zouden dat jaar niet in het kohier worden bijgeschreven. Hiermee trachtte de stad de gewestelijke
belasting voor haar eigen inwoners te ontwijken. Deze maatregel was erop gericht om de vaart te
houden in de bouw.636 Uit een andere maatregel blijkt dat het niet alleen om een administratieve
truc ging, maar dat de vergroting in de zomer van 1616 nog flinke lege plekken kende. Om
mensen die nog verspreid woonden en geen buren hadden te beschermen tegen overvallen door
‘geboufte’, kreeg de krijgsraad opdracht om een wacht in te stellen in de nieuwe stad.637
Daarna is het snel gegaan. In 1618 was aan de grachten nauwelijks nog een leeg perceel
te vinden.638 De bouwgolf werd nog onderbroken door de pestuitbraak van 1617. In dat jaar
klaagden de steenkopers en de metselaars over de slechte handel. De steenhouwers en
steenkopers hadden de helft minder omzet dan in de jaren daarvoor.639 Binnen enkele jaren
waren duizenden huizen opgeleverd. Op de kaart van 1625 is te zien dat zowel de grachtengordel
als de Jordaan vrijwel geheel zijn bebouwd. De snelle bebouwing van het nieuwe stadsdeel was
mogelijk door grootschalige prefab-bouw. De houtconstructie van huizen, de balklagen, puien,
kozijnen en kapbinten werden door timmerlieden vervaardigd terwijl men op de bouwplaats
bezig was met de funderingen, kelders, regenbakken en secreten. 640 Timmerfabrieken en
scheepswerven op het Hollandse platteland stortten zich massaal op de huizenbouw. Zij waren
gespecialiseerd in goedkope serieproductie van schepen maar konden evengoed houtskeletten
voor huizen fabriceren (afb. 33). Deze werden in onderdelen naar de stad vervoerd waar ze alleen
nog maar in elkaar gezet hoefden te worden. In 1621 klaagden Amsterdamse timmerlieden over
deze praktijk. Hun klacht leidde tot een verbod op de invoer van houtskeletten in onderdelen.641
Zo’n beschermende maatregel wijst op een krimpende markt. De bouwexplosie was voorbij.
Deze werd gevolgd door een opleving van de tuinaanleg. Een aantal hoveniers richtte in 1619 een
compagnie op die zich bezighield met het aanleggen van tuinen en de handel in exotische
planten.642
2.9.3 Aanlanding en herontwikkeling
Tegelijkertijd kwam de behoefte aan bouwgrond al snel weer op. In een rekest uit 1622,
geschreven door de molenmeesters en ingelanden van de Buitenveldertse Polder, wordt
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 105 (7 januari 1633).
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 103vo (19 december 1634).
635 SAA 5025-155 (Nieuw Muniment Vroedschap), ongenummerd, ‘Concept request betreft vergroting 1658,
behorende bij resolutie Vroedschap d.d. 28 januari 1663’.
636 SAA 5025-10 (Vroedschap) 327 (8 juni 1616). Het stadsbestuur deed wel vaker pogingen om de verponding te
verlagen: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 84-85vo (13 maart 1629).
637 SAA 5025-10 (Vroedschap) 331 (15 juli 1616).
638 Von Zesen 1664, 165.
639 Acte d.d. 21 november 1617: Van Dillen 1933, 258; Acte d.d. 6 oktober 1618: Van Dillen 1933, 308.
640 Goeree 1681, 145-146.
641 SAA 5020-12 (Keurboek I) 277-277vo (16 november 1621). De tekst noemt in het bijzonder Zaandam, Wormer en
andere plaatsen in Waterland.
642 Contract d.d. 21 maart 1619: Van Dillen 1933, 322-323.
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gesproken van ‘den rhing van de geconcipieerde stadtsvergrotinge’.643 Voor buitenstaanders was
een voortzetting van de stadsuitbreiding op dat moment vanzelfsprekend. De vergroting was
immers vol. De vroedschap had in 1613 vastgesteld dat de stad vooralsnog niet verder zou worden
vergroot dan tot aan de Heiligewegspoort.644 Men had wegens de ‘grootheyt ende difficulteyt van
’t werck’ gekozen om voorlopig niet verder te gaan; dit was een noodgreep om het project te
kunnen beheersen. Met de eerste goede gelegenheid zou men de rest van het werk voltrekken.645
Er is altijd rekening gehouden met voortzetting van de groei. Vlak na de verkleining van de
vergroting wilden de regenten van het Burgerweeshuis grond aan de Overtoom, die buiten de
nieuwe stad viel, verkopen met de blekerij als bestemming. De vroedschap blokkeerde deze
verkoop totdat men meer zou weten over de toekomstige ontwikkeling van de stad.646 De
vestingwal die langs de latere Leidsegracht lag spotte met iedere vestingbouwkundige regel. Dit
kon niet anders zijn dan een tijdelijke toestand (afb. 34).
Dat is ook te zien aan gedrukte stadsplattegronden van Amsterdam. Vanaf 1623
verschenen kaarten waarop de contour van een volgende stadsuitleg was afgebeeld. Meestal werd
deze aangegeven in de vorm van een stippellijn, die deed voorkomen alsof de uitbreiding de
vorm van een lijnspiegeling van de derde vergroting zou krijgen. Hiermee kreeg de stad in het
kaartbeeld een symmetrische omtrek (afb. 35). De weergegeven vestingwerken werden niet in de
geografie ingepast; op sommige kaarten ligt een bolwerk deels in de Amstel. Hieraan is te zien dat
het ging om niet meer dan een idee over de locatie van de toekomstige uitbreiding.
Weinigen zullen hebben getwijfeld aan een vervolg op de derde vergroting. De vraag
was: wanneer? Ook binnen het bestuur werd rekening gehouden met voortzetting van de groei
en daarom met een stadsuitbreiding in de niet al te verre toekomst. Omdat er van de vroedschap
en thesaurieren geen notulen, maar slechts besluitenlijsten werden gemaakt, is niet vast te stellen
wanneer men begon te denken over een volgende vergroting. In een verslag uit 1635 wordt de
mogelijkheid van het doortrekken van de ‘begoste [begonnen] fortificatie’ voor het eerst
geopperd.647 In de jaren 1640 leek een nieuwe vergroting dichterbij te komen. Maar tot die tijd
werd in de behoefte aan bouwgrond voorzien door enerzijds een aantal ‘inbreidingen’ en
anderzijds een dubbelhartig beleid op het gebied van het buitenbouwen.
Voorafgaand aan de derde vergroting had zich in de stad een golf van verdichting
voorgedaan. De kloosterterreinen die na de Alteratie eigendom werden van de stad werden stuk
voor stuk bebouwd. Met de derde vergroting werd slechts voor korte tijd voorzien in de behoefte
aan bouwgrond. De druk op de ruimte hield aan. Daarom ging de verdichting van de bestaande
stad na de vergroting gewoon verder. Al snel na de vergroting kwam een aantal kleinere gebieden
binnen de stad tot ontwikkeling om te voorzien in de aanhoudende behoefte aan bouwgrond.
Sommige functies werden uitgeplaatst waardoor in de stad ruimte vrijkwam voor nieuwe
ontwikkelingen. Deze gebieden werden herontwikkeld en verdicht. In andere gevallen werden
nieuwe gebieden aangelegd in de Amstel en het IJ. Stadsdichter Jan Vos liet in 1662 Mercurius,
de god van de handel, Gijsbrecht van Amstel rondleiden door het stadshart. Gijsbrecht kent zijn
stad niet terug, omdat in de oude stad ‘veel andere steden’ gebouwd waren: Mercurius ‘brocht
den vaader Gijsbrecht uit/ Het nieuw in ’t oude werk, om alles aan te schouwen,/ Terwijl hij in
een stadt veel andre steên zag bouwen,/ Vol wijde straaten, daar het oog geen endt aan vindt;/
Vol ruime markten, om de waaren te verhandlen...’.648
2.9.4 De Nieuwe Doelenstraat
Al in 1601 bestond een plan voor de aanleg van een straat van de Oude Turfmarkt door de
Kloveniersdoelen naar de stadswal. Dit plan hing samen met de verkoop van grond in de
omgeving. Het werd niet uitgevoerd; men kwam niet verder dan het heien van een aantal palen in
de Kloveniersburgwal om de plaats van de eveneens geplande brug te markeren.649 In 1630
begon men met het aanlanden en bouwrijp maken van een flinke stukken bouwgrond in de
SAA 5025-12 (Vroedschap) 135 (10 september 1622).
SAA 5025-10 (Vroedschap) 163-164 (29 juni 1613).
645 Noordkerk 1748-1778 I, 13.
646 SAA 5025-10 (Vroedschap) 166 (29 juni 1613).
647 SAA 5025-16 (Vroedschap) 77vo (12 januari 1635).
648 Vos 1662, 25.
649 SAA 5025-8 (Vroedschap) 735 (19 oktober 1601).
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Amstel. Tussen de Staalstraat en de Amstel werd in 1630 een aantal percelen uitgegeven. Ook
tussen het Rondeel en de toren van de Kloveniersdoelen (twee overblijfselen van de stadsmuur
uit 1480) werden kavels aangeplempt. Deze hadden een unieke ligging aan de rivier; de grond
werd geschikt geacht voor luxe woningbouw.
De vroedschap besloot een straat aan te leggen om de grond te ontsluiten en
verkopen.650 Er werden drie ontwerpen gemaakt voor wat later de Nieuwe Doelenstraat zou
heten. De burgemeesters gingen op inspectie en besloten op basis daarvan dat ook de
stadstimmertuin, die tegenover het Rondeel lag, mee kon gaan in deze ontwikkeling.651 De raad
koos uit de drie ontwerpen het ‘aldercierlycxte’ (afb. 36).652 Een aantal bestaande huizen aan de
noordkant werd opgevijzeld en in een nieuwe, strak getrokken rooilijn gezet. 653 Het bestuur zag
de behoefte aan bouwpercelen waar de wooncultuur die gemeengoed was geworden op de
grachtengordel kon worden gerealiseerd. De regelgeving voorzag hierin: ‘vuyle of luydruchtige
neering’ werd uitgesloten. Stegen en sloppen werden verboden. Aan de Amstel moest een stenen
kademuur uit één stuk komen. Op deze kade mocht niets boven of in het water worden
gebouwd.654 De tuinen aan de achterzijde van de huizen kregen een tuinmuur langs het water. De
Nieuwe Doelenstraat zou een prachtige straat worden; contemporaine bronnen bevestigen dat
deze ambitie werkelijkheid werd. Volgens Van Domselaer werd de Doelenstraat ‘de rijke buurt’
genoemd. De huizen hadden een weids uitzicht over de Amstel.655 Korte tijd later besloot men
het Rondeel in de verkoop te doen. Het gebouw was door de upgrading van zijn omgeving sterk in
waarde gestegen en kon ‘met goed profyt’ kunnen worden verkocht.656 Nadat de straat was
aangelegd, werd de houten brug over de Amstel vervangen door een monumentale stenen
Doelenbrug (afb. 37).657
2.9.5 Handboog- en Voetboogstraat: herontwikkeling van het doelencomplex
Tussen het Singel en de Kalverstraat lag een groot terrein waar herontwikkeling en verdichting
mogelijk en rendabel was lag. Hier lagen de doelens van de handboog- en de voetboogschutters.
Achter de hoofdbebouwing aan het Singel lagen schietbanen die zich uitstrekten tot achter de
huizen in de Kalverstraat. In 1642 kwamen de burgemeesters naar de vroedschap met een
voorstel om de schutters elders te huisvesten en de grond uit te geven voor woningbouw. Deze
locatie was door de nabijheid van een aantal drukke straten vooral geschikt voor woonwinkelhuizen. Er was al een ontwerp gemaakt. Dat was nog niet helemaal naar de wens van de
vroedschap, maar deze achtte het ‘niet ondienstigh’ om de grond uit te geven. Wel moest eerst de
krijgsraad, de gebruiker van het doelencomplex, worden gehoord.658 Het heeft kennelijk enige tijd
genomen om deze te overtuigen van het belang van een verhuizing: pas zeven jaar later werd het
project opnieuw besproken. Obstructie van de kant van de gebruikers is waarschijnlijk de
oorzaak van de vertraging. In 1649 verklaarde de krijgsraad geen bezwaar te hebben tegen een
verhuizing. De burgemeesters en de thesaurieren kregen hierop toestemming om de grond ‘te
smaldeelen ende te beneficieren tot voordeel van de stadt’, dat wil zeggen dat de perceelgrootte
en de bestemming zodanig moesten worden gekozen dat de opbrengst het hoogst zou zijn.659
Kennelijk waren de verwachtingen over de opbrengst hoog; men besloot in december
1649 om het project uit te breiden naar de overkant van de Heiligeweg. Daar stond een aantal
‘huiszittenhuisjes’ waar behoeftige weduwen waren gehuisvest. Uit het raadsbesluit blijkt dat men
het financieel niet langer verantwoord vond om de weduwen op zo’n prominente plaats te laten
wonen. Men besloot om de huisjes af te breken en op het terrein van het Karthuizerklooster een
nieuw onderkomen te laten bouwen.660 In deze beslissing ligt de aanleiding voor de bouw van het

SAA 5025-15 (Vroedschap) 152 (20 juni 1630).
Men besloot de tuin te verplaatsen naar het ‘land van Jan Pieter Aerts’ in de Jordaan.
652 SAA 5025-15 (Vroedschap) 174-174vo (11 december 1630).
653 Van Domselaer 1665, 252-254.
654 Roetemeijer 1971.
655 Van Domselaer 1665, 252.
656 SAA 5025-15 (Vroedschap) 176 (24 december 1630).
657 SAA 5039-33 (Oudraad) 65vo (25 augustus 1631).
658 SAA 5025-17 (Vroedschap) 118 (5 juni 1642).
659 SAA 5025-19 (Vroedschap) 30vo (26 juni 1649).
660 SAA 5025-19 (Vroedschap) 51-51vo (16 december 1649).
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Karthuizerhof waarmee in 1650 werd gestart. In ruil voor de overdracht van de grond aan de stad
kregen de overlieden van de doelens een eeuwige onlosbare rente van 300 gulden.661
Over het doelenterrein werden twee nieuwe straten getraceerd. Deze dubbele doorbraak
was niet bedoeld voor het verkeer, maar alleen om de verkaveling van het grote binnenterrein
mogelijk te maken. De straten zijn geen van beiden recht (afb. 38). De knikken in de straten
kwamen te liggen op het (voormalige) binnenterrein zodat op de hoeken met de Heiligeweg en
het Spui rechte kavels konden worden afgestoken. De erven aan doorgaande winkelstraten aan de
randen van het gebied waren veruit het duurst.
Er ontstond een gemengde wijk. Aan de Voetboog- en Handboogstraten woonde
‘alderley slag van gemeen volk’. Er stonden hoge huizen die werden bewoond door ‘gemeyne
Burgers en mede voor geringer luyden, alzo der veel gemaakt wierden daar in verscheyde
huysgezinnen onder een dack en evenwel yder byzonder woonen konden’. 662 Amsterdam moet
voorop hebben gelopen in de ontwikkeling van het appartement, zoals blijkt uit de omschrijving
‘yder byzonder’. In steden als Lissabon en Parijs begon deze ontwikkeling waarschijnlijk pas
later.663
2.9.6 Stadsverdediging in benauwde tijden
De verdediging van de stad was de verantwoordelijkheid van haar bestuur. De hoeveelheid
aandacht en geld die werd besteed aan vestingwerken en soldaten hing samen met het niveau van
dreiging. In tijden van vrede ging de toestand van de verdedigingswerken vaak sterk achteruit
door het uitblijven van onderhoud; hoe dichter een vijand naderde, hoe meer aandacht men
kreeg voor de toestand van de fortificatie.
In 1629 belegerde Frederik Hendrik Den Bosch. Voorafgaand aan deze grote
overwinning maakte men in Holland, en meer nog in de landprovincies, bange dagen door. Een
groot deel van het Staatse leger, 28.000 van de in totaal 77.000 man, was naar Den Bosch
getrokken om de stad in te nemen. Ondertussen staken 25.000 man keizerlijke en Spaanse
troepen de IJssel over. Men hoopte Frederik Hendrik te dwingen de belegering op te geven. Deze
tactiek werkte niet: de prins zette zijn campagne door. De Staten van Holland stuurden 5000 man
om de IJssellinie te versterken. Amsterdam stuurde 500 man om Heusden en Steenbergen te
verdedigen en stuurde zestien bewapende schepen naar Utrecht. Vijandelijke troepen trokken
plunderend en rovend over de Veluwe op naar Amersfoort dat zich na een belegering van één
dag overgaf.664 De opmars werd gestuit toen Staatse troepen in de nacht van 18 op 19 augustus
de stad Wezel innamen. Een grote voorraad wapens en levensmiddelen viel in Staatse handen. De
bevoorradingslijnen van het Spaanse leger waren afgesneden. Het verliet Utrecht en Gelderland
en trok zich terug achter de IJssellinie. In september gaf het Spaanse garnizoen in Den Bosch
zich over.665
In de tussentijd dreigde het Spaanse leger dood en verderf te zaaien in Utrecht en
Holland. De angst voor de oprukkende vijand was in stad en gewest Utrecht zo groot dat men de
Staten-Generaal vroeg om tijdelijk in de stad te resideren. De Staten stemden toe in dit curieuze
verzoek. Hierbij werd een versnelling in het herstel van de zwakke verdedigingswerken beoogd,
maar vooral het bezweren van de paniek in de stad. De doodsbange bevelhebbers van de
Utrechtse burgerwacht kregen de wind van voren van de Hoogmogenden: de Staten-Generaal
stelden ‘hun bloet’ in de waagschaal en eisten uiterste inspanning.666
In Amsterdam hield men rekening met het doorbreken van de Utrechtse linie. De
toestand van de stadsverdediging was relevant en zorgelijk. De wallen aan de oostzijde van de
stad dateerden deels uit 1586, deels uit 1592. Aan onderhoud was weinig aandacht besteed. Dit
kwam zonder twijfel voort uit de uitbreidingsplannen, die weliswaar niet op korte termijn zouden
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 139vo (18 januari 1651).
Van Domselaer 1665, 252-256.
663 De ontwikkeling van appartementen werd daar voorafgegaan door het apart of in combinatie verhuren van kamers;
pas in de achttiende eeuw begon het appartement, waarin alle voorzieningen die een zelfstandige woning kenmerken,
voorhanden waren, op te komen: Loyer 1988, 48-50. De ontwikkeling van de woningtypologie in Amsterdam vraagt
om nader onderzoek.
664 Breen 1914.
665 Israel 1996, 561-572; Van Deursen 2006, 230-231.
666 De Staten-Generaal bleven vier weken in Utrecht. Op de ochtend van de capitulatie van Den Bosch vertrokken ze:
Mens 1984, 32-51.
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worden uitgevoerd maar nooit officieel verlaten waren. De toestand was dramatisch: de stad lag
‘gansch open ende sonder defensie’. De vestingwerken aan de oostzijde verkeerden nagenoeg in
staat van nonexistentie. Hier was op korte termijn weinig aan te doen. Daarom moest
Amsterdam voorkomen dat de vijand de stad zou bereiken.667 Men besloot daarom in augustus
1629 de materialen in gereedheid te brengen voor de snelle aanleg van een bolwerk aan de
Ipeslotersluis. Deze sluis lag in de Diemerzeedijk, iets buiten de huidige ring A10, ongeveer vier
kilometer buiten de toenmalige vestingwerken. Het bolwerk zou alvast in het terrein worden
uitgezet.668 Men begon eerst met de aanleg van een halvemaan, om de vijand ‘bij provisie’ in zijn
opmars te stuiten.669 Dit moest voorkomen dat vijandelijke troepen de stad konden bereiken. Op
16 augustus 1629 werd een aantal leden van de vroedschap naar Muiden gestuurd om te
inventariseren wat daar moest gebeuren aan de stadsverdediging. De toestand werd nu als
zorgwekkend ingeschat; de heren werden geauthoriseerd om zonder ruggespraak de Hollandse
waterlinie te inunderen. Een dergelijk besluit werd nooit lichtvaardig genomen vanwege de
enorme schade aan de landbouw. Voordat men overging tot inundatie moest eerst worden bezien
of het opwerpen van een bolwerk bij de Hinderdam in de Vecht de zaak ten goede kon keren.670
Mocht de vijand toch dichterbij komen, dan moest in allerijl een bolwerk aan de SintAnthonisdijk komen om de stad te beveiligen.671 Het bleek allemaal niet nodig: op 14 september
viel Den Bosch. Amsterdam stuurde een aantal afgevaardigden naar Frederik Hendrik om hem te
feliciteren. De delegatie kreeg de opdracht mee om met de stadhouder te spreken over de
fortificatie van Muiden en Amsterdam. Men zou hem vragen om zijn invloed bij de Staten van
Holland aan te wenden om vooral de verdediging van Muiden op peil te brengen.672 In 1630
werden twee fortificatieplannen aan de stadhouder voorgelegd. Het stadsbestuur besloot zich in
te zetten voor een spoedige uitvoering.673 In 1630 werden de plannen uitgevoerd.674 Amsterdam
beschouwde Muiden en Naarden als voorposten die de klappen konden opvangen en behandelde
de eigen vesting als een mindere prioriteit. Toch besloot men om te onderzoeken hoe de
vestingwerken aan de oostzijde van de stad konden worden verbeterd.675 En zoals dat meestal
ging, verdween het onderwerp van de agenda met het wegtrekken van de vijandelijke troepen.
In 1635 kwam het opnieuw aan de orde. In dat jaar was de Republiek met Frankrijk
overeengekomen om gezamenlijk de Spaanse Nederlanden aan te vallen; de Spanjaarden
reageerden door een defensieve oorlog tegen Frankrijk te voeren en 11.000 man extra in te zetten
tegen de Republiek.676 De stadsverdediging speelde vanaf het sluiten van het verdrag van Parijs
weer een rol in de beraadslagingen van de vroedschap, zij het aanvankelijk niet als een zaak van
de hoogste prioriteit. Wel werd voor het eerst overwogen om een nieuwe fortificatie aan te leggen
om de steeds groeiende voorsteden. Men besloot echter de bestaande vestingwerken aan de oosten zuidzijde van de stad te versterken. Ook zouden maatregelen worden genomen om inundatie
mogelijk te maken. De thesaurieren kregen op het hart gedrukt om de fortificatiewerken vooral
goedkoop te houden.677
Men vroeg deskundig advies over een al lang bestaand ernstig vestingbouwkundig
manco: de wal langs de latere Leidsegracht. De ingenieurs Jan van den Bosch en Tobias
Commersteyn brachten de fortificatie in kaart en kwamen tot de conclusie dat er twee
mogelijkheden waren om deze in staat van defensie te brengen. De eerste optie was de aanleg van
twee bolwerken. Daarmee zou de stad ‘naer behooren ende naer de konst’ zijn verdedigd. De
tweede mogelijkheid was het opwerpen van een tenaille, een soort buitenwal die de courtine kon
De Bordes 1856, 175-182.
SAA 5025-15 (Vroedschap) 101vo (9 augustus 1629).
669 SAA 5025-15 (Vroedschap) 102-102vo (16 augustus 1629).
670 SAA 5025-15 (Vroedschap) 102 (16 augustus 1629).
671 SAA 5025-15 (Vroedschap) 102vo-103 (21 augustus 1629).
672 SAA 5025-15 (Vroedschap) 108 (21 september 1629).
673 SAA 5025-15 (Vroedschap) 136vo (7 januari 1630).
674 Voor Muiden werden door twee ingenieurs plannen opgesteld: Jan van den Bosch en Tobias Commersteyn: SAA
5025-15 (Vroedschap) 136vo (7 januari 1630). Tobias Commersteyn was in 1607 geadmitteerd als landmeter. Hij
werkte als militair ingenieur in dienst van de VOC en de Staten van Holland. Later trad hij in dienst van de tsaar. Van
den Bosch was militair ingenieur van de Staten van Holland van 1614 tot 1642: Donkersloot-De Vrij 2003, 43; Muller
en Zandvliet 1987, 229, 230.
675 SAA 5025-15 (Vroedschap) 107vo (8 september 1629).
676 Israel 1996, 578-593.
677 SAA 5025-16 (Vroedschap) 77vo (12 januari 1635).
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beschermen. In dat geval kon bij een naderende aanval snel een extra bolwerk worden aangelegd.
De raad kwam desgevraagd niet tot een besluit: de burgemeesters mochten een van beide opties
kiezen of opnieuw ingenieurs om advies vragen.678 Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanleg
van het ‘kleine bolwerk’ op de hoek van de dwarswal tegenover het Pesthuis.679
De val van de Schenkenschans op 26 juli 1635 leidde tot nieuwe inspanningen. De
Schenkenschans was een onneembaar geachte vesting op een landtong in de Rijn. Het bezit van
de schans bood ongehinderde toegang tot Gelderland en Utrecht. Dit verlies leidde tot onrust in
de Republiek, ook in Amsterdam. De vroedschap besloot om de vervallen Sint-Anthonispoort te
vervangen. Men overwoog aanvankelijk een goedkope houten poort te bouwen. Uiteindelijk
kwam er toch een stenen poort (afb. 39).680 Het jaar daarna was de Heiligewegspoort met de
bijbehorende wachthuizen aan de beurt; de bouw begon in het voorjaar van 1637.681 Het gebouw
werd ontworpen door Jacob van Campen, waarbij Philips Vingboons hem als tekenaar terzijde
stond (afb. 40).682 De vestingwerken werden goedkoop en doelmatig uitgevoerd, maar de
poortgebouwen waren een uitzondering: een bezoeker die de stad naderde kon van grote afstand
de skyline zien, maar het eerste gebouw dat hij in detail waarnam was de poort. De poorten
speelden een grote rol in de representatie van de stad; aan hun architectuur werd veel aandacht en
geld besteed.
In 1643 bleek dat veel mensen ’s nachts gemakkelijk de stad binnenkwamen door de
vestinggracht en -wal over te steken. Om te bezuinigen op hei- en paalwerk besloot men om een
extra sloot te graven en een dichte doornhaag aan te planten. Dit plan werd uitgevoerd.683 Uit een
dergelijke maatregel kan worden opgemaakt dat geen sprake meer was van directe dreiging. Die
zou zich niet meer voordoen tot 1650.
2.9.7 Defensie en havenuitbreiding: Rijsenhoofd en Waalseiland
De structuur van de westkant van de stad lag na de derde vergroting voor lange tijd vast. De
stedelijke dynamiek verplaatste zich naar de oostzijde. Hier speelde een gecombineerde
problematiek van fortificatie, havenuitbreiding en aanlanding. Met de aanleg van het Prinsen-,
Bickers- en Realeneiland was aan de westkant van de stad ruimte gecreëerd voor de
scheepsbouw. Maar al in 1620 vond een eerste poging plaats om aan de oostkant buiten de stad
een scheepswerf te bouwen. Scheepsbouwer Jan Sijmensz kwam naar de burgemeesters met het
verzoek om op het Rijsenhoofd buiten de schans twee of drie schepen te mogen bouwen voor
een Franse opdrachtgever. Jan Sijmensz wilde tijdelijk gratis of goedkoop een werf buiten de stad
vestigen. Zijn verzoek werd niet ingewilligd.684 De scheepsbouwer kreeg het advies zich te
vestigen in het westelijk havengebied. De reden om zijn verzoek af te slaan is niet vermeld. De
werf zou in het schootsveld komen te liggen. Maar Jan Sijmensz zou niet de laatste zijn met het
idee om aan de oostkant van de stad een werf aan te leggen. Tussen 1597 en 1625 is het bolwerk
voor een deel geslecht om plaats te maken voor werven en een geschutswerf.
In 1622 werd gelobbyd voor havenuitbreiding. Veel schippers klaagden over
ruimtegebrek. Het was moeilijk om een ligplaats of reparatiewerf te vinden. Dit leidde tot grote
drukte, vooral in het Damrak, het Singel en de Oude Waal. Men besloot om te onderzoeken of
de palenrij in het IJ verder naar buiten moest worden gezet.685 Het jaar daarna werd hiertoe
besloten, waarbij ook de Oudezijds Waal werd vergroot.686 Maar tijdens de uitvoering van het
werk, weer een jaar later, werd besloten om de nieuwe palenrij zo snel mogelijk weer aan te helen
aan de oude, wegens de ‘benauwdheid der tijden’.687 Amsterdam was na het hervatten van de
SAA 5025-16 (Vroedschap) 93-93vo (3 september 1635).
In de resoluties is niets terug te vinden over de aanleg van het ‘kleine bolwerk’. Van Domselaer dateert het in 1630:
Van Domselaer 1665, 250.
680 SAA 5025-16 (Vroedschap) 99 (7 november 1635); Van Domselaer 1665, 265. Erbuiten kwam een draaiboom: SAA
5024-1 (Burgemeesters) 136vo (10 januari 1642).
681 SAA 5025-16 (Vroedschap) 139vo (15 november 1636).
682 Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 172-173.
683 De aanleg van de doornhaag wordt bevestigd in: Van Domselaer 1665, 247-248.
684 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 41vo (15 maart 1620).
685 Het ging om 120 of 150 voet. De vroedschap besloot de haven eerst te laten karteren: SAA 5025-12 (Vroedschap)
117vo-118 (28 juni 1622).
686 SAA 5025-12 (Vroedschap) 159 (13 januari 1623).
687 SAA 5025-12 (Vroedschap) 209vo-210 (15 mei 1623).
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vijandelijkheden met Spanje in een diepe economische crisis beland.688 In 1633 was deze voorbij
en werd in de vroedschap opnieuw een kaart vertoond waaruit bleek dat de Oude Waal te klein
was voor de steeds langer wordende schepen die gebruikt werden op de grote vaart.689 Toen een
aantal scheepstimmerlieden en mastenmakers opnieuw verzocht of de Oude Waal kon worden
vergroot, besloot men dat dit snel moest gebeuren ‘tot beneficie van de navigatie ende
behoudenis van dien binnen dezer stede’.690
De oostelijke IJ-oever was niet alleen de beoogde uitbreidingslocatie, maar was blijkens
de rapporten van diverse ingenieurs en stadsmeesters tevens het meest problematische onderdeel
van de verdedigingsgordel. Met de laatste zestiende-eeuwse havenuitbreiding was om Rapenburg
een fortificatie met het Rijsenhoofd als meest noordoostelijk gelegen bolwerk in het IJ.691 De
aanleg van bolwerken in het IJ was technisch complex en duur. Het wegslaan van de
verdedigingswerken door golfslag was aan de oostzijde een groter risico dan aan de westkant van
de stad; de fortificatie rond de westelijke eilanden was aan de buitenzijde grotendeels omgeven
door land. Dit probleem moest worden opgelost voordat ontwikkeling mogelijk was.
In 1634 overwoog men een eiland in de Oudezijds Waal aan te leggen. Het ging om een
waterbouwkundig werk in combinatie met een havenuitbreiding. De belangrijkste functie was die
van golfbreker: het eiland moest ‘de slagh van ’t waeter’ breken, waar de schepen in de Oudezijds
Waal onder te lijden hadden. Door de vergroting van de waal in het jaar daarvoor was de golfslag
verergerd.692 Het eiland kon worden aangelegd met de baggerspecie uit de waal, die toch moest
worden uitgediept. Op het eiland konden mastwerven worden gevestigd. Een commissie uit de
vroedschap kreeg de opdracht dit idee te onderzoeken.693 Van de resultaten hiervan is in de
stukken niets terug te vinden. In ieder geval wordt in deze resolutie niet gerept van de
stadsverdediging.
In 1641 werd in de vroedschap een voorstel besproken om de Waal te vergroten en beter
verdedigbaar te maken. Het halve bolwerk aan het Rijsenhoofd zou worden uitgebouwd tot een
heel bolwerk. Daaraan zou men nog een bolwerk bouwen. Het was een complex en duur werk;
een raadscommissie moest het goed overwegen.694 Deze commissie adviseerde later dat jaar om
nog een tweede bolwerk in het IJ aan te leggen. Dit leidde tot ‘verscheyde lange discoursen’ in de
vroedschap. Deze discussies werden gevoerd aan de hand van een nieuwe ontwerpen. Op één
daarvan zijn niet alleen de contouren van het later uitgevoerde Waalseiland aangegeven, maar nog
twee eilanden ten noorden daarvan, parallel aan de IJ-oever en twee eilanden haaks daarop. Deze
laatste zijn de voorlopers geweest van de latere Oostelijke Eilanden. De uitkomst was dat men
het eerste bolwerk zou bouwen en dan te bezien of het tweede er ook moest komen.695 De rest
van het jaar 1641 ging voorbij zonder dat iets werd ondernomen. In januari van het volgende jaar
besloot de vroedschap om beide voorgestelde bolwerken te bouwen. 696 Hiermee ontstond de
eerste aanzet van het latere haveneiland Kattenburg. Op dit ‘nieuwe eiland’ vestigde zich een
aantal scheepswerven (afb. 41 en 42).697
Tegelijk met het besluit om de beide bolwerken in het IJ aan te leggen besloot men om
de Oudezijds Waal te beschoeien en aan te landen. Hiermee was aanleg van het Waalseiland
beklonken.698 Het is niet duidelijk of men vanaf het begin een wooneiland voor ogen had of dat
er (ook) havenfuncties zouden worden gevestigd. Dit werd pas bepaald in 1645, toen de
aanlanding klaar was.
In de vroedschap werden vier ontwerpen vertoond voor de indeling en verkaveling van
het eiland. De ontwerpen zijn niet bewaard gebleven, maar men koos in ieder geval voor een
Israel 1996, 534.
SAA 5025-15 (Vroedschap) 274vo (12 februari 1633). Het kort na 1600 geïntroduceerde fluitschip was veel langer
dan oudere scheepstypen als het koggeschip en het karveel: De Vries en Van der Woude 2005, 350.
690 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633).
691 GAA 5025-8 (Vroedschap) 565-567 (8 december 1599).
692 Meijer 1989.
693 SAA 5025-16 (Vroedschap) 32 (4 januari 1634).
694 SAA 5025-17 (Vroedschap) 71vo-72 (2 maart 1641).
695 SAA 5025-17 (Vroedschap) 88 (10 september 1641).
696 SAA 5025-17 (Vroedschap) 106 (11 januari 1642).
697 De eigenaren van een aantal bouw- en reparatiewerven vroegen in 1648 om een doorgang in de palen: SAA 5025-18
(Vroedschap) 220 (15 december 1648).
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wooneiland. Dat blijkt in de eerste plaats uit de kavelindeling. De ligging, vorm en grootte van de
uitgeefbare percelen lijkt sterk op die in de grachtengordel, met dit verschil dat de Binnenkant,
maar nog meer de Buitenkant (de huidige Prins Hendrikkade) een weids uitzicht over veel breder
water had. De vroedschap besloot bovendien tot een ‘expres beding’ waarin stond dat op de te
verkopen percelen geen sloppen en stegen mochten komen en dat kuiperijen en smederijen
evenmin werden toegestaan.699 Er werd zelfs een bepaling opgenomen dat de voorhuizen aan de
straat alleen als woning mochten worden gebruikt, waarbij pakkelders en -zolders waren
toegestaan.700 Er was veel vraag naar. Dat blijkt onder meer uit de grondopbrengst. De verkoop
vond plaats in januari 1646. In totaal werden 122 kavels aan 108 kopers verkocht voor 475.813
gulden. Dit bedrag kwam in die jaren grofweg overeen met de totale kosten van de publieke
werken voor een jaar. Hiermee was het Waalseiland een succes, niet alleen stedenbouwkundig en
architectonisch maar ook in commerciële zin. Er was geen achtergevelrooilijn gesteld, maar toch
hadden de meeste huizen grote tuinen.701
Von Zesen was lyrisch over dit stuk grachtengordel aan het IJ.702 En hij was niet de enige
die onder de indruk was. De Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau was niet bijzonder
geïnteresseerd in steden of architectuur. Zijn interesse ging vooral uit naar paarden, vrouwen,
drank en gokken.703 Een enkele keer ging hij wel eens kijken naar een bouwproject. In zijn
dagboeken maakt hij melding van een bezoek aan de Nieuwe Kerk. Dit valt onder de categorie
‘ramptoerisme’: de kerk was enige dagen tevoren afgebrand. Hij bezocht ook het Waalseiland, op
advies van anderen. ‘Ick ginck t’Amsterdam de nieuwe uytsettinge sien van de huysen aen de
haeven, daer 130 sullen gesett worden’. Verder ging hij alleen kijken bij het stadhuis in
aanbouw.704 Het Waalseiland viel kennelijk in dezelfde categorie. Een van de meer prominente
bewoners was Michiel de Ruyter, die een vermogen had vergaard en een huis aan de haven
prefereerde boven de grachtengordel.705 De wooncultuur van de grachtengordel werd ook
gerealiseerd op het Waalseiland: iedere vorm van overlastgevende bedrijvigheid werd verboden,
zodat de bewoners geen last zouden hebben van lawaai, stank en rook en menigtes arbeiders op
straat.706
De havenuitbreiding aan de oostzijde van de stad ging ook na de aanleg van het
Waalseiland verder. Een van de aanleidingen was de Men was de aanleg van de Nieuwe Vaart,
bedoeld om de waterkwaliteit in het IJ te verbeteren. In 1649 besloot men tot de aanleg van twee
grachten die in de Nieuwe Vaart uitkwamen (afb. 51). De beide grachten zouden dienen als
houthaven en vestigingsplaats voor lijnbanen.707 Men zocht in 1651 een plek om de kap van het
stadhuis te bouwen. Hiervoor was een zeer grote loods nodig. De nieuwe grachten buiten de stad
waren een geschikte locatie: er was ruimte en de nieuwe houthaven kon dienen als aanvoerroute.
Toen men deze locatie had gekozen werd besloten om het heiwerk zo licht mogelijk uit te
voeren. Het ging om tijdelijke voorzieningen. Men ging ervan uit dat de bouwloods en de
houthavens in de niet al te verre toekomst zouden wijken voor stadsuitbreiding. De vroedschap
vreesde dat mensen die het werk in uitvoering zagen zouden denken dat het verbod op
buitentimmeren was opgeheven. Daarom besloot men de keur nogmaals te vernieuwen; men was
bezig met het stadhuis en op dat moment niet van plan om de stad uit te breiden. 708
2.9.8 Voortgaande verstedelijking van het buitengebied
De grootste groei van de stad na de derde vergroting vond niet plaats op de bescheiden
oppervlakte van de inbreidingslocaties en aanlandingen. Deze manifesteerde zich buiten de stad.
SAA 5025-18 (Vroedschap) 67vo (6 november 1645). De vroedschap besprak ook de afmetingen van de percelen in
de dwarsstraten; de burgemeesters kregen hierin de vrije hand.
700 SAA 5039-554 (Register van verkochte erven) 183-184vo [4 januari 1646].
701 SAA 5039-554 (Register van verkochte erven) 183-184vo [4 januari 1646].
702 Von Zesen 1664, 177-178.
703 Kooijmans 2000.
704 Dagboeken van Willem Frederik van Nassau-Dietz, 10/20 april 1646 en 30 juli/9 augustus 1649: Van der Plaat
1995, 228, 684.
705 Zandvliet 2006, 208-209.
706 Von Zesen 1664, 178-188.
707 Eerst wilde men een zeer brede gracht aanleggen; later koos men voor twee smallere: SAA 5025-19 (Vroedschap) 21
(17 april 1649); SAA 5025-19 (Vroedschap) 35 (19 juli 1649).
708 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651).
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In het buitengebied vond opnieuw een snelle en ongeplande verstedelijking plaats. Een van de
oorzaken was de Dertigjarige Oorlog. Deze leidde tot grote stromen vluchtelingen. De
armencomptoiren stroomden over. De ‘confluentie van arme luyden ende subventie der zelver’
was een van de grote problemen waar het stadsbestuur in 1633 voor stond.709 Het jaar daarna
werden de pakhuizen vergroot waar de stad ‘tot secours, onderstandt ende troost der schaemele
gemeente’ graan in voorraad hield voor momenten van schaarste en hoge prijzen.710 De piek in
migratie vanuit het noorden en het oosten moest toen nog komen; die viel rond 1650.711
Voedselvoorziening was het eerste aspect dat leidde tot zorg, huisvesting het volgende. In 1635
werd het veelvuldig overtreden van het bouwverbod besproken in de vroedschap. Men sprak van
het ‘ophopen’ van bebouwing ten oosten en zuiden van de stad.712 In 1640 constateerde de
vroedschap opnieuw dat het buitentimmeren een grote vlucht nam ondanks steeds vernieuwde
verbodsbepalingen.
Net als in de tijd voorafgaand aan de derde vergroting trokken veel mensen zich niets
aan van het bouwverbod. Men liet zich eenvoudigweg niet afhouden van het wonen in
Amsterdam; als dat niet in de stad kon, dan erbuiten. Er werd niet alleen in hout gebouwd.
Buiten de stad verrezen steeds meer stenen huizen. Naast nieuwbouw werden veel panden
opgehoogd. De extra verdiepingen werden ingericht als woning, waarschijnlijk vaak voor verhuur
op de markt.713 Vanuit militair oogpunt ontstond een ongewenste situatie: het schootsveld werd
volgebouwd en daarmee onbruikbaar. Er was geen overzicht meer vanaf de wallen en het gebied
bood schuilplaatsen en dekking aan een vijand.
Maar er werd niet alleen gebouwd. Veel mensen schrokken er niet voor terug om erven
langs de Boerenwetering en de Overtoom naar eigen inzicht te vergroten door aanlanding in de
vaarten. Delen van sloten werden gedempt om de voorstad beter bereikbaar te maken. Dit was
niet bevorderlijk voor de scheepvaart en de afwatering. De vroedschap besloot om ‘met rigeur’
op te treden. Hiertoe zou (net als voor de derde vergroting) een inspecteur worden aangesteld die
de burgemeesters op de hoogte zou houden van illegale bouwactiviteiten.714 Aan de andere kant
werd de bouw van bruggen gedoogd.715 Er werd op grote schaal illegale riolering aangelegd die
loosde op de buitensingel.716 Hier werd evenmin tegen opgetreden. De verharding van paden was
regel, geen uitzondering Deze werd toegestaan door de thesaurieren en soms zelfs uitgevoerd
door stadsstratenmakers.717 Ook onderhoud van beschoeiingen en bruggen werd vaak
georganiseerd door de bewoners in samenwerking met de stad.718 Voor wat betreft de publieke
werken maakte de voorstad integraal deel uit van Amsterdam, met het verschil dat de bewoners
betaalden voor de bestrating. In 1643 besloot de vroedschap om de kade langs de
Kostverlorenvaart niet open te stellen voor verkeer om te voorkomen dat ook hier de voorstad
verder zou worden uitgebouwd.719 Dit lijkt illustratief voor de onmacht van de stadsregering.
Een maatregel die het buitentimmeren in geografische zin moest terugdringen was de
vergroting van het stedelijk rechtsgebied. Met een formeel-juridisch argument werd de bouw van
de blokhuizen in de Amstel aangegrepen om de jurisdictie te vergroten. Men betoogde dat de
jurisdictie al sinds het bewind van de Graven van Holland honderd gaarden buiten de uiterste
verdedigingswerken lag. Dit gebruik was bevestigd in de octrooien voor de derde vergroting.
Door de blokhuizen, die ongeveer ter hoogte van de latere Hogesluis stonden, op te voeren als
‘uiterste verdedigingswerken’ achtte Amsterdam zich gerechtigd om de palen een flink eind naar
buiten te zetten en in een veel groter gebied te mogen optreden tegen de (nu illegale) bouw.720
Deze vergroting van de jurisdictie zonder de stad zelf uit te breiden heeft geen juridische
SAA 5025-16 (Vroedschap) 26 (17 november 1633).
SAA 5025-16 (Vroedschap) 86vo (13 april 1635).
711 Kuijpers 2005, 157.
712 SAA 5025-16 (Vroedschap) 77vo (12 januari 1635).
713 SAA 5025-17 (Vroedschap) 40 (3 september 1640).
714 SAA 5025-17 (Vroedschap) 40vo-41 (3 september 1640).
715 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 141 (4 november 1651).
716 SAA 5025-18 (Vroedschap) 147 (15 juli 1647).
717 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 148 (22 november 1652). In 1655 werd het ‘Breepat’ buiten de Heiligewegspoort op
kosten van omwonenden door de stadsstratenmaker bestraat: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 164 (6 oktober 1655).
718 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 112 (11 oktober 1656).
719 SAA 5025-17 (Vroedschap) 151 (17 januari 1643).
720 SAA 5025-19 (Vroedschap) 168-168vo (8 augustus 1651).
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consequenties gehad: geen enkele particulier of overheid heeft de papieren stadsvergroting
aangevochten.721 De omliggende gerechten hebben de inperking van hun gebied over hun kant
laten gaan. Het feit dat Amsterdam steeds meer invloed kreeg in het bestuur van deze gerechten
was hier zeker niet vreemd aan.722
De voortgaande verstedelijking leidde ertoe dat het buitengebied te maken kreeg met de
problematiek van de grote stad. Diefstallen, inbraken en brandgevaar brachten bewoners van de
Overtoom tot de instelling van een nachtwacht. In eerste instantie deden ze dit op eigen initiatief
maar in 1655 vroegen ze aan Cornelis de Graeff, die uit hoofde van zijn functie als burgemeester
ook Ambachtsheer van Sloten was, of een ordonnantie kon worden uitgevaardigd waarin
geregeld werd dat iedere bewoner zijn bijdrage moest leveren.723
Het buitentimmeren werd in veel gevallen gedoogd of expliciet toegestaan. Dat gebeurde
bijna altijd als er een economisch belang was: zo werd in 1635 een verzoek van drie zijdeververs
ingewilligd die buiten de stad aan de Amstel een gebouw wilden oprichten om daar hun zeer
vervuilende beroep te gaan uitoefenen.724 Schuitemaker Henrick Jansz, die bezig was met de
bouw van een illegale loods langs de Overtoom, werd het gebruik toegestaan. Hierbij werd
aangetekend dat hij het gebouw moest slopen zonder enige vergoeding te ontvangen op het
moment dat de stad hem dat zou opdragen.725 In 1658 werd Willem Klomp betrapt bij de bouw
van een slijpmolen. Klomp dacht kennelijk het bouwwerk zonder meer te kunnen neerzetten.
Uiteindelijk mocht ook hij het werk voltooien.726 De goudleermakerij van Soleman, buiten de
stad aan de Heiligeweg, mocht met een verdieping worden verhoogd omdat men deze nering
niets in de weg wilde leggen.727 Een andere uitzondering op de regels werd gemaakt voor
‘koehuizen’ of stallen. Deze werden gedoogd na ondertekening van een ‘acte van demolitie’.728
Hiermee verklaarde de eigenaar het gebouw op verzoek van de stad zonder verdere tegenstand te
zullen slopen.
De stap naar semi-legale woonfuncties werd steeds kleiner. Men bevond zich op een
hellend vlak. Woonhuizen waren altijd al toegestaan bij zaagmolens buiten de stad.729 Vanaf 1641
werden tuinhuizen gedoogd als ze niet groter waren dan 20 bij 25 voet (5,66 bij 7,08 meter) in
plattegrond en niet hoger dan een bouwlaag. Hierbij werd expliciet vermeld dat ze niet mochten
worden bewoond.730 Ook op bleekvelden mochten ‘speelhuisjes’ worden gebouwd van maximaal
een bouwlaag.731 In de resoluties van de thesaurieren bevinden zich uit dezelfde tijd lange lijsten
met illegale woonhuizen op nota bene door de stad verhuurde bleekvelden en ramen.732 Maar het
kwam ook wel voor dat mensen zonder meer toestemming kregen om buiten te wonen. De
bewoner van een huis buiten de stad dat door ‘een harde donderslagh’ was ingestort kreeg zonder
meer toestemming voor herbouw.733
Ondanks alle pogingen om deze in te perken was de illegale bouw buiten de stadswallen
rond 1650 uitgegroeid tot iets dat in de notulen van de vroedschap als ‘de voorsteden’ werd
omschreven. Het ging niet meer om verspreide bebouwing, maar om aaneengesloten, deels in
In 1661, tijdens het werk aan de fortificatie, besloot men octrooi te vragen om buiten de bestaande 100 gaarden nog
eens diezelfde afstand toe te mogen voegen aan de jurisdictie. In de buitenste 100 gaarden zou geen bouwverbod
gelden, maar wel een verbod op bedrijvigheid en controle op de herbergen: SAA 5025-23 (Vroedschap) 145vo (16 juli
1661).
722 Na de sloop van de blokhuizen werd de gerechtsgrens aan de Amstel op verzoek van Amstelveen weer
teruggebracht naar zijn oorspronkelijke plek: SAA 5039-33 (Oudraad) 144vo (30 oktober 1657).
723 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 48vo-49 (6 februari 1655).
724 SAA 5025-16 (Vroedschap) 88vo (7 mei 1635). De bouw van een indigoraffinaderij door P. van Hoorn werd hem
belet, mogelijk na bezwaren van omwonenden: SAA 5025-19 (Vroedschap) 157 (16 juni 1651).
725 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 112 (22 oktober 1639).
726 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 12vo-13 (7 september 1658).
727 SAA 5025-17 (Vroedschap) 66vo (13 februari 1641).
728 SAA 5025-17 (Vroedschap) 72vo-73 (23 maart 1641).
729 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144vo (11 maart 1652); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144vo (12 maart 1653). De
eigenaren legden op grote schaal tuinen aan en sloegen hout op. Dit was niet toegestaan. De twee grootste werden
geslecht om een voorbeeld te stellen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 88vo (7 september 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren)
122vo (14 april 1663).
730 SAA 5025-17 (Vroedschap) 82vo (26 juni 1641).
731 Dit gebeurde op basis van een overeenkomst tussen de stad en tientallen huurders: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 21
(26 februari 1659).
732 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 28-32 (14 juni 1659); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 38-40 (11 november 1659).
733 SAA 5025-18 (Vroedschap) 146 (28 juni 1647)
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steen uitgevoerde woonbebouwing in stedelijke dichtheden. Dit blijkt ook het uit feit dat ‘geene
ambagten of notable winckel-neringe’ buiten de fortificatie mochten plaatsvinden, maar er al wel
waren.734 Kennelijk was de dichtheid van de voorstad groot genoeg om stedelijke voorzieningen
rendabel te maken.
In 1652 kondigde het bestuur hernieuwd streng optreden tegen het buitentimmeren aan.
Hierop werden de burgemeesters overspoeld met verzoeken om tuinen en tuinhuizen buiten de
stad te mogen bouwen, op grond van het eerder afgekondigde gedoogbeleid. Een groot deel van
de aanvragers zal het verzoek hebben gezien als een formaliteit: controle op het gebruik van
panden was moeilijk: in veel gevallen zal niemand hebben kunnen vaststellen of er sprake was
van bewoning. De aanvragers boden allemaal aan om de daarvoor benodigde ‘acte van demolitie’
te tekenen, waarin was vastgelegd dat huis en tuin zonder meer moesten worden gesloopt op het
moment dat de stad zou worden uitgebreid. Een raadscommissie moest uitzoeken of men
tuinhuizen niet kon legaliseren.735 Men besloot het bouwen ervan ‘bij oogluijckinghe’ toe te laten,
waarbij een maximum van één bouwlaag gold. Veel mensen maakten handig gebruik van deze
regeling en bouwden een verdieping die zo hoog was dat een tussenvloer kon worden
toegevoegd. In 1656 werd geordonneerd dat voortaan alleen houten huizen met een maximum
bouwhoogte van twaalf voet mochten worden neergezet, uitsluitend met expliciete toestemming
van de thesaurieren of de burgemeesters.736 We mogen ervan uitgaan dat de tuinhuizen ook voor
(semi)permanente bewoning werden gebruikt en commercieel werden verhuurd. Veel arme
mensen woonden ’s zomers buiten en kwamen in de winter als bedelaars naar de stad.737
Daadwerkelijke sloop op grond van de keur op het buitentimmeren was uitzonderlijk: een geval
geldt een herberg op een wel zeer in het oog lopende locatie aan de Haarlemmerdijk buiten de
poort. De eigenaar had tijdens de bouw meerdere waarschuwingen gekregen maar had deze naast
zich neergelegd.738
In 1660 constateerde de vroedschap dat niet alleen pakhuizen, scheepstimmerwerven en
andere bedrijfsgebouwen, maar ook honderden nieuwe woonhuizen buiten de stad waren
gebouwd. Veel gebouwen waren van steen en stonden in aaneengesloten rooilijn aan de
inmiddels verharde paden. Het bouwen was niet te stoppen. De machteloosheid van de
tegenstanders van de illegale bouw blijkt uit het feit dat men de oplossing zocht in steeds weer
nieuwe regelgeving terwijl men de mogelijkheid had om op grond van de bestaande keuren op te
treden tegen de bewoners van de voorsteden. In 1660 werd opnieuw een commissie ingesteld die
uitkomst moest brengen.739 Er was haast bij: drie weken later drukten de thesaurieren de
commissie op het hart om snel met een oplossing te komen.740 Het besluit om de stad te
vergroten kon ieder moment vallen. De bebouwing zou een obstakel van formaat vormen voor
stadsuitbreiding. De toestand in de voorsteden was kennelijk bezig uit de hand te lopen en had
alles in zich om uit te draaien op een herhaling van de gang van zaken zoals die zich tijdens de
derde vergroting had voorgedaan.
De stad ondernam verschillende acties om dat te voorkomen. Men was met name
beducht voor Antony Oetgens van Waveren, de zoon en erfgenaam van de beruchte
burgemeester-grondspeculant Frans Hendricksz Oetgens. Hij had de grond geërfd die zijn vader
in de jaren 1609 en 1610 aan de oostkant van de stad had gekocht in de veronderstelling dat de
vergroting ook daar zou plaatsvinden. Toen de jaren 1648-1649 de voorbereidingen werden
getroffen voor de aanleg van de Nieuwe Vaart kon de stad zonder problemen alle grond
opkopen. Alleen Oetgens, op dat moment presiderend burgemeester, lag dwars. Hij wilde de
grond waardoor de Nieuwe Vaart zou worden gegraven wel voor een (in zijn ogen) redelijke prijs
aan de stad overdoen maar wilde de rest van zijn grondbezit houden, waarschijnlijk om tegen de
SAA 5025-19 (Vroedschap) 214 (15 februari 1652).
SAA 5025-19 (Vroedschap) 229-229vo (12 april 1652). Deze commissie stuitte bij een eerste wandeling op een huis
aan de Amstel, vlak buiten de blokhuizen, dat was opgevijzeld en met een verdieping verhoogd. De vraag was of dit
tegen de keur was gebeurd: SAA 5025-19 (Vroedschap) 241-241vo (8 juni 1652). Op 3 juli trok Willem Backer zich
terug uit de commissie om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden: hij bezat grond in het gebied en had de
burgemeesters beloofd er niet te bouwen: SAA 5025-19 (Vroedschap) 248vo (3 juli 1652).
736 SAA 5025-21 (Vroedschap) 120vo-121 (10 juli 1656).
737 SAA 5025-19 (Vroedschap) 121 (1650).
738 SAA 5025-15 (Vroedschap) 166 (17 september 1630).
739 SAA 5025-23 (Vroedschap) 28 (9 juni 1660).
740 SAA 5025-23 (Vroedschap) 34vo (24 juni 1660).
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tijd dat de stad verder zou worden uitgelegd opnieuw met de grond te gaan speculeren. De raad
besloot alle grond ter plaatse onmiddellijk te onteigenen om verdere ‘onlusten en disputen’ te
voorkomen.741 Men wist de gehate Oetgens daarna buiten de regering te houden.742
2.9.9 De onvermijdelijkheid van het buitenbouwen
De keuren lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Bouwen buiten de stadswal in de
jurisdictie was verboden en dit verbod werd steeds vernieuwd. De stad had het recht om alles wat
in weerwil van het verbod was gebouwd op kosten van de eigenaar te laten slopen. De
handhaving van de keuren was keer op keer onderwerp van discussies in de vroedschap en werd
geleidelijk opgevoerd, onder meer door de aanstelling van een inspecteur die het buitengebied in
kaart bracht en illegale bouw meldde aan de burgemeesters. Desondanks groeiden de voorsteden
als kool. Het meest gezagsgetrouwe deel van de bewoners van de buitenstad vroeg toestemming
om te bouwen. Het ging echter om een kleine minderheid als we de stadsplattegronden uit de
jaren vijftig mogen geloven: het buitengebied was voor een groot deel volgebouwd.
Voor het verbod op buitentimmeren bestonden twee redenen, een van militaire en een
van fiscale aard. Beide motieven om op te treden tegen de illegale bouw vielen weg naarmate de
voorstad groeide. De belangrijkste oorzaak van de bouw was de behoefte aan bouwgrond voor
goedkope woningen. Er woonden veel mensen buiten de stad, en de komst van nieuwe bewoners
was een teken van voorspoed. De stad zag ze net als in de periode voorafgaand aan de derde
vergroting graag komen en wilde ze geen schade toebrengen.743 Van Domselaer schreef in 1665
dat men twee keuzes had: het buitentimmeren gedogen of de vreemdelingen wegsturen.744 Er
waren grote economische belangen gemoeid met de bebouwing van het buitengebied. Na het
volbouwen van de westelijke stadsuitbreiding werden veel bedrijfsgebouwen in de stad
afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van woningen.745 Dit moet een zichzelf
versterkend verschijnsel zijn geweest: naarmate woningen dichter op industrie staan, neemt de
overlast toe en wordt meer bedrijvigheid uit de stad verdreven. De keur uit 1652 waarin werd
bepaald dat in het gehele middeleeuwse centrum geen overlastgevende bedrijvigheid meer mocht
worden gevestigd was hiervan een uitvloeisel. Veel functies waarvoor geen plaats was in de stad,
of functies die op grond van de nieuwe milieuregelgeving niet langer in de stad konden worden
gevestigd, kregen een plaats buiten de stad. Het gebruik van de jurisdictie als overloopgebied
werd versterkt door de keur van 1652.
Volgens de vroedschap waren de vele uitzonderingen mede een gevolg van de
onervarenheid van het bestuur. Nieuw aangetreden burgemeesters waren niet gewend om nee te
zeggen en streken bijna altijd met de hand over het hart als burgers met het verzoek kwamen om
toch te mogen bouwen. Dergelijk geklaag was niet alleen zinloos maar berustte ook niet op
waarheid: de burgemeesters werden weliswaar jaarlijks gekozen maar kwamen uit de kring van
zittende burgemeesters, oudburgemeesters en oudschepenen. Er waren geen burgemeesters
zonder bestuurlijke ervaring. Het burgemeesterschap was de kroon op een lange carrière, waarbij
een gang werd gemaakt door allerlei lagere bestuursorganen.746
De reden dat er met de regels werd geschipperd lag niet in de onervarenheid van het
bestuur. Naarmate de handhaving van de keuren werd opgevoerd werd meer gedoogd en werden
meer uitzonderingen op de regels gemaakt. Veel bewoners en bedrijven die zich in Amsterdam
wilden vestigen kwamen dat vragen aan de burgemeesters en bijna niemand kreeg ‘nee’ als
antwoord. Het was staand beleid en goed gebruik om zoveel mogelijk bedrijven uit andere delen
van de Republiek naar Amsterdam te trekken. Daartegenover stonden vanzelfsprekend
voldoende betaalbare ruimte – en dus een soepele omgang met regelgeving.
Ook de inspanningen op het gebied van de fortificatie, zoals de bouw van drie nieuwe
poorten, het herstellen van de vestingwal en de aanleg van doornhagen hebben de indruk gewekt
dat de stad voorlopig niet zou worden uitgebreid; dit zal hebben bijgedragen aan de legitimatie
SAA 5025-19 (Vroedschap) 29vo-30 (26 juni 1649). Voor de onteigening: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 278vo
(23 augustus 1649). De prijs bedroeg vier gulden vijftien stuivers de roede. De raad ging in november akkoord: SAA
5025-19 (Vroedschap) 48 (19 november 1649). De onteigening vond plaats op grond van het octrooi van 1609.
742 Spies, Kleijn, Smit en Kurpershoek 1991, 108-109.
743 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 131-131vo (28 oktober 1660).
744 Van Domselaer 1665, 268.
745 Meischke s.a.
746 Kernkamp 1897 (1), XXIV, 162-164.
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van het buitentimmeren. Van Domselaer schreef er het volgende over: ‘Dit [het verbod op
buitentimmeren in het gebied waar de vierde vergroting plaatsvond] gaf in ’t eerste wel eenig nabedenken, voor deze buyten Timmeraers, maar door dien het vorder vergrooten van de Stadt,
aan d’oostzijde, wel veertig Iaren achter bleef, en dat men de houte St. Antonis, Reguliers, en
Heyligewegs-poorten in steene veranderde, ja de Stadts wallen weder op maakte, en met doorne
heggen, van buyten aan de voet dede beplanten, raakte het uytleggen van de Stadt volkomen uyt
de ghedachten der menschen, waardoor aan de zuyd-zijde (schoon dat’er van tijd tot tijdt,
verscheyde reyzen verbot, en waarschouwingh is gedaan geworden) zodanige buyten steden
gebouwt zijn, als men tegenwoordig noch kan zien; alle welke gebouwen, sedert den Iare 1613
getimmert, d’eygenaars, tot haar groote schade moeten afbreeken, en na haar nemen, doch die
voor den voornoemden Iare gestaan hebben, worden by de Schepenen gewaerdeert, en van de
Stadt betaalt’.747 Bovendien werden ook woonhuizen en andere gebouwen buiten de stad
aangeslagen voor de verponding en andere belastingen. Hiermee kregen de overtreders, niet
geheel onbegrijpelijk, de indruk dat hun bouwactiviteiten gelegitimeerd waren.748 Wie belasting
betaalt maakt deel uit van de stedelijke samenleving. Hiermee werd de fiscale reden voor het
bouwverbod steeds minder relevant: ongetwijfeld werden in de voorsteden op grote schaal
accijnzen ontdoken, maar hiertegenover stond een flinke bijdrage aan de stedelijke en
gewestelijke middelen. Juist in de voorstedelijke bebouwing was de economische vitaliteit groot.
Er was meer ruimte en minder regels en geen controle door de gilden. De bewoners klaagden
minder over stank, rook, lawaai en vervuiling. De voorstad was het vestigingsgebied voor nieuwe
bedrijven en voor bedrijven die door steeds strengere regels de stad uit moesten. Verder was er
grote behoefte aan goedkope woonruimte. Dat blijkt uit het feit dat keer op keer werd herhaald
dat bewoning van tuinhuizen niet toegestaan was. Het bestemmen van een stuk grond tot
woongebied had grote financiële voordelen voor de eigenaar. Die kon een stuk weiland in kleine
kavels verdelen en die verkopen of verhuren.
De regenten stonden hier ambivalent tegenover. Vrijwel alle regenten waren zelf
grootgrondbezitter, bedrijfseigenaar of beide. Zij hadden directe belangen in de voorsteden. Dit
blijkt uit een vreemde juridische constructie uit 1651. Toen werd van alle vroedschapsleden die
grondeigendom hadden in de toekomstige uitleg geëist dat ze onder ede zouden verklaren niet te
bouwen in de oostelijke jurisdictie. Een groot deel van de bestuurders bleek in het bezit van
grond in de beoogde uitleg. In augustus legden 22 leden van de vroedschap deze eed af.749 Op 1
september volgden nog drie anderen.750 De leden van de vroedschap, uit wier naam de keuren op
het buitentimmeren steeds opnieuw werden bekrachtigd, moesten bovenop hun wettelijke
verplichtingen een contract tekenen dat ze de regels die ze zelf opstelden en moesten handhaven
niet zouden overtreden. Het mag in onze ogen een absurditeit lijken, maar het tekent de
verhoudingen: meer dan tweederde van de vroedschapsleden had grond in bezit en dus belang bij
het gedogen of toestaan van bebouwing in de voorsteden. Niemand had persoonlijk belang bij de
handhaving van het verbod. Daarom zijn de keuren op het buitentimmeren de status van dode
letters nooit ontstegen.
Uitzonderingen werden regel, gedogen of de andere kant opkijken was de norm.
Handhaving van regels was een grote uitzondering.751 Het bouwen stopte dan ook niet. In 1660,
nadat het besluit was gevallen om de stad uit te breiden, werd ook de handhaving van de keuren
tegen het buitentimmeren opgevoerd.752 Maar zelfs in de jaren 1663, 1664 en 1665, toen de
vergroting in volle gang was, waren nog mensen bezig met illegale bouw temidden van de
duizenden werklieden die met de vergroting bezig waren. Overal werden tegen de keur nieuwe

Van Domselaer 1665, 247-248.
SAA 5025-17 (Vroedschap) 40vo-41 (3 september 1640).
749 SAA 5025-19 (Vroedschap) 168-168vo (8 augustus 1651).
750 SAA 5025-19 (Vroedschap) 177vo (1 september 1651).
751 In 1652 besloot de vroedschap tot sloop van een huis aan de Amstel buiten de blokhuizen: SAA 5025-19
(Vroedschap) 242vo-243 (20 juni 1652). Een ander vervallen huis mocht worden herbouwd: SAA 5023-4 (Groot
Memoriaal) 58 (15 juni 1655).
752 SAA 5025-23 (Vroedschap) 59 (27 augustus 1660). In 1663 – de vergroting was in volle gang – vroeg en kreeg
oudburgemeester Andries de Graeff toestemming om zijn grote grondbezit buiten de nieuwe stad te verhuren als
ramen, blekerijen en wasblekerijen: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 93vo (3 januari 1663).
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huizen gebouwd, oude huizen opgeknapt en speeltuinen aangelegd. 753 Men schrok er zelfs niet
voor terug om in het schootsveld onder de nieuwe stadswal illegaal te bouwen.754
De fiscale reden om het buitentimmeren tegen te gaan, namelijk de ontduiking van
accijnzen, werd door de groei van de voorstad en haar belang voor de stedelijke economie steeds
minder relevant. Voor het tweede probleem dat werd veroorzaakt door de ongebreidelde groei
van de stad, namelijk het onbruikbaar worden van de vestingwerken, was maar één oplossing: de
aanleg van een fortificatie om de voorsteden. Stadsuitbreiding werd onvermijdelijk. De Aanslag
op Amsterdam in 1650 zou hiervoor de opmaat geven.

Zes leden van de vroedschap, belast met de controle over de stadsfabriek, kregen de opdracht om illegale bouw te
stoppen: SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo (2 mei 1663). De commissie zou illegale bouw registreren en melden aan de
burgemeesters: SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). In 1664 volgde een nieuwe maatregel met hetzelfde
doel: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 3 (21 oktober 1664). Ook dit mocht niet baten, in 1665 was het opnieuw zover: SAA
5025-24 (Vroedschap) 101vo (21 februari 1665).
754 In 1664 kreeg onderfabriek Swanenburg opdracht om Jan Looten ervan te weerhouden om temidden van de
bouwput een illegaal bouwsel neer te zetten buiten de Leidsepoort in de honderd gaarden: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
175 (22 februari 1664).
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Hoofdstuk 3. Stadsontwikkeling 1650-1700: De vierde vergroting
3.1 Pla nne n v oor sta dsu it bre idi ng 16 50 -16 60
De voortgaande verstedelijking van het buitengebied leidde in combinatie met de Aanslag op
Amsterdam tot nieuwe plannen voor stadsuitbreiding. In 1652 heeft de vroedschap een
fortificatieplan voor een volgende vergroting vastgesteld. Kort daarop begon de Eerste Engelse
Oorlog (1652-1654), die een kortstondig einde van de stadsontwikkeling inluidde. De
ontwikkeling van de nieuwe haveneilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg begon kort
na het sluiten van het Verdrag van Westminster. Net als bij de derde vergroting ging
havenuitbreiding vooraf aan stadsuitbreiding. In 1662 werd een uitbreidingsplan vastgesteld voor
het gebied tussen de Leidsegracht en de Nieuwe Vaart. De ervaring die men had opgedaan met
de derde vergroting werd verwerkt in een volledig doorontworpen stadsplan, waarin alle aspecten
in onderlinge samenhang waren benaderd. De basis lag in de succesvolle grachtengordel; deze
werd niet alleen doorgetrokken, maar het concept werd verder uitgewerkt. Om de uitvoering van
dit plan mogelijk te maken, werd een nieuw grondbeleid ingevoerd. De vierde vergroting is het
resultaat van de ontwikkeling van een vernieuwd instrumentarium en een stedenbouwkundige
methodiek waarin functionaliteit en esthetiek samengaan met maximalisering van de
grondopbrengst. Na het Rampjaar kwam de stadsontwikkeling tot een einde: een deel van de
geplande grachtengordel werd niet verkocht, maar opnieuw verkaveld en verhuurd als tuin. De
Plantage was hiervan het resultaat.
3.1.1 Van voorstad tot stad: de keuze van het goede moment
Met de voortgaande verdichting en verstening van de bebouwing buiten de stad werd het
organisatorisch, juridisch en financieel steeds moeilijker om een drastische verandering aan
brengen in de stedenbouwkundige structuur. Men dreigde op het punt terecht te komen waarop
ingrijpen niet meer mogelijk was. De voorlopige, tijdelijke stad zou geleidelijk de definitieve stad
worden. Dat punt was veertig jaar eerder bereikt met de Jordaan. Daar was de prestedelijke
structuur gehandhaafd, terwijl toch honderdduizenden guldens waren betaald aan
schadevergoedingen voor bewoners. Hoge kosten waren gecombineerd met een slecht resultaat,
aldus C.P. Hooft. Een dergelijke gang van zaken wilde men tot iedere prijs voorkomen. De
problemen met de ruimtelijke ordening en de waterkwaliteit in de Jordaan zullen zeker
meegespeeld hebben bij deze overweging.755 Dat blijkt onder meer uit een resolutie van de
burgemeesters waarin wordt gesteld dat men te rade moest gaan bij stadslandmeter Cornelis
Danckerts de Rij en anderen die nog wel zouden weten hoe de derde vergroting was verlopen.756
Danckerts, 63 jaar oud, was zelf niet betrokken geweest bij de derde vergroting, maar had deze
als jongen meegemaakt. Zijn vader Cornelis Danckerts de Oude had samen met Staets en De
Keijser de leiding gehad over de stadsfabriek tijdens de derde vergroting.757 De administratieve
erfenis van de vergroting zal voor een deel in het takenpakket van zoon Danckerts zijn
terechtgekomen.
Een stadsuitbreiding moest zichzelf voor een zo groot mogelijk deel direct terugbetalen
uit de grondopbrengst, en indirect door de groei van de stedelijke economie en de
belastingopbrengsten. Tobias van Domselaer beschreef hoe de stad in de periode 1620-1650 ‘met
grote sommen verrijkt [was] geworden’ door het aanplempen van wateren en het uitgeven van
bouwgrond.758 De opbrengst was een graadmeter voor het succes van de stadsontwikkeling.
Voordat men begon aan stadsuitbreiding moest de voorstad zo groot en dichtbevolkt zijn dat
over de noodzaak van de uitbreiding geen twijfel bestond. De vraag naar bouwgrond moest groot
genoeg zijn. Men moest daarom niet te vroeg beginnen. Anderzijds moest men niet te lang
wachten; afbraak van huizen kwam neer op kapitaalvernietiging. De ervaring leerde dat de stad
uiteindelijk voor de kosten zou opdraaien. De kunst was het moment van ingrijpen zodanig te
kiezen dat de schade beperkt bleef, maar ook dat men de grond in de nieuwe vergroting
makkelijk zou kunnen verkopen. De vergroting was zonder enige twijfel een belangrijk
gespreksonderwerp in de kringen van het stadsbestuur.
Zie hoofdstuk 6.
SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660).
757 Van Essen 1998, 26.
758 Van Domselaer 1665, 252.
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3.1.2 De Aanslag
De aanleiding voor de derde vergroting was de vrede geweest; het Twaalfjarig Bestand bood de
stad de adempauze om een nieuwe omwalling aan te leggen en de stad te vergroten. De sterk
oplevende economie bezorgde de stad het geld dat nodig was voor het werk. Deze gang van
zaken herhaalde zich na 1648. De Vrede van Munster leidde overal in de Republiek tot plannen
voor stadsuitbreiding en andere openbare werken.759 Maar de concrete aanleiding om in
Amsterdam te beginnen met de planvorming voor een volgende vergroting was een daad van
oorlog. De moeilijke afweging waar het stadsbestuur voor stond leek te worden beslist door een
aanval uit onverwachte hoek.
Op 30 juli 1650 kwam een man bij burgemeester Cornelis Bicker. Hij was koerier op de
postdienst naar Hamburg en had op de heide bij Hilversum een ruiterleger zien optrekken
richting Amsterdam. Men dacht aanvankelijk dat het Zweedse of Lotharingse troepen waren die
de stad kwamen plunderen. Het bleek de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz te
zijn. Deze stond aan het hoofd van een troepenmacht die op instigatie van zijn jeugdige neef
Willem II, stadhouder van Holland en vijf andere gewesten, optrok naar Amsterdam. De prins
was het niet eens met de troepenreducties die na de Vrede van Munster in 1648 werden
doorgevoerd.760 Amsterdam streefde naar een kleiner staand leger omdat de stad er een belangrijk
deel van betaalde. Dit conflict was in 1650 uitgegroeid tot een strijd om de macht in de
Republiek; Willem II had besloten om Amsterdam met militaire middelen zijn wil op te leggen.
Willem Frederik had in de periode daarvoor sterke anti-Amsterdamse sentimenten ontwikkeld. In
zijn nachtmerries werd Amsterdam een nieuw Rome of Venetië. Volgens zijn analyse zou
Amsterdam eerst Holland beheersen, onder meer via de machtige VOC. Vervolgens zou Holland
de Republiek onderwerpen.761
De voorbereidingen voor de aanslag waren al in 1649 begonnen. Willem Frederik ging in
december 1649 naar Amsterdam, liet de Regulierspoort openen om de poortwacht te
controleren. Er was ‘schlechte wacht’, slechts een ondermajoor met tien of twaalf man. Willem
Frederik stelde vast dat de wacht met weinig mankracht en moeite kon worden overmeesterd.762
Vijftig soldaten zouden de Regulierspoort bij verrassing innemen en de hoofdmacht van 12.000
man de stad binnenlaten. Maar na een zwaar onweer verdwaalden tien regimenten op de heide
buiten Hilversum. Ze kwamen uren te laat op de afgesproken verzamelplaats in Abcoude. Dit
waren de ruiters die de postbode had gezien en waarover hij Cornelis Bicker had ingelicht.
Bicker ging meteen over tot actie. Hij riep de burgerwacht onder de wapens, liet poorten
en bomen sluiten en de bruggen ophalen, negentig stukken geschut op de wallen zetten en riep
de vroedschap in vergadering bijeen. Drie leden van de vroedschap kregen het opzicht over de
wallen en het geschut. Voor iedere poort werd een halvemaan opgeworpen, de bruggen buiten de
Sint-Anthonis-, Reguliers- en Heiligewegspoort werden afgebroken. Hout en vaartuigen werden
uit de stadsgracht gehaald. In de Amstel werden schepen met geschut gelegd. De volgende dag
werden tweeduizend waardgelders aangenomen.763 De Sint-Anthonissluis en de Heiligewegssluis
werden opengezet en de Diemerzeedijk doorgestoken.764 Een flinke noordwestenwind zorgde
ervoor dat het land tussen de Ouderkerkerweg en de Amstelveenseweg snel onder water kwam te
staan.765 Het door de prins beoogde verrassingseffect werd niet bereikt. De aanslag was mislukt.
Toen Willem II dit nieuws hoorde stampvoette hij van woede en wierp, aldus Wagenaar, zijn
hoed op de grond.
Naar het schijnt heeft de prins met het idee gespeeld de stad alsnog te belegeren. Op 31
juli begaf hij zich naar de troepen buiten Amsterdam en eiste per brief dat het bestuur hem en
een aantal soldaten toegang zou verschaffen tot de stad. Gezien het voorgaande mag het geen
Israel 1995, 16-17.
Over de Aanslag: Israel 1997, 687-704; Wagenaar 1760, 549-575.
761 Dagboek Willem Frederik van Nassau-Dietz, 30 september/10 oktober 1643, 19/29 oktober 1647, 21 september/1
oktober 1649: Van der Plaat 1995, 29, 446, 699.
762 Dagboek Willem Frederik van Nassau-Dietz 29 november/9 december 1649: Van der Plaat 1995, 724.
763 SAA 5025-19 (Vroedschap) 103 (30 juli 1650). Ook de brug over de Singelgracht achter de Gietersstraat werd
afgebroken. Deze brug werd in 1651 herbouwd: SAA 5025-19 (Vroedschap) 151 (9 mei 1651).
764 SAA 5025-19 (Vroedschap) 104vo (31 juli 1650).
765 Uit schadevergoedingen blijkt dat de inundaties zijn uitgevoerd: SAA 5025-19 (Vroedschap) 130-130vo (2 december
1650), 177 (1 september 1651).
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verbazing wekken dat dit verzoek werd afgewezen. De prins mocht wel met enkele
‘huisbedienden’ naar de vroedschap komen en zijn verhaal doen. In de daarop volgende
onderhandeling werd het standpunt inzake de troepenreductie verzacht en werden
oudburgemeester Andries en burgemeester Cornelis Bicker uit de regering gezet. De Bickers
voerden al jarenlang oppositie tegen de stadhouder. Willem II overleed op 6 november 1650 aan
de pokken. De vierde vergroting was er hoe dan ook wel gekomen. Maar de Aanslag op
Amsterdam maakte opnieuw pijnlijk duidelijk hoe zwak de fortificatie van de stad was, vooral aan
de oostkant. Na de Aanslag kwam het probleem van de fortificatie (en daarmee dat van een
stadsvergroting) op de agenda.
3.1.3 Jan Heijmansz Coeck en de stadsverdediging
Ook nadat het leger van de prins was weggetrokken bleef men waakzaam in Amsterdam. De
stadspoorten werden scherp bewaakt en in de stadsgracht werden palen geslagen om een
vijandelijke doorvaart te hinderen. Maar meer structurele maatregelen bleven niet lang uit. Na de
mislukte aanslag was het bestuur doordrongen van het feit dat het slecht gesteld was met de
veiligheid. Verbetering van de stadsverdediging kreeg prioriteit. De compagnieën burgers die de
stad moesten verdedigen werden uitgebreid.766 Men besloot tot een nieuwe wijkindeling met 54
burgercompagnieën.767 De behoefte aan verbetering van de vestingwerken leidde al snel na de
aanslag tot de aanstelling van een stadsingenieur. Deze had zich aangediend in de persoon van
Jan Heijmansz Coeck, geboren in Amsterdam in 1591. Uit zijn sollicitatiegesprek met de
burgemeesters was gebleken dat hij een zeer ervaren vestingbouwkundige was. Dat bleek niet
alleen uit zijn langjarige dienst bij de Spaanse koning, maar ook uit zijn kennis van de
Amsterdamse vestingbouwkundige situatie. De burgemeesters droegen Coeck voor aan de
vroedschap, op voorwaarde dat zijn ontslag uit Spaanse dienst werd aangetoond.768
De ingenieur kwam met maatregelen om de stadsverdediging zowel op de korte als op de
langere termijn drastisch te verbeteren. Dit leidde tot het ontwerp van een aantal
vestingbouwkundige werken. Coeck begon met een bescheiden serie ingrepen waarmee de stad
voor de korte termijn kon worden beveiligd. Hij stelde voor hekken te plaatsen op de
belangrijkste toegangswegen en bomen te leggen in de Amstel en de Boerenwetering. Maar de
vroedschap wilde meer: de burgemeesters kregen het dringende verzoek om op korte termijn te
komen met een compleet vestingplan waarmee de stad aan de oostzijde goed verdedigd zou
zijn.769 Hiermee kwam stadsuitbreiding opnieuw prominent op de agenda te staan: het sprak
vanzelf dat de voorsteden binnen de nieuwe wal zouden komen te liggen.
Het jaar daarop kreeg Coeck op eigen verzoek opdracht om ook een verdedigingsplan
op te stellen voor het waterfront van Amsterdam.770 Op 10 juli 1651 kwam Coeck naar de raad
om rapport uit te brengen; hij had zijn plan nog niet klaar. Hij meldde wat men al eerder had
geconstateerd: de vestingwerken waren vooral aan de oostkant van de stad in zeer slechte staat.
Buitendijks was er niet veel meer van over. Er werd een commissie ingesteld die dit probleem
moest oplossen.771 Men begon met de bouw van een wachthuis op de fortificatie Kattenburg.
Hier waren de bolwerken al vanaf de jaren veertig langzamerhand in beslag genomen door
scheepswerven en woningen voor de scheepstimmerlieden.772 Kattenburg was een zwakke plek in
de toch al sterk vervallen vestingwerken aan de oostkant van de stad. Met de bouw van het
wachthuis kon dit deel van de IJoever permanent worden bewaakt.773
De aanstelling van Jan Heijmansz Coeck leidde echter niet tot de snelle en fundamentele
aanpak van de problematiek die de raad voor ogen stond. Coeck had naar de smaak van de
vroedschap niet snel genoeg een fortificatieplan opgesteld. Kennelijk kon hij het werk niet aan.
SAA 5025-19 (Vroedschap) 112 (2 september 1650).
SAA 5025-19 (Vroedschap) 119 (19 september 1650). Een maand later werden nog twee nieuwe compagnieën
opgericht: SAA 5025-19 (Vroedschap) 120 (28 oktober 1650).
768 SAA 5025-19 (Vroedschap) 119vo (19 september 1650).
769 SAA 5025-19 (Vroedschap) 119vo-120 (4 oktober 1650).
770 SAA 5025-19 (Vroedschap) 142 (3 maart 1651).
771 SAA 5025-19 (Vroedschap) 161 (10 juli 1651). Naast de burgemeesters hadden de raden Geelvinck, Corver, Witsen,
Dronckelaer, Blaeu en Tulp zitting in de commissie.
772 SAA 5025-18 (Vroedschap) 220 (15 december 1648). Met het ‘nieuwe eiland’ werd Kattenburg bedoeld: SAA 502519 (Vroedschap) 177 (1 september 1651).
773 SAA 5025-19 (Vroedschap) 177 (1 september 1651).
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Incidenteel werd gebruik gemaakt van de diensten van de ingenieurs Matthias Døgen en Pieter de
Perceval, beiden onder meer werkzaam voor de Admiraliteit.774. Verder werd Henrick Ruse op 29
augustus 1651 op dagloon aangesteld als ‘extraordinaris ingenieur’. 775 Ruse presenteerde zichzelf
als een doorgewinterd ijzervreter die vanaf zijn vijftiende jaar ‘gedreven door een natuerlijcke
genegentheijt en lust tot de actien’ had deelgenomen aan oorlogen in heel Europa. Volgens Ruse
zat niemand te wachten op ingenieurs die als verweekte intellectuelen ‘by een goet vuer in ’t
hoexcken van den haert de Steden attaqueren’. Er waren mannen nodig die gewend waren ‘te
dansen na ’t gespeel des Canons en Musquetten’.776
Ruse was met Van Coehoorn en Vauban de belangrijkste vernieuwer van de militaire
architectuur. Hij legde de kiem voor het Nieuwnederlands stelsel dat Van Coehoorn zou
ontwikkelen. Ruses systeem is ook wel het ‘verbeterde Oudnederlandse stelsel’ genoemd.777 Hij
legde zijn inzichten neer in een vestingbouwkundig tractaat dat hij opdroeg aan het Amsterdamse
stadsbestuur. Ruse wilde zijn kennis in dienst stellen van het grote Amsterdam. Zijn boek was
opgedragen aan het stadsbestuur. Zijn belangrijkste innovatie onderving een gebrek van het
Oudnederlands stelsel. In dit systeem lagen de flanken van de bastions loodrecht op de courtines,
en dus recht tegenover elkaar. Hiermee bestond het risico dat kanonniers ‘malkanderen in ’t
gesicht’ schoten. Ruse stelde voor om de flanken onder een hoek van negentig graden te leggen
met de facen van de naastgelegen bolwerken.778
3.1.4 ‘Oorlogsbliksems’: bouw en sloop van de blokhuizen in de Amstel
De eerste fortificatiewerken die na de Aanslag daadwerkelijk werden gebouwd, waren de
blokhuizen in de Amstel.779 De rivier vormde een gapend gat in de vestinggordel. De blokhuizen
werden gebouwd in de rivier op enige afstand van de beide oevers (afb. 44). Ze stonden op zware
eikenhouten palen. De onderste verdieping bestond uit een aantal gewelven. Deze dienden als
boothuis voor bewapende sloepen. Aan de landzijde bevond zich een aantal geschutspoorten van
waaruit de Amstel en de wegen erlangs konden worden bestreken. Op deze onderbouw stonden
achter een zware borstwering twee kubusvormige, classicistisch gelede en geornamenteerde, villaachtige gebouwen. Hierin bevond zich een aantal ‘lugtige’ vertrekken voor de bevelhebbers.780
Tussen de beide blokhuizen zou de rivier met een rij palen worden afgesloten.
Toen het plan op 1 maart 1651 in de vroedschap werd besproken waren er bedenkingen:
de blokhuizen zouden de scheepvaart kunnen hinderen. Een raadscommissie moest dit probleem
onderzoeken en met een advies komen.781 De conclusie kwam twee dagen later: de blokhuizen
zouden de stadsverdediging verbeteren. Op het punt van het verkeer werd een oplossing
geboden voor een deel van het probleem: door toestemming te geven om iets stroomopwaarts
op iedere oever een herberg te bouwen hoefden in ieder geval de veerschuiten de blokhuizen niet
te passeren. De raad nam hier genoegen mee en de bouw nam een aanvang. 782 De blokhuizen
werden in hout uitgevoerd en waren nog diezelfde zomer klaar.783 Op de beide blokhuizen werd
een beheerder aangesteld, die verantwoordelijk was voor het onderhoud en het schoonhouden
van de gebouwen en de bediening van de slagbomen. Deze functionarissen moest worden
ingeprent dat de blokhuizen zelf niet bedoeld waren als herberg en dat drinkgelagen niet waren
toegestaan.784 Later bleek dat de blokhuizen de schippers het zicht ontnamen op de palen die
ertussen stonden. Dit had geleid tot een reeks ongelukken met schepen en schuiten.785 Men
besloot de palenrij weg te halen.786
Zie de briefwisseling van Constantijn Huygens op www.inghist.nl. Pieter de Perc(h)eval was van 1643 tot 1656
ingenieur van de Staten van Holland: Muller en Zandvliet 1987, 230; Jansen 1975-1976.
775 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 325-325vo (29 augustus 1651).
776 Ruse 1654, voorwoord.
777 Lepage 1992, 71; Goudeau 2005, 95-96. Voor een biografisch overzicht: Westerbeek Dahl 2000
778 Ruse 1654.
779 De term ‘blokhuis’ slaat niet op de vorm, maar op de functie van het gebouw. Blokhuis betekent zoiets als ‘fort’.
780 Den Herder 1951.
781 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651).
782 SAA 5025-19 (Vroedschap) 141vo (3 maart 1651).
783 SAA 5025-19 (Vroedschap) 168-168vo (8 augustus 1651).
784 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 39 (31 januari 1652).
785 SAA 5025-19 (Vroedschap) 241vo (8 juni 1652).
786 SAA 5025-19 (Vroedschap) 243 (20 juni 1652).
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Al in 1654, slechts drie jaar na de bouw, werden de blokhuizen door de drie ingenieurs
Perceval, Coeck en Ruse beoordeeld als een totale mislukking: ze waren hinderlijk voor het
verkeer en de doorstroming van het water en hadden geen enkel positief effect op de
stadsverdediging. Dit advies leidde tot de sloop van de blokhuizen – kort daarvoor door Vondel
nog bezongen als ‘oorlogsbliksems’ in de Amstel. 787 Het is onwaarschijnlijk dat één van de drie
ingenieurs de blokhuizen heeft ontworpen. Waarschijnlijk moeten we de blokhuizen toeschrijven
aan iemand buiten het gezelschap ingenieurs dat zich bezighield met de fortificatie van
Amsterdam. Dat wijst in de richting van Daniel Stalpaert; de architectuur van de blokhuizen
ondersteunt deze toeschrijving.788
3.1.5 Het plan-Coeck van 1652: start en stop van de stadsuitbreiding
Na de Vrede van Munster verschoof de aandacht van ad hoc verbeteringen in de verdediging
naar civiele werken: stadsvergroting en openbare gebouwen. Dat gold niet alleen voor
Amsterdam maar evengoed voor andere steden.789 Stadsuitbreiding werd in 1651 gezien als
onvermijdelijk.790 In november kwam de commissie die de stadsverdediging op orde moest
brengen, met een mondeling verbeterplan met een bijbehorende kaart naar de vroedschap. 791
Deze kaart is niet bewaard gebleven. Maar het vestingplan dat werd getoond is te zien op twee
kaarten, die als document niets te maken hadden met de stadsuitbreiding. Het zijn
voorontwerpen voor een nieuwe, actuele stadsplattegrond. De makers waren op de hoogte van
de projecten die op dat moment in ontwikkeling waren.792 Dat blijkt uit de weergave van het
geplande stadhuis en de voorgenomen verhuizing van de stadstimmertuin.
Het op deze kaart (afb. 45) weergegeven vestingplan werd ontworpen door
stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck, met medewerking van Ruse en waarschijnlijk Døgen, op
basis van de op 3 maart verleende opdracht. Volgens de literatuur raadde Ruse het bestuur aan
om de geplande omwalling volgens verbeterde stelsel aan te leggen en volgde het stadsbestuur
zijn advies niet op.793 Ruse vertrok, waarschijnlijk door bemiddeling van Johan Maurits van
Nassau-Siegen, naar Brandenburg en later naar Denemarken. 794 In de literatuur wordt
gesuggereerd dat Ruses vertrek te maken zou hebben met dit verschil van mening. Daarvoor is
geen bewijs. Waarschijnlijk verliet Ruse Amsterdam met het vooruitzicht op meer, interessanter
en beter betaald werk.795
Het plan van 1652 heeft een kleinere omtrek dan het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp.
Het belangrijkste verschil in de loop van de vestingwal ligt aan het IJ, waar later de eilanden
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg werden aangelegd. In het plan buigt de omwalling naar
binnen af, vergelijkbaar met die in het westelijk havengebied. Dit ontwerp kan worden gekoppeld
aan een vroedschapsresolutie. Op basis van dit plan besloot de vroedschap tot de aanleg van een
gracht om de voorsteden, van het bolwerk bij de Passeerdersgracht tot aan het IJ. Buitendijks
zouden twee bolwerken worden aangelegd om de zwakste plek in de stadsverdediging, de
oostelijke IJ-oever, beter te kunnen verdedigen tegen een aanval.796 Op 14 maart 1652 werd het
tracé van de gracht iets gewijzigd vastgesteld.797
SAA 5025-20 (Vroedschap) 189vo-190 (2 juli 1654); Joost van den Vondel, Aen de Blokhuizen van Amsterdam:
www.dbnl.org.
788 Van Essen 1998, 69.
789 Israel 1995.
790 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651), toelichting punt 3.
791 GAA 5025-19 (Vroedschap) 197vo (20 november 1651).
792 Zie Bakker en Schmitz 2007, cat. nrs. 34, 35, en over de kaart uit de collectie Bodel Nijenhuis (d’Ailly 135): Lugt
1915, 39-42, 159-166. Lugt dateert de kaart vlak voor 1650 en zoekt de maker in de kring rond stadslandmeter Cornelis
Danckerts de Rij, bijvoorbeeld zijn neef, de graveur en uitgever Cornelis Danckerts.
793 Schukking 1941, 27.
794 Taverne 1980; Van Wieringen 1982.
795 In 1660 was Ruse terug in Amsterdam: SAA 5025-22 (Vroedschap) 240vo-241 (28 januari 1660). Vanaf 1659
ontving hij 250 gulden per jaar: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 125vo (14 augustus 1659). In 1660 vroeg hij om ontslag.
Dat kreeg hij niet, althans niet als ingenieur, wel als kapitein. Hij ontving een acte van bekwaamheid van de
burgemeesters en mocht zijn diensten elders aanbieden maar bleef in dienst: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 19vo (24
januari 1660). Hij nam in 1671 ontslag als ingenieur in buitengewone dienst: SAA 5039-33 (Oudraad) 155 (15 augustus
1659/14 oktober 1671).
796 SAA 5025-19 (Vroedschap) 197vo (20 november 1651). Er wordt gesproken over het ‘uijterste bolwerck benoorden
de Heyligeweghspoort’ en ‘het noorderbolwerck bij de Heylige Weghspoort aff’. Hier moet het bolwerk ‘de Passeerder’
zijn bedoeld. Dit was het eerste bolwerk noordelijk van de poort. Het ‘kleine bolwerk’ (op de hoek van de dwarswal
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De aanleg van de gracht rond de voorsteden was een stap in de richting van een nieuwe
stadsuitbreiding. Het was niet de Singelgracht waartoe werd besloten maar de binnenvestgracht
of Lijnbaansgracht. Door de aanleg van deze gracht zouden de voorsteden met een beperkte
inzet van middelen in een iets betere staat van verdediging worden gebracht. Bovendien werd
nuttig werk verricht door vast een deel van het vastgestelde vestingplan uit te voeren. De
binnenvestgracht was net als bij de derde vergroting het onderdeel van de fortificatie dat eerst
werd aangelegd omdat de plaats waar vestingwerken werden aangelegd over water bereikbaar
moest zijn.
Van de uitvoering kwam aanvankelijk weinig terecht. Aan de westzijde van de Amstel
gebeurde in het geheel niets. Aan de oostzijde werd de gracht niet verder gegraven dan van de
Amstel tot aan de stadstimmertuin. Deze was smaller dan de uiteindelijke Lijnbaansgracht en lag
schuin ten opzichte van de Amstel.798 Dit deel diende voor de aanvoer van bouwmaterialen naar
de timmertuin. Op een kaart van de stadstimmertuin wordt dit deel van de gracht ook aangeduid
als ‘de nieuwe houtgraft’. Alleen waar de gracht naast zijn geplande functie als onderdeel van de
vesting tevens werd gebruikt als verkeersroute van en naar de werf werd hij daadwerkelijk
gegraven. Ook de beperkte breedte wijst hierop: hier was niet meer aangelegd dan een vaarsloot
naar de timmerwerf (afb. 46).799
Met de gedeeltelijke aanleg van de Lijnbaansgracht vanaf 1651 werd aan de bewoners
van de voorsteden het signaal afgegeven dat een stadsuitbreiding op til was. Dit was strikt gezien
niet het geval. De stad werd niet uitgebreid, er werd alleen een voorschot genomen op een latere
uitbreiding door te beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe vestingwal.
In dit licht moeten we de mededeling zien dat het ‘des Raedts meeninge niet en is de stadt uijt te
leggen ofte royinge te geven’.800 Deze vaststelling uit de vroedschapsresoluties van 1651, nog eens
herhaald in 1652, is vaak geciteerd en heeft voor veel verwarring gezorgd. Toch is hij slechts voor
één uitleg vatbaar. Net als alle andere resolutieteksten moet deze letterlijk worden genomen: er
was geen formeel besluit genomen om de stad uit te breiden, hoezeer alle tekenen ook in die
richting wezen. Daarom kreeg niemand het recht om te bouwen (‘rooiing’) in de jurisdictie. Het
bouwverbod bleef onverkort van kracht, ook ter voorkoming van latere schadeclaims. Dat lag
niet aan verwarring of onenigheid in de vroedschap en was niet in tegenspraak met het graven
van de Lijnbaansgracht en alle andere zaken die onmiskenbaar voorafgingen aan stadsuitbreiding.
Dat een stadsuitleg op til was blijkt uit het gedrag van het stadsbestuur in de aankoop,
verkoop en bestemming van stukken grond in de latere vergroting. Aan de verkoop van grond in
het gebied waar de latere vergroting zou komen, werden al vanaf de jaren dertig voorwaarden
gesteld waaruit bleek dat stadsuitbreiding niet uitgesloten was. Sommige terreinen werden
verkocht onder conditie dat de stad ze op elk gewenst moment voor dezelfde prijs kon
terugkopen.801 Bij verhuur van grond behield de stad zich soms het recht voor om de
overeenkomst van de ene dag op de andere kon opzeggen om over de grond te kunnen
beschikken.802 Dergelijke regelingen gaven lucht aan mensen die ruimte nodig hadden en zorgde
er tegelijkertijd voor dat hun vestiging buiten de stad niet als blokkade tegen stadsuitbreiding zou
werken.

langs de latere Leidsegracht en de omwalling van de Jordaan) maakte deel uit van de tijdelijke fortificatie. Het was niet
inpasbaar in de definitieve omwalling en werd gesloopt.
797 De wijziging was het gevolg van de beslissing om buitendijks drie in plaats van twee bolwerken aan te leggen en het
tracé van de fortificatie iets naar buiten te verleggen. Het aantal bolwerken ten oosten van de Amstel ging van acht naar
negen: SAA 5025-19 (Vroedschap) 221 (14 maart 1652). Uiteindelijk zijn toch twee bolwerken aangelegd, waarmee het
totaal weer op acht kwam.
798 Kennelijk was op het plan dat op 14 maart 1652 was goedgekeurd het tracé van de vestingwerken ongewijzigd ten
opzichte Coecks vestingplan uit 1651.
799 Men speelde in 1665 met het idee om de Lijnbaansgracht ten westen van de Amstel breder te maken dan hij
uiteindelijk is geworden. Hiermee was een soort binnenhaven aan de Amstel ontstaan. Men besloot dit voornemen niet
uit te voeren: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45vo (28 oktober 1665); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters)
48 (28 oktober 1665).
800 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651); SAA 5025-19 (Vroedschap) 214 (15 februari 1652).
801 Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1638, toen lakenhandelaar Jacob van Loon een terrein buiten de Heiligewegspoort bij
de singelsloot kocht: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 111 (12 juni 1638), 116 (31 januari 1641).
802 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 170vo (6 april 1656).
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De thesaurieren begonnen met de stelselmatige aankoop van grond die op de markt
kwam.803 In januari 1652 kregen zij de opdracht om alle grond ‘onder off omtrent de vrijheijt
gelegen’, waar ze de hand op konden leggen, aan te kopen.804 Deze opdracht maakt
onmiskenbaar deel uit van de voorbereiding van een nieuwe stadsvergroting.805 Men had in 1652
niet alleen een compleet vestingplan laten maken, maar stadsuitbreiding was onvermijdelijk en
leek snel dichterbij te komen. Het besluit om de binnenvestgracht aan te leggen was een
belangrijke stap in de richting van uitvoering van de stadsuitbreiding. Een andere maatregel die
samenhing vertoont met de op handen zijnde vergroting was een algemeen verbod op
vervuilende industrie in de oude binnenstad, dat in januari 1652 werd afgekondigd.806
Ook de voorgenomen verplaatsing van de stadstimmertuin naar de oostkant van de stad
wijst op de aanstaande vergroting. De timmertuin zou op een uitstekend bereikbare plaats komen
te liggen: bij de Amstel aan de binnenvestgracht. Bovendien zou de werf midden in het
voorgenomen werk komen te liggen.807 De voorbereidingen voor een uitleg kwamen tot een
voorlopig einde met het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog. Die begon in de zomer van
1652, enkele maanden na de vaststelling van het vestingplan. Het werk aan de fortificatie kwam
tot stilstand. Ook de verplaatsing van de stadstimmertuin werd uitgesteld. 808 En zo bleef 1652 het
jaar van de grote plannen: een vastgesteld plan voor stadsuitbreiding, een nieuwe, strenge aanpak
van het buitentimmeren, een nieuwe impuls voor de bouw van het stadhuis, grootschalige
dempingsplannen en een nieuw regime voor de ruimtelijke ordening van het stadshart. De
uitvoering liet echter op zich wachten.
3.1.6 Intermezzo: de Nieuwe Kerk, het stadhuis en de Eerste Engelse Oorlog
Op het moment dat de oorlog met Engeland uitbrak was men bezig met de bouw van het
stadhuis. Het oude stadhuis was al in 1639 beoordeeld als ‘vrij wat bouvalligh’. Nieuwbouw werd
gezien als een serieuze optie. Een eerste ontwerp werd al besteld.809 Kort daarop bleek dat de
slechte bouwkundige staat niet voldoende was onderkend. Het stadhuis zou wel eens kunnen
instorten. Men besloot in 1640 tot nieuwbouw. Het gebouw zou aanvankelijk een gevel van 150
voet aan de Dam krijgen, met aan beide zijden een straat van 25 tot 30 voet. De diepte zou 280
voet bedragen. Meerdere ontwerpers gingen aan het werk. Er werd een programma van eisen
opgesteld; aan de hand van de ontwerpen zou men toetsen of de omvang groot genoeg was. 810 In
1642 werd een aantal projecten voorgelegd aan de raad. Men besloot de gevel aan de Dam te
verlengen tot minimaal 162 voet.811 Op 10 december 1642 stelde men de omtrek van het gebouw
vast. Het zou 155 voet breed worden en aan de linker- en rechterzijgevel resp. 233 en 266 voet.
De stegen rond het oude stadhuis moesten worden opgewaardeerd tot straten met een bruikbare
en aangename breedte.812 De besluitvorming over de nieuwbouw verliep geleidelijk. Het werk

De thesaurieren kochten een groot terrein achter Borssenburg, aan de Amstel net buiten de latere honderd gaarden:
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144 (4 januari 1652). Over Borssenburg: Groesbeek 1966, 174-178; Meischke 1978, 100.
804 SAA 5025-19 (Vroedschap) 205vo-206 (9 januari 1652). Het ging om acht morgen tegen 1640 gulden de morgen.
805 In 1629 werd de grond aangekocht waarvan men moet hebben geweten dat daar de verlenging van de Herengracht
zou komen. Buiten de stadswal werd een ossenmarkt aangelegd. Bij deze grondaankoop zal de wetenschap dat hier de
stadsuitbreiding zou plaatsvinden zeker een rol hebben gespeeld. Voor de korte termijn werden er markten en
kerkhoven aangelegd en op de langere termijn waren de aankopen een nuttige investering: SAA 5025-15 (Vroedschap)
86vo (21 mei 1629). Zie voor de aankoop van grond ook: SAA 5025-15 (Vroedschap) 153 (2 juli 1630). In 1651 werd
een groot terrein buiten de Regulierspoort gekocht voor de varkensmarkt: SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei
1651). In 1639 werd een terrein ten oosten van de stad onteigend om een kerkhof aan te leggen: SAA 5025-16
(Vroedschap) 232vo (19 februari 1639). Ook deze grond zal mede met het oog op stadsuitbreiding zijn aangekocht.
806 Zie hoofdstuk 4.
807 Lugt 1915, 161.
808 Het is niet duidelijk wanneer de stadstimmertuin is verplaatst. Jansen dateert de verhuizing van de tuin in 1660:
Jansen 1958-1959. Waarschijnlijk is het terrein aan de Amstel bij de bouw van de blokhuizen in gebruik genomen. De
oude timmertuin in de Jordaan bleef in bedrijf. Deze werd in 1661 verkaveld. Gerrit Barentsz Swanenburg, die er
woonde, moest verhuizen: SAA 5039-33 (Oudraad) 159vo (7 januari 1661). In 1663 moest een gedeelte van de werf
verdwijnen omdat de Weesperstraat erdoor was gerooid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663).
809 SAA 5025-16 (Vroedschap) 229-229vo (28 januari 1639).
810 SAA 5025-17 (Vroedschap) 10vo (10 januari 1640).
811 SAA 5025-17 (Vroedschap) 112vo (5 maart 1642). Het mocht ook 6, 7, 8 of 10 voet meer wezen.
812 SAA 5025-17 (Vroedschap) 148 (10 december 1642).
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moest ‘rustig ende niet bekrompen’ worden uitgevoerd maar het land verkeerde in sobere staat
en de grond bij de Dam was erg duur.813
Hier kwam nog bij dat in 1645 de Nieuwe Kerk deels afbrandde. Men overwoog
aanvankelijk de herbouw door de kerkmeesters te laten uitvoeren maar besloot toch dat deze
onder de verantwoordelijkheid van de thesaurieren zou vallen. Men besloot dat de kerk zou
worden voorzien van een nieuwe toren.814 Men besloot in november om met het heiwerk te
beginnen.815 Hiermee had een stad er weer een omvangrijk bouwproject bij. Net als met andere
stadsgebouwen werd een deel van de investering terugverdiend uit gronduitgifte. Er werden twee
plannen gemaakt voor rond de kerk uit te geven bouwpercelen.816 Niet alleen het stadhuis, ook
de herbouw van de kerk zou zwaar drukken op de stedelijke financiën. Maar de stad was
‘onvoorsien van penningen, tot zoodaenigh een groot werck vereyscht’. Men moest op zoek naar
geld; een aantal accijnzen werd verhoogd.817 Men was in 1639 al begonnen met het aankopen van
huizen die zouden moeten worden gesloopt voor het nieuwe stadhuis: 65 huizen werden
aangekocht voor een totaalbedrag van 652.405 gulden.818
In de loop van de tijd werd het project groter en groter. In 1645 besloot met tot een
plattegrond van 160 bij 200 voet.819 Nog geen maand later werd echter besloten het gebouw 30
voet dieper te maken.820 Maar ook deze resolutie werd weer ingetrokken: in juli 1648, vlak na de
ondertekening van het vredesverdrag met Spanje, besloot men het stadhuis langs de Dam te
verbreden tot maar liefst 280 voet. Het zou 200 voet diep worden.821 In 1651 was men bezig met
de bouw.822 Nadat het oude stadhuis was afgebrand, was de mogelijkheid om de bouw ‘rustig’ ter
hand te nemen was komen te vervallen.823 De nieuwbouw werd versneld. In februari 1653
werden grote hoeveelheden natuursteen besteld.824 Later dat jaar werden de beide bovenste
verdiepingen geschrapt.825 Als redenen werden de ‘quade tijden en de schaarsheyt van finantien
op de thesaurie’ genoemd. De oorlog was in volle gang en leidde tot recessie en volkswoede. 826
Dat was in de woorden van Hans Bontemantel een reden om het stadhuis ‘een verdiepinge
laegher te cappen’, volgens de tekening die daarbij werd vertoond. De raad ging akkoord, maar
liet de Burgerzaal onafgedekt, om die eventueel ‘met eenige ciraet’ hoger op te kunnen trekken.827
Het andere grote bouwproject aan de Dam, de Nieuwekerkstoren (afb. 47), was in 1652 tot een
voortijdig einde gekomen met de dood van zijn voornaamste voorvechter, burgemeester Willem
Backer.828
Maar de oorlog was van korte duur en het economisch effect ervan ook. Er werd grote
schade aangericht aan de handel maar de stadsrekeningen laten over het gehele decennium een
groei van de inkomsten en uitgaven zien. De oorlog eindigde in 1654 met het Verdrag van
Westminster waarin de Acte van Navigatie in essentie werd gehandhaafd maar de maatregelen die
er het gevolg van waren sterk waren afgezwakt.829 In militaire zin wordt de oorlog gezien als een
overwinning voor Engeland. Jonathan Israel betwijfelt wie er beter uitkwam: het conflict draaide
om handel en zeevaart. Op die gebieden werd de positie van de Republiek in de jaren direct na
SAA 5025-17 (Vroedschap) 152vo (28 januari 1643).
SAA 5025-18 (Vroedschap) 60-60vo (2 september 1645).
815 SAA 5025-18 (Vroedschap) 67 (6 november 1645). Het heiwerk was in april 1647 nog niet klaar: SAA 5025-18
(Vroedschap) 139 (8 april 1647).
816 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 66 (13 januari 1661). In 1662 werd de uit te geven grond op verzoek van de
kerkmeesters afgebakend: SAA 5025-23 (Vroedschap) 204vo (31 augustus 1662). Men had inmiddels een van de twee
ontwerpen gekozen: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 86 (11 september 1662).
817 SAA 5025-18 (Vroedschap) 39vo (21 februari 1645).
818 Ook hierbij speelde speculatie een rol. Zo kocht stadssecretaris Bartholomeus van de Wiere, die goed op de hoogte
zal zijn geweest van de plannen, in 1639 een huis aan de Dam voor 16.400 gulden om het kort daarna met 9000 gulden
winst door te verkopen aan de stad: Lammertse 1988.
819 SAA 5025-18 (Vroedschap) 67vo (6 november 1645).
820 SAA 5025-18 (Vroedschap) 123vo (3 december 1646).
821 SAA 5025-18 (Vroedschap) 198 (18 juli 1648).
822 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651).
823 SAA 5025-19 (Vroedschap) 249 (11 juli 1652).
824 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 152 (15 februari 1653).
825 Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 194-196.
826 Brugmans 1973, 78.
827 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel), 76 (27 juni 1653).
828 Over de Nieuwekerkstoren: Von der Dunk 1993; Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 187-189.
829 Boxer 1974, 18-19.
813
814

122

1654 alleen maar sterker.830 Wie naar de inkomsten en uitgaven van Amsterdam kijkt, ziet tijdens
de Eerste Engelse Oorlog niet meer dan een kleine inzakking in een continu stijgende lijn. De
tijdelijke aanpassing van het ambitieniveau met betrekking tot het stadhuis en het stopzetten van
de stadsuitbreiding waren het gevolg van de politieke onrust, niet van een langdurige recessie.
Dat blijkt uit het feit dat het plan voor het stadhuis, dat anders dan de haveneilanden of
de stadsuitbreiding gezien kan worden als een prestigeproject, slechts tijdelijk werd verkleind om
vervolgens in volle glorie te worden uitgevoerd. Al bij het besluit om een verdieping weg te laten,
overwoog men om het middendeel niet van een kap te voorzien zodat dat eventueel hoger kon
worden. In 1655 sprak men van een ‘gezegende commercie’, waarvoor allerlei nieuwe colleges
moesten worden opgericht, die allemaal een kamer in het stadhuis moesten krijgen. Daarom
besloot de vroedschap om het oorspronkelijk vastgestelde ontwerp toch uit te voeren.831 Het
verlaagde ontwerp zou bovendien ‘de ordre der architecture (...) coomen te breecken’. Daarom
ging men terug naar het oorspronkelijke ontwerp, ‘dat door groote moyte en naersticheyt nae de
ordre is ter neder gestelt, door de condichste architeq meesters’.832 Het bestek van de koepel
werd in maart 1655 vastgesteld.833 In juli werd het half voltooide stadhuis met een plechtigheid in
gebruik genomen.834 De afbouw zou nog tien jaar duren, de inrichting nog decennia.
De Engelse Oorlog was een vertragende factor in de aanloop naar de stadsvergroting
maar de bouw van het stadhuis was dat waarschijnlijk nog meer. In verband met de
beschikbaarheid en de prijs van bouwmaterialen en arbeidskrachten kon de stad niet te veel grote
werken tegelijkertijd in uitvoering nemen. De werken werden na elkaar aangepakt. Na de
voltooiing van de ruwbouw van het stadhuis ging men verder met het volgende werk: de aanleg
van een nieuw havengebied. De rest van de stadsvergroting bleef voorlopig liggen. Net als bij de
derde vergroting werden eerst de werkgebieden en pas daarna de rest van de stad gerealiseerd.
3.2 De o osteli jk e eil an den 165 2-166 0
3.2.1 Vlootopbouw en havenuitbreiding
Het werk aan de fortificaties aan de landzijde werd stopgezet tijdens de Eerste Engelse Oorlog;
alle beschikbare middelen gingen naar de opbouw van de oorlogsvloot. Die was de jaren ervoor
sterk verwaarloosd. Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog was de Republiek in grote
financiële nood. De Vrede van Munster was het moment om over te gaan tot zware
bezuinigingen op leger en vloot.
De Eerste Engelse Oorlog werd omschreven als ‘de grootste maritieme ramp die de
Nederlandse stapelmarkt in haar gouden eeuw te verwerken kreeg’. Deze leidde tot het verlies
van tussen de 1000 en 1700 koopvaardijschepen. Veel koopvaardijschepen waren ingezet als
oorlogsschip, met alle nadelen van dien. De ervaringen uit de oorlog waren aanleiding tot de
opbouw van een grotere permanente oorlogsvloot.835 Men had ondervonden hoe belangrijk het
was om voldoende grote oorlogsschepen voorhanden te hebben. Het einde van de oorlog leidde
tot een flinke groei van de scheepsbouw. Amsterdam was als voornaamste belanghebbende een
groot voorstander van uitbouw van de vloot en deed er alles aan om de andere Hollandse steden
mee te krijgen.836 Er bleven 101 oorlogsschepen in de vaart; zestig schepen die al op stapel
stonden of waarvan tot de bouw was besloten, werden afgebouwd en uitgerust.837 Om de
schepen in de vaart te houden werd een vlootbasis met werven en magazijnen voor uitrusting,
bewapening en levensmiddelen onmisbaar geacht. De Admiraliteitswerf op Rapenburg was veel
te klein; uitrusting lag tegen hoge kosten in gehuurde pakhuizen verspreid over de stad. Bestuur
en administratie van de Admiraliteit zetelden in het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal.838
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SAA 5025-20 (Vroedschap) 231vo, 232 (10 februari 1655).
832 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel), 212 (11 februari 1655).
833 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 160 (18 maart 1655).
834 SAA 5025-21 (Vroedschap) 1 (30 juli 1655).
835 Bonke 1986.
836 Elias 1923, 1-25.
837 De Jonge 1858, 538-597.
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De Amsterdamse Admiraliteit had al vóór 1648 voorstellen voor nieuwbouw ingediend bij het
stadsbestuur.839
De reden voor versterking van de zeemacht lag enerzijds in de mogelijkheid van een
nieuw conflict met Engeland. Ook hadden kapers tijdens de oorlog vrij spel gekregen. In de jaren
direct na de oorlog werden expedities naar Portugal en Danzig uitgerust om de zeehandel te
beschermen.840 Maar niet alleen de marine moest worden versterkt. Het verlies van honderden
koopvaardijschepen leidde in combinatie met de snelle herleving van de handel tot een grote
vraag naar nieuwe schepen. Dit versterkte de opleving van de particuliere scheepsbouw.841
Een direct ruimtelijk gevolg van deze ontwikkelingen was een scherpe stijging van de
vraag naar werfterreinen. De oorlogsdreiging leidde tot de extra eis dat deze op een beschermde
plek binnen de stad moesten liggen. Zaandam en de overige centra van de scheepsbouw op het
platteland, die veel bedrijvigheid hadden weten te trekken, lagen onverdedigd in het open land en
waren daarom niet toereikend. Daarnaast speelde de politieke lobby; de steden vochten om hun
aandeel als de Admiraliteit een vloot uitrustte. 842 Iedere stad wilde meeprofiteren van zo’n
opdracht. De scheepsbouw gaf veel werkgelegenheid en had onder meer door het grote aantal
toeleveranciers veel effect op de economie van een stad. Amsterdam kwam als winnaar uit deze
strijd. Hierop werd snel ingespeeld door het stadsbestuur. De stad moest snel geschikte terreinen
ter beschikking stellen voor de scheepsbouw.
3.2.2 De transformatie van Kattenburg
De meest voor de hand liggende plaats voor nieuwe werfterreinen was Kattenburg; deze
fortificatie annex golfbreker stak diep in het IJ en was bereikbaar voor grote zeeschepen. Door
havenwerken aan te leggen op de bestaande structuur werden de kosten beperkt. Bovendien was
aan de oostzijde al veel grond aangeslibt. Men besloot de westzijde van het eiland als houtopslag
in te richten en aan de oostzijde werfterreinen aan te leggen.843 Het meest noordelijk gelegen
bolwerk en courtine werden gesloopt.844 De eerste gebruikers van Kattenburg waren particuliere
scheepswerven. In 1654 besloot men tot de uitgifte van terreinen.845 De eerste drie werden in
maart 1655 verhuurd aan scheepsbouwers.846 Net als op de westelijke eilanden was het
grondbeleid deel van een economische politiek om de scheepsbouw aan te trekken. Op
Kattenburg en later ook op Wittenburg en Oostenburg werden prestatiecontracten gesloten met
scheepsbouwers. Zij huurden de grond tegen een zeer lage prijs, op voorwaarde dat minimaal één
groot schip per jaar van de werf kwam.847
In de zomer van 1655 gaf het College ter Admiraliteit te kennen het gehele eiland
Kattenburg te willen kopen. De gronden die de Admiraliteit in gebruik had op Uilenburg en
Rapenburg zouden aan de stad worden overgedragen.848 De stad besloot de pas uitgegeven
particuliere werven, waar men bezig was met de aanleg van hellingen en de bouw van huizen en
loodsen, ongemoeid te laten. Alleen de westkant van het eiland, waar het jaar daarvoor
houtwallen waren geprojecteerd, werd verkocht aan het College. Hier zouden een magazijn,
timmerwerven, schuitwerven en andere zaken een plaats krijgen (afb. 48).849
De Admiraliteit begon meteen met de aanleg van een nieuwe werf en de bouw van ’s
Lands Magazijn.850 Dit imponerende, monumentale gebouw (afb. 49), vormgegeven door Daniel
Stalpaert, kreeg een dominante rol in het havenfront van Amsterdam. Nadat het zuidelijk deel
van Kattenburg in gebruik was genomen als werf en bouwgrond voor het Magazijn werd in 1660
De Fabryck 2004, 4-7.
Israel 1991, 213-229.
841 De Vries en Van der Woude 2005, 350-355.
842 Elias 1923, 19.
843 SAA 5025-20 (Vroedschap) 139 (6 januari 1654).
844 SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654), punt 14.
845 SAA 5025-20 (Vroedschap) 139 (6 januari 1654).
846 Meijer 1989.
847 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 130vo-132vo (13 januari 1663), punt 8 en 9.
848 SAA 5025-20 (Vroedschap) 267vo (16 juli 1655).
849 De koopacte werd op 12 augustus getekend. De Admiraliteit kreeg een erf dat aan het IJ 925 voet breed was, met
een diepte tot aan de straat van 193 voet. Een hoek van 225½ voet lengte sprong uit 40 voet uit in het water: SAA
5023-4 (Groot Memoriaal) 70 (12 augustus 1655); Jansen 1963-1964.
850 Men begon in maart 1656 met de bouw. Een inscriptie in de noordgevel vermeldt dat het gebouw in negen
maanden ‘tot gebruik werd gebracht’. Vaak werd verondersteld dat het ook in die tijd zou zijn afgebouwd: Meijer 1989.
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opnieuw een groot deel van het eiland overgedaan aan de Admiraliteit. Het college kocht voor
66.000 gulden de rest van de grond langs het IJ.851 Het marineterrein strekte zich daarmee uit
over de gehele lengte van het eiland, ten westen van de Grote Kattenburgerstraat. De stad
bedong hierbij dat zij een strook van zestig voet langs de Kattenburgerstraat in bezit hield. Deze
grond zou in huiserven worden uitgegeven.852 De jaren daarna had de marine steeds opnieuw
gebrek aan ruimte. In januari 1661 waren zes werven uitgegeven aan particuliere
scheepstimmerlieden.853 Deze werden in 1662 ontmanteld om plaats te maken voor uitbreiding
van de Admiraliteit.854 Dat leidde tot de gedwongen verhuizing van drie werven; de
huurcontracten van de andere konden probleemloos worden ontbonden. De stad kocht de drie
eigenaren uit om plaats te maken voor de marine. Dat kostte in totaal 28.800 gulden.855 De
Admiraliteit verzocht om ook een aantal huiserven op Kattenburg te mogen kopen die leeg
waren blijven liggen. Dit werd niet toegestaan; de erven waren onverkocht gebleven ten behoeve
van riolering en vuilopslag en om de toegang tot het IJwater bij brand zeker te stellen.856 In 1668
werden opnieuw drie werfterreinen ontruimd en ingenomen door de Admiraliteit. De
geschutswerf werd van Kattenburg verplaatst naar de oostelijke stadswal bij Oostenburg.857
Naast ’s Lands magazijn en ’s Lands werf bestond het marinecomplex uit een derde
onderdeel: ’s Lands dok, hok of waal, gelegen in het IJ naast Kattenburg. Het was een door een
paalgording omsloten ruimte. Er was een uitgang naar de werf en een naar het IJ, die voorzien
was van een versterkt wachthuis, voorzien van geschut.858 In 1666 werd ’s Lands dok vergroot;
hiervoor werd de jachthaven verplaatst.859 Het complex was rond 1668 klaar.860
Op de bestaande bolwerken werd een haveneiland gelegd dat in zijn ruimtelijke opbouw
leek op de haveneilanden die vanaf het einde van de zestiende eeuw waren aangelegd. Aan beide
zijden lagen werven langs het water. In het geval van Kattenburg werd één zijde ingenomen door
de Admiraliteit. Op werfterreinen mocht niet worden gewoond. Er waren alleen loodsen
toegestaan van een verdieping en maximaal 12 voet hoog. Deze mochten uitsluitend worden
gebruikt als berging voor gereedschap, maatskisten en andere benodigdheden voor de
scheepsbouw. Ook verhuur was verboden.
Tussen de twee rijen werven lagen twee straten in de lengterichting van het eiland. Hier
werden percelen afgestoken ten behoeve van woningbouw. Op deze krappe verkaveling werden
woningen gebouwd, die op veel plaatsen rug aan rug stonden. De uitgifte begon in november
1660, onder conditie dat er geen smederijen mochten komen.861 Deze percelen werden goed
verkocht en het eiland was binnen enkele jaren volledig bebouwd.862 De indeling van het eiland
zorgde ervoor dat de werfterreinen zowel over water als over land goed bereikbaar waren en dat
een groot aantal mensen kon wonen bij de werven waar ze werkten (afb. 50).863
Op 19 januari 1657 besloot men om alle grond tussen Kattenburg en Outewaal
‘successivelijck ende metter tijdt’ te bestemmen tot havengebied. Outewael was een gehucht aan
Voor de betaling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 89 (1663). De Admiraliteit kocht blijkens dit
stuk nog twee andere kavels.
852 Dit is niet gebeurd: de werf lag tot aan de straat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71 (12 februari 1661).
853 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 67 (18 januari 1661).
854 De exploitanten kregen nieuwe terreinen tegen gunstige voorwaarden en een ruime vergoeding voor de opstallen,
tussen de 8600 en 10600 per werf: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 94 (7 februari 1662).
855 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 83 (24 mei 1662 en 5 juni 1662).
856 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 105 (23 november 1662).
857 In 1664 werd de driehoek bij Kattenburg uitgediept om de Admiraliteitswerf mee op te hogen: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). Op dezelfde dag namen de thesaurieren in overweging of de opslag van geschut
op Kattenburg niet moest worden verplaatst: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). Men vond een nieuwe
locatie op de binnenberm van de stadswal bij de lijnbaan van de Admiraliteit: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179vo (12
maart 1664). De geschutswerf van de Admiraliteit werd verplaatst naar de schouder van het bolwerk op het
Rijsenhooft: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 163vo (16 juni 1655).
858 Scheltema 1885.
859 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 107 (18 december 1666).
860 Meijer 1989.
861 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 63-63vo (4 november 1660).
862 Bonke 1986.
863 Men begon in 1662 na klachten van bewoners met de aanleg van bestrating en andere voorzieningen op het deels
bewoonde Kattenburg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 118vo (15 maart 1662). De bewoners wilden een brug over de
Kattenburgervaart naar Wittenburg, aan het IJ. Dit kon wel een paar jaar wachten, aldus de thesaurieren: SAA 5039217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (17 maart 1663).
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de Sint-Anthonisdijk, ongeveer op de plaats van de Oranje-Nassaukazerne.864 Het grootste deel
van de grond op Kattenburg was verkocht aan de Admiraliteit. De overige gronden zouden
geleidelijk, al naar gelang de vraag zich voordeed, worden ontwikkeld. Binnendijks, ten zuiden
van de Nieuwe Vaart, zouden zaagmolens, houtwallen en lijnbanen komen.865
3.2.3 Wittenburg
In de resoluties van de vroedschap of de thesaurieren is nergens een besluit vermeld omtrent de
aanleg van het tweede eiland aan de Nieuwe Vaart, Wittenburg. Dat is wel te verklaren: men had
in 1657 besloten om het gehele buitendijkse gebied te bestemmen tot havenareaal. Daarbij was
het verlengen van de kustlijn het belangrijkste uitgangspunt. Er zouden meer eilanden worden
aangelegd. Deze lagen deels in het buitendijkse land. Dit is zichtbaar op ontwerptekeningen
waarop de loop van de oude kadijk te zien is. Deze lage dijk lag ongeveer op de grens van land en
water. Uit een resolutie van de thesaurieren blijkt dat het noordelijk deel van Wittenburg werd
aangeplempt.866 De aanleg van haveneilanden was duur omdat de grond moest worden
opgehoogd tot het niveau van de dijk. De eilanden liggen ongeveer twee meter hoger dan de
binnendijkse stad.867
Het zuidelijk deel van de eilanden lag op bestaand land. De Kattenburgergracht moest
daar dus worden gegraven. Dit verklaart dat de eerste werfterreinen op Wittenburg al werden
uitgegeven voordat enige beslissing over het ontwerp of de aanleg van het havengebied ten
oosten van Kattenburg was genomen: de gracht had aan beide zijden een oever die in gebruik
kon worden genomen door scheepstimmerwerven. In de zomer van 1656 was de eerste kavel op
het latere Wittenburg uitgegeven. Jan Witheijn en Jacob Burggraeff huurden ieder een werfterrein
van 200 bij 200 voet. De werven werden gescheiden door inhammen of ‘sloten’. Deze werden
ook verhuurd; iedere werf huurde de sloot tot in het midden.868 Het feit dat de werven er eerder
waren dan het eiland verklaart ook de naamgeving van Wittenburg: de werf waar scheepsbouwer
en houthandelaar Jan Witheijn kapitalen verdiende was er al voordat het eiland was ontworpen.869
De vraag naar werfterreinen schommelde sterk, afhankelijk van economische en
politieke ontwikkelingen. De stad probeerde voortdurend om scheepsbouwers van het platteland
te halen. Als dat lukte moest snel werfterrein beschikbaar komen. Maar de vraag kon ook
inzakken. Men besloot in 1666 om de aanleg van werfterreinen op Wittenburg stil te leggen.870 Er
was geen behoefte aan civiele schepen. De economische gevolgen van de Tweede Engelse
Oorlog (1665-1667) zullen hier de oorzaak van zijn geweest. Opnieuw gingen miljoenen guldens
naar het leger en de vloot en leverde het gewest Holland (en daarmee Amsterdam) de grootste
bijdrage.871 In 1671 besloot men de aanlanding aan de noordkant van Wittenburg voort te zetten.
De aanlanding is uitgevoerd door aannemer Otto Jeuriaensz, maar werd niet beschoeid.872 Het
werk werd stilgezet in het Rampjaar. Het gevolg was dat de onbeschoeide koppen van de
eilanden Kattenburg en Wittenburg wegspoelden. Dit leidde tot ondiepten in het havengebied,
dat er in 1672 uitzag als een ‘zeestrand’. De afslag ging zo snel dat ook delen van de werfterreinen
en schuttingen in het water terechtkwamen. Voor de scheepsbouw was dit een rampzalige
ontwikkeling; sommige scheepsbouwers wachtten niet op verbetering van de situatie en
Jansen 1966. Outewael was bij de dijkdoorbraak van 1651 nagenoeg van de kaart geveegd; sindsdien was een aantal
bewoners teruggekeerd: Kruizinga 1951.
865 Met de uitvoering van dit plandeel werd in 1659 een begin gemaakt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21
februari 1659).
866 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171vo (12 juni 1671). Lange tijd werd aangenomen dat Wittenburg en Oostenburg
werden aangeland. Volgens Jansen lagen ze in het buitendijkse land en werden de grachten tussen de eilanden
gegraven.
867 Zie het Actuele Hoogtebestand Nederland: www.ahn.nl.
868 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 171 (26 juli 1656).
869 Over het algemeen wordt aangenomen dat de gronduitgifte pas begon na het ontwerp van het eiland: Jansen 1963a,
376; Bonke 1986, 44; Douwes 1961, 38. Over Witheijn: Van Hoboken 1950; de genoemde resolutie van de
thesaurieren ontbreekt in dit artikel, waardoor de datum van vestiging niet klopt. Witheijn zag zich zes jaar later
gedwongen zijn werf te verplaatsen naar de oostkant van Wittenburg. Hij werd ruimschoots schadeloos gesteld, met
twaalf jaar vrijstelling van de werfhuur, een huiserf op Wittenburg en het preferente recht om een aantal huiserven in
de tweede dwarsstraat te kopen en houtwallen te huren: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 91vo (20 oktober 1661). Witheijn
werd schatrijk in de scheepsbouw: Zandvliet 2006, 35-36.
870 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 65 (6 maart 1666).
871 Israel 1997, 877-888.
872 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171vo (12 juni 1671).
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vertrokken naar Nieuwendam, Zaandam en elders.873 Precies dezelfde klacht van de
scheepsbouwers bereikte de burgemeesters in 1703.874 In de tussentijd was deze situatie niet of
nauwelijks verbeterd. Men was in 1679 nog bezig met het aanlanden van Wittenburg; dit werk
verliep niet erg vlot, volgens de aannemer.875 In 1688 was een deel van Wittenburg niet verder
gekomen dan het stadium van modderpark.876 In 1793 was het probleem van de ondiepten in de
haven alleen maar groter geworden en de aanlanding van Wittenburg en Kattenburg was niet
opgeschoten.877 Op Wittenburg zijn tot ver in de achttiende eeuw nog werfterreinen leeg
gebleven. Tot 1758 werden ongeveer acht van de vijftien beschikbare werven verhuurd.
3.2.4 Oostenburg
De ingebruikname van de IJ-oever ten oosten van de stad verliep schoksgewijs. Het havengebied
werd ingericht op basis van de vraag naar grond. Plannen werden aangepast als de markt dat
vroeg. In 1657 had men een plan gemaakt voor vier haveneilanden haaks op de kustlijn,
verbonden door een vijfde eiland langs het IJ. De ruimtelijke opzet en inrichting van Oostenburg
leidde tot aanpassing van dit ontwerp (afb. 51): één eiland werd uit het plan geschrapt.
De aanleg van Oostenburg het gevolg van een ruimtevraag van de Verenigde
Oostindische Compagnie.878 Net als Kattenburg kende het eiland één grote gebruiker, maar
ditmaal was dat van te voren duidelijk en werd het als zodanig ontworpen. De VOC had sinds
1602 een voor die tijd grote werf op het eiland Rapenburg, met een eigen teerhuis en een
oliekokerij (afb. 92). Toch bleef de compagnie sterk afhankelijk van externe toeleveranciers. Sinds
1603 was het Bushuis op de Kloveniersburgwal deels in gebruik bij de VOC als opslag van onder
meer specerijen.879 Ook had de compagnie een lijnbaan en een geschutswerf bij de SintAnthonispoort.880
Het aantal door de VOC uitgerede schepen steeg sterk, van 128 in de periode 1602-1610
tot 328 in de jaren 1650.881 Dat leidde tot meer behoefte aan werfcapaciteit en opslagruimte. De
compagnie bouwde op Rapenburg een aantal pakhuizen in aanvulling op het Bushuis, maar deze
boden onvoldoende ruimte.882 Rond 1650 zat de Compagnie klem op Rapenburg.883 Daarom
kocht de compagnie in 1657 een terrein buiten de fortificatie; hier werden een houtzaagmolen,
loodsen en een woning gebouwd. Bovendien was hier ruimte voor een vlothaven ten behoeve
van de houtvoorraad.884 Aanwezigheid van de compagnie werd ingecalculeerd toen het besluit
werd genomen om het gebied tot aan Outewael als havengebied in te richten.
De bouw en het onderhoud van de schepen en de uitbreiding van de pakhuiscapaciteit
gebeurden op een ongekende schaal. De VOC besloot tot de aanleg van het grootste en
modernste bedrijfsterrein ooit gebouwd. In 1660 maakte Daniel Stalpaert een ontwerp voor
Oostenburg (afb. 52 en 53). Dat ontwerp was gebaseerd op een uitgebreid programma van eisen
dat de VOC had opgesteld. Net als de Admiraliteit kreeg de VOC de volle eigendom van de
grond. De compagnie zou zelf zorgen voor de ophoging, maar de stad zou modderschouwen ter
beschikking stellen. Het ging om drie percelen op Oostenburg, waar een scheepstimmerwerf,
magazijnen en bijgebouwen zouden komen, de helft van het ‘lijnbaanseiland’ tussen Oostenburg
en nieuwe fortificatie.885 Deze terreinen vormden eilanden op zich; ze werden gescheiden door
water. Het meest in het oog springende gebouw was het Oostindisch Zeemagazijn, dat diende als
SAA 5025-118 (Muniment Vroedschap) 169 (5 december 1672).
SAA 5025-46 (Vroedschap) 101-102 (9 januari 1703).
875 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156vo-157 (6 september 1679).
876 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 54 (22 januari 1688).
877 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
878 Aanvankelijk wilde men het eiland Graveneiland noemen. Op de ontwerptekening staat met potlood in
zeventiende-eeuws handschrift ‘Graaven Aeylandt’ over het zuidelijk gedeelte van Oostenburg.
879 SAA 5025-8 (Vroedschap) 854 (14 april 1603). Het jaar daarna breidde de VOC uit in het Bushuis; de stad besloot
in 1605 tot de bouw van het nieuwe Bushuis aan het Singel: SAA 5025-9 (Vroedschap) 118 (20 april 1605).
880 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 11 (9 mei 1608).
881 Parthesius 2007, 81.
882 Vlak daarvoor besloot de vroedschap mee te werken aan onteigening van panden in de Hoogstraat om de
opslagcapaciteit van de VOC te kunnen uitbreiden: SAA 5025-21 (Vroedschap) 279-279vo (14 januari 1658).
883 Bonke 1986.
884 Kist 1986.
885 De VOC zou ook nog de grond voor een teerhuis krijgen, mocht dat nodig zijn: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 48vo50 (31 januari 1660); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 19vo-20vo (31 januari 1660).
873
874

127

zeilmakerij, slachthuis en pakhuis voor scheepsuitrusting en ingevoerde goederen. Het gebouw
was 215 meter breed, 25 meter diep en vier verdiepingen hoog. Ten noorden van dit gebouw lag
een volgend eiland met daarop werkplaatsen waar spillen, rolpaarden voor het geschut,
scheepstuig, spijkers en riemen werden vervaardigd. De werven lagen op het meest noordelijk
gelegen eiland. Daar lagen drie grote hellingen en een aantal loodsen. In een van deze loodsen
was een smederij met achttien vuren ondergebracht, waar onder meer ankers werden gesmeed.886
Op Oostenburg verrees het grootste maritiem-industriële complex van de Republiek. De
functionele opzet ervan had invloed op de inrichting van het havengebied. De hellingen van de
VOC waren bedoeld voor de grootste typen schepen van dat moment. Deze werden in de lengte
te water gelaten. Hiervoor was veel ruimte nodig binnen de palenrij die de haveneilanden
omgaf.887 Daarom stak Oostenburg minder ver het IJ in dan de andere eilanden. Ook de breedte
en de opzet van het eiland werd bepaald door de VOC. Doordat Oostenburg en het eiland met
de beide lijnbanen zo breed werden, moest één van de haveneilanden uit het oorspronkelijke
ontwerp worden geschrapt. De drie oostelijke eilanden zouden door bruggen met elkaar worden
verbonden. In 1663 besloten de thesaurieren dat men tussen Wittenburg en Oostenburg een brug
zou aanleggen op dezelfde linie als die tussen Kattenburg en Wittenburg.888 De aanleg werd later
weer ter discussie gesteld.889
In 1663 verzocht de VOC om de brug naar het Oostindisch Zeemagazijn niet op de
middenas van het eiland te mogen leggen, maar aan het oostelijke einde, bij de lijnbaan. De
thesaurieren moesten zich hierop beraden en het contract met de VOC erop naslaan. 890 Het
eiland was geheel ontworpen op basis van de vraag van de VOC, maar toen het ontwerp eenmaal
vastlag werd er niet meer van afgeweken. De teloorgang van de symmetrie werd niet aanvaard.
De brug werd uiteindelijk in het midden aangelegd. De brug werd op 13 september 1663
aanbesteed.891 In 1664 was hij in bedrijf.892 Nog datzelfde jaar kocht de compagnie onderhands
28 huiserven op Oostenburg, die tegen het magazijn aanlagen. De VOC kreeg 600 gulden korting
op de grond, maar moest net als iedere andere grondbezitter de kades onderhouden. 893 Hier
kwamen woningen voor werknemers van de compagnie.894
De woningbouw op het zuidelijk gedeelte van Oostenburg zou net als die in de rest van
het gebied ten oosten van de Amstel worden getroffen door de stagnatie in de bouw die intrad na
het Rampjaar. Het duurde tot ongeveer 1750 dat alle percelen op Oostenburg waren bebouwd.895
In 1660 was overeengekomen dat een stuk grond met een lengte van minstens 1650 voet (467
meter) ter beschikking zou komen van de Admiraliteit om een lijnbaan te bouwen. Deze zou
worden gecombineerd met de lijnbaan van de VOC. De kavel voor de beide lijnbanen zou 150
voet breed zijn.896 Zoals gebruikelijk werden de lijnbanen langs de binnenkant van de vesting
gelegd. In 1661 werd de gracht tussen Oostenburg en het lijnbaanseiland aangelegd om de werf te
kunnen ophogen.897 Ook het deel van de Lijnbaansgracht ter hoogte van de VOC-lijnbaan werd
in dat jaar gegraven.898 De beide lijnbanen werden kort daarop gebouwd. De façades aan de
stadskant kregen een uitgesproken monumentale architectuur.899
Over de ruimtelijke opzet van Oostenburg: De Bell 1988.
Het idee om een dwarseiland aan te leggen was niet verlaten. Er zijn kaarten van na de aanleg van Oostenburg
waarop een dwarseiland tussen Kattenburg en Wittenburg staat afgebeeld.
888 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (10 oktober 1663).
889 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
890 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 130 (14 juni 1663).
891 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 202vo (13 september 1663, 13 februari 1665), 205vo (22
september 1663).
892 Toen werd een brugwachter aangesteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 172vo (30 januari 1664).
893 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 166vo (23 oktober 1663). De grond ging in principe voor de marktprijs van de hand.
894 Kist 1986. Later nam de VOC ook de houtwal voor de lijnbaan in gebruik: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen
Burgemeesters) 32 (11 september 1668). Daarop werd een loods gebouwd.
895 Bonke 1986.
896 De Admiraliteit zou het terrein langs de Kattenburgerstraat met een muur afsluiten. De fundamenten van de muur
zouden vier duim uitsteken en konden door de kopers van de huiserven worden gebruikt voor hun achtergevels: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 47-48 (16 januari 1660); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 16vo-17vo (16 januari 1660).
897 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71-71vo (12 februari 1661).
898 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74 (29 maart 1661). De gracht werd gegraven door de VOC en de Admiraliteit, die de
grond mochten gebruiken voor het ophogen van hun werven. De twee voet die illegaal was afgegraven, moest worden
vergoed: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo (29 maart 1661).
899 Van Essen 1998, 68.
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3.2.5 De Nieuwe Vaart en de Rapenburgergracht
De Nieuwe Vaart was in 1648-1649 gegraven om de waterkwaliteit in de haven te verbeteren en
ondiepten tegen te gaan.900 Dit effect werd niet bereikt. De Nieuwe Vaart had aanvankelijk een
breedte van 100 voet. In 1660 werd deze teruggebracht naar 90 voet; men wist toen dat de vaart
niet voldeed aan zijn doel. De rooilijnen van de huizen en van de lijnbanen van de VOC en de
Admiraliteit werden tien voet naar voren gelegd.901 De aanwezigheid van de vaart had grote
invloed op de vorm die de stadsuitbreiding uiteindelijk zou krijgen. Tegelijk met het besluit om
het buitendijkse gebied om te vormen tot haventerrein was besloten om het binnendijkse gebied
ten oosten van de stad te bestemmen voor toeleverende bedrijven. Tussen de Nieuwe Vaart en
de Sint-Anthonisdijk, op de plaats waar later de Plantage zou komen, kwamen houtopslag en
lijnbanen.902 Hiervoor werden parallel aan de oude vestingwerken twee brede grachten gegraven.
Met de uitvoering was men in 1658 begonnen; in 1659 werd de tweede gracht gegraven.903 Ook
de Nieuwe Vaart werd tot havengebied verklaard; op kaarten werd hij wel als ‘nieuwe haven’
aangeduid.
De burgemeesters kwamen in 1668 met een plan voor de aanleg van timmerwerven aan
weerszijden van de Nieuwe Vaart. Het werd voorgelegd aan de vroedschap.904 Het plan werd bij
die gelegenheid met redenen omkleed. De scheepsbouw was booming business, vooral op het
Hollandse platteland. Veel steden lieten hun begerig oog vallen op de scheepsbouwbedrijven. Ze
probeerden bedrijven te lokken met gunstige vestigingsvoorwaarden. De burgemeesters stelden
voor om langs de Nieuwe Vaart en de Rapenburgergracht (tegenwoordig het Entrepotdok)
terreinen uit te geven ter ‘aenlockinge van die neringe’. Dit gebied was geschikt voor
scheepsbouw: de Nieuwe Vaart was breed genoeg voor de grootste schepen en in de omgeving
was ruimte voor houtwallen. De vroedschap besloot om het gebied al naar gelang de vraag zich
voordeed voor een lage prijs in koop of erfpacht uit te geven.905 Men besloot in 1669 om de
eerste 250 voet van de Rapenburgergracht te graven om de scheepsbouw te faciliteren.906 Dit
werk was in 1670 onder handen en twee jaar later nog niet klaar.907 Drie jaar later werd het
uitgesteld.908 Men besloot om verder te gaan met het ophogen van de geplande houtwallen.909 In
1670 was men bezig met de aanleg van de werfterreinen langs de Nieuwe Vaart.910
Zo werd aan de oostkant van de stad in de jaren 1652-1660 een nieuw havengebied
aangelegd. In zijn structuur had het zich te schikken naar de bestaande situatie, waarin de Nieuwe
Vaart en de oude fortificatie bepalende elementen waren. De haveneilanden werden aangehaakt
op de Nieuwe Vaart. De fortificatie bepaalde de loop van Kattenburg. Het was aanvankelijk
gedacht als vestigingsplaats voor particuliere werven. Uiteindelijk kwamen de inrichting, het
gebruik en de bebouwing in hoofdzaak voort uit de vestiging van de Admiraliteit op het eiland.
Wittenburg was eveneens bedoeld voor de vestiging van particuliere werven en werd ook als
zodanig ingericht. Het eiland wijkt niet af van de typologie die aan het einde van de zestiende
eeuw ontstond: een rechthoekig eiland, in het midden in de lengte doorsneden door twee straten,
waartussen zich rug-aan-rug kavels bevonden die werden uitgegeven voor woningen. Aan
weerszijden van die straten bevinden zich tweezijdig ontsloten werfterreinen, voorzien van
insteekhaventjes. Het derde eiland, Oostenburg, was totaal anders van vorm dan de andere
eilanden. Dit eiland was specifiek ontworpen voor één grote gebruiker, de VOC. Daardoor was
het eiland breder en stak het minder diep het IJ in. De aanleg van vier eilanden werd daarmee
onmogelijk; één eiland werd uit de plannen geschrapt. Het werkgebied, dat voor de stedelijke
economie van zeer groot belang was, lag vanaf het oosten onverdedigd in het open land. De
ingebruikname van het nieuwe havengebied maakte dat een toch al urgent probleem bovenaan de
Zie hoofdstuk 6.
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 56-56vo (27 juli 1660), 59 (28 juli 1660).
902 SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657).
903 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659).
904 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 25-26 (7 augustus 1668).
905 SAA 5025-26 (Vroedschap) 89-89vo (9 augustus 1668).
906 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669).
907 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672).
908 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
909 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672).
910 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
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agenda kwam: de fortificatie van de oostkant van de stad, die al lang problematisch was maar met
de aanleg van de eilanden ook formeel niet meer bestond.
3.3 Fo rtifi cat iewe rken: s ta gn atie, voo rt ga ng, voltoo iin g 1 654 -17 00
3.3.1 Ambities teruggeschroefd
Zoals hierboven beschreven had het besluit uit 1652 om de Lijnbaansgracht aan te leggen
vooralsnog tot weinig geleid. In juni 1654, vlak na het einde van de Eerste Engelse Oorlog, kwam
Pieter de Perceval bij het stadsbestuur met een advies over de verdediging van Amsterdam. De
commissie die eerder betrokken was geweest bij de ontwikkeling van de fortificatieplannen kreeg
de opdracht om het te beoordelen. Ook de twee ingenieurs in stadsdienst, Coeck en Ruse, kregen
het rapport te lezen.911 Vier dagen later werd het rapport opnieuw besproken in de vroedschap.
De ambities uit het plan-Coeck van 1652 waren verschrompeld. Het ging niet om een plan voor
nieuwe vestingwerken, laat staan een stadsuitbreiding. Perceval stelde kleine verbeteringen voor
aan de bestaande vesting, vooral aan de oost- en zuidzijde. De grootste ingrepen waren de
vervanging van de vervallen Regulierspoort en het afbreken van het meest noordelijk gelegen
bolwerk op Kattenburg; het was kennelijk zover afgespoeld dat het de verzanding van de haven
meer kwaad deed dan het de stadsverdediging ten goede kwam.912
Henrick Ruse kreeg de opdracht voor het ontwerp van de Regulierspoort, die een
cruciaal onderdeel vormde van de bestaande verdedigingsgordel. Dit was opmerkelijk; meestal
werd een informele prijsvraag uitgeschreven voor dergelijke gebouwen. Maar het was moeilijk om
de ingenieur-extraordinaris voor het naar zijn smaak ongetwijfeld al te vredige Amsterdam te
behouden. Hij had het ontwerp al klaar: tien dagen later, op 9 juli 1654, werd het besproken in de
vroedschap. Deze besloot onmiddellijk tot de bouw van de stenen kolos (afb. 54).913 Men moet
bij aanvang van de bouw hebben geweten dat de kans groot was dat het gebouw niet lang zou
functioneren, althans niet als poort. Naast de opdracht aan Ruse zou de verklaring kunnen liggen
in het feit dat men grote hoeveelheden natuursteen had besteld voor het nieuwe stadhuis, waar
men op dat moment de bovenste verdiepingen waren wegbezuinigd. Maar het is niet uitgesloten
dat men rekening hield met een toekomstige verbouwing tot waag.
In dezelfde tijd werden compagnieën soldaten achter de hand gehouden en werden alle
schepen op het IJ gecontroleerd omdat er geruchten gingen over een mogelijke aanval op de
stad.914 Gewapende schepen bewaakten het IJ en de Amstel.915 Willem-Frederik van Nassau zou
met enkele duizenden krijgsknechten vanuit Groningen onderweg zijn om verhaal te halen naar
aanleiding van de Acte van Seclusie, waarin bepaald werd dat de vierjarige Willem III werd
uitgesloten van het stadhouderschap. 916 Deze bepaling vormde een geheim onderdeel van de
Vrede van Westminster die het einde van de Eerste Engelse Oorlog bezegelde. Kort daarop
werden de Bullebakssluis en de brug bij de Zaagmolenpoort afgebroken en vervangen door een
pontje.917 Een tweede Aanslag op Amsterdam bleef uit maar de veiligheid werd een constante
zorg. Op 1 januari 1655 werd een permanente raadscommissie ingesteld die het bestuur moest
adviseren over de stadsverdediging.918
In 1656 werd een stuk buitendijkse stadsgrond verhuurd onder de conditie dat de stad
voor eventuele werkzaamheden een deel kon terugnemen. Dit besluit wijst erop dat het plan voor
een nieuwe omwalling was opgeschort, maar niet was afgeblazen. De huurders moesten de kade

SAA 5025-20 (Vroedschap) 187 (26 juni 1654).
SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654).
913 SAA 5025-20 (Vroedschap) 197vo (9 juli 1654).
914 SAA 5025-20 (Vroedschap) 199vo (20 augustus 1654).
915 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 68 (19 augustus 1654).
916 Wagenaar 1760, 590.
917 SAA 5025-20 (Vroedschap) 208 (4 september 1654).
918 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 30 (1 januari 1655). Hierin hadden Cornelis Witsen, Joan Blaeu, Coenraad Burgh en
Joris Backer zitting. Zie ook: SAA 5025-20 (Vroedschap) 229-229vo (15 januari 1655); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 73
(15 januari 1655).
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aanleggen langs het inmiddels aangelegde deel van de Lijnbaansgracht (‘cade van de nieue
fortificatie’).919
3.3.2 Hernieuwde plannen
In 1657, drie jaar na de oorlog, ontwikkelde de stedelijke economie zich goed. Een aanwijzing dat
het goed ging met ‘de neringen’ lag in het feit dat ondernemers aan de burgemeesters vroegen om
zaagmolenwerven bij de haven. De vraag naar gezaagd hout was sterk gestegen. Een aantal
zaagmolens kreeg een plaats tussen de Nieuwe Vaart en het IJ.920 De ingebruikname van het
nieuwe havengebied leidde tot de noodzaak om een nieuw fortificatieplan te ontwerpen: het planCoeck hield geen rekening met de aanleg van de oostelijke eilanden en ze lagen buiten de
bestaande fortificatie. Dat blijkt uit een klacht van de gebuikers van werven op Kattenburg. Door
het openen van de brug waren zij ’s nachts van de stad afgesneden.921
De havens, werven en pakhuizen van de Admiraliteit vertegenwoordigden grote militaire
en economische belangen. Deze moesten zo snel mogelijk binnen de verdedigingsgordel worden
gebracht. Op 11 november 1656 kreeg een vroedschapscommissie de opdracht om de fortificatie
van Kattenburg uit te werken. De leden waren afkomstig uit de vaste commissies van defensie
(‘fortificatie’) en economische zaken (‘neeringen’).922 In combinatie met de uitleg van de haven
tot aan Outewael was een plan ontwikkeld voor een ‘volcomene fortificatie met 9 bolwercken’. 923
Dit vestingontwerp werd op 19 januari 1657 aan de vroedschap voorgelegd. Het was ontworpen
door stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck.924 Met de negen bolwerken werden uitsluitend die ten
oosten van de Amstel bedoeld. De locatie van de vesting ten westen van de Amstel was op dat
moment nog niet relevant; deze werd pas in 1660 vastgelegd. De tekening is niet bewaard
gebleven maar met de vaststelling van dit ontwerp werd het tracé van de omwalling definitief
vastgelegd. De ontworpen vesting lag op de contouren van de later uitgevoerde stadsuitbreiding.
Het werk aan de fortificatie werd hervat. Men besloot tot gedeeltelijke aanleg van de
vestingwal waarbij de beveiliging van de oostelijke eilanden voorop stond. Men werkte vanuit een
vastgesteld fortificatieplan om te voorkomen dat vestingwerken ad hoc werden aangelegd en later
weer moesten worden gesloopt. De eerste twee bolwerken die werden aangelegd moesten de
Sint-Anthonisdijk verdedigbaar maken en daarmee de toegang tot het havengebied
beschermen.925 In 1658 verwierf de stad door onteigening de gronden bij Outewael, benodigd
voor de aanleg van de twee bolwerken.926 In 1659 was het bolwerk aan de zuidkant van de
Nieuwe Vaart klaar.927 Vervolgens zou een bolwerk in het water worden aangelegd: het latere
bolwerk Funen. In 1660 werden de laatste technische details van de buitendijkse bolwerken
vastgesteld.928 Ook aan de Amstel zou een bolwerk komen maar dit werd nog niet voltooid.
Aanleg van de overige vijf bolwerken werd verdaagd tot een later stadium. Aan deze beslissing
lag een eenvoudige afweging ten grondslag: de stad was voor een leger nagenoeg onbereikbaar
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 170vo (6 april 1656). Vlak daarvoor ontving Ruse 300 gulden voor het ‘affsteecken van
eenige wercken’. SAA 5024-2 (Burgemeesters) 85 (26 januari 1656); SAA 5039-33 (Oudraad) 132 (26 januari 1656).
Mogelijk heeft hij het tracé van de Lijnbaansgracht uitgezet.
920 SAA 5025-21 (Vroedschap) 180vo (8 januari 1657).
921 Een aantal raadsleden zou met de klagers in overleg treden en bezien hoe Kattenburg beter kon worden verdedigd:
SAA 5025-21 (Vroedschap) 27 (10 november 1655); Jansen 1963-1964a. Het probleem werd tijdelijk opgelost door de
brug te verleggen en in plaats van het uiterste bolwerk een wachthuis te plaatsen: SAA 5025-21 (Vroedschap) 33vo (29
november 1655). In 1659 werd besloten tot de aanleg van een nieuwe Kattenburgerbrug met twee wippen: SAA 50392 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659). Om plaats te maken voor het wachthuis, moest de geschutswerf, waar de
kanonnen werden opgeslagen getest, wijken. Deze werd verplaatst naar een nog in te richten terrein bij Outewaal.
Hiermee werd het gebruik van de IJ-oever voor stedelijke functies een flink stuk oostwaarts opgeschoven: SAA 502521 (Vroedschap) 33vo (29 november 1655).
922 SAA 5025-21 (Vroedschap) 152vo-153 (11 november 1656).
923 Bonke spreekt van een aanpassing van het eerdere plan uit 1652 maar dat is niet juist. Er werd een volledig nieuw
vestingplan opgesteld: Bonke 1986.
924 Vos 1662, 13.
925 SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657). De discussie over het aantal bolwerken is terug te zien in
de kaart van de eilanden, die door Cornelis Danckerts de Rij werd gemaakt: het laatste bolwerk is weergegeven als extra
optie.
926 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 165vo (20 september 1658).
927 Dat blijkt uit de op 17 juli 1659 gedateerde opmeting door Cornelis Danckerts de Rij op de plankaart: SAA
Stadsgedeelten 1944.
928 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129-129vo (19 mei 1660).
919
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door het drassige veenweidegebied. Paarden, wagens en geschut zouden wegzakken in de weke
bodem. De stad was buiten periodes met strenge vorst alleen bereikbaar over het water en over
de dijkwegen. Daarom besloot men om allereerst de toegangswegen (‘advenues’) tot de stad in
staat van verdediging te brengen. De aan te leggen bolwerken zouden net als de Lijnbaansgracht
in een latere fase onderdeel uitmaken van de vestingwal om de nieuwe stadsuitbreiding maar
waren tegelijkertijd bedoeld voor de korte termijn. Het was nog geen nieuwe vesting maar een
serie buitenposten van de bestaande waarmee de voorsteden in redelijke staat van verzekering
zouden worden gebracht. De overige onderdelen van de fortificatie konden wachten. Maar
voordat men kon beginnen moest de binnenvestgracht worden gegraven. De Lijnbaansgracht, die
ten oosten van de Amstel via Outewael en naar het IJ zou lopen, was nog maar voor een klein
deel gegraven. Men besloot dit werk voort te zetten.929
3.3.3 Voorbereidingen voor de vestingbouw: stadstimmertuin en Oosterbeer
In 1660 werd het menens met de stadsuitbreiding. De thesaurieren bestelden in Kopenhagen
grote aantallen ijzeren leuningen en ‘standarts’ voor nieuw te bouwen bruggen en sluizen. Men
hield rekening met een lange levertijd.930 Ook de aanleg van de fortificatiewerken kwam in een
stroomversnelling: een reeks van resoluties van de thesaurieren wordt gevolgd door
aanbestedingen die kort erna plaatsvonden. Het geld dat was verdiend met de verkoop van erven
op Kattenburg en in de oude stadstimmertuin in de Jordaan had men apart gelegd met het oog
op de te verwachten stadsuitbreiding. In 1660 besloot men dit geld te gebruiken voor nieuw
werk.931
Het grote werk begon in januari 1660 met de verplaatsing van de stadstimmertuin naar
de eerder vastgestelde plaats aan oostkant van de Amstel, midden in het werk.932 Tegelijkertijd
begon men ten westen van de Amstel aan de binnenvestgracht (afb. 55). Ook hier was aanleg van
de gracht nodig om het werk bereikbaar te maken. In januari besloot men om recht tegenover het
al gegraven deel te beginnen en de gracht met een boog rond de stad naar het bolwerk bij de
Passeerdersgracht te laten lopen.933 Op 13 februari werd het tracé van de gracht iets gewijzigd.
Hiermee zou de fortificatie sterker worden en bovendien vijf morgen (vier hectare) meer land
binnen de stad worden getrokken.934 Het concept was ‘wat qualijck getijckent’. 935 In mei 1660
kregen de schepenen opdracht om de grond die nodig was voor de aanleg van de gracht te
taxeren. Hierbij werd uitdrukkelijk gemeld dat illegale ophoging en gebouwen niet meetelden bij
de waardebepaling.936 Hieruit blijkt dat de voorstad zich al uitstrekte tot de latere Lijnbaansgracht.
De bewoners kregen te horen dat ze moesten vertrekken.937 Na aanleg van de Lijnbaansgracht
kon de uitvoering van de fortificatie ten westen van de Amstel beginnen.938
Een volgend werk dat een aanvang nam was de Oosterbeer. Op het punt waar de nieuwe
stadsgracht de Diemerzeedijk kruiste moest een waterkering of beer worden aangelegd. Deze
maakte enerzijds onderdeel uit van het dijkenstelsel langs het IJ en anderzijds van de
fortificatiewerken rond de stad. De beer moest worden aangelegd voordat de singelgracht kon
worden gegraven. Men begon in november 1660 met de bouw. Toen werd een kistdam
aangelegd; het heiwerk nam een aanvang. 939 In maart 1661 was de fundering klaar en werden de
SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55vo (29 juli 1660), 137 (18 juli 1663).
931 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55 (23 juni 1660).
932 Van Domselaer 1665, 254-255; Jansen 1960a.
933 SAA 5025-22 (Vroedschap) 244vo (28 januari 1660).
934 SAA 5025-22 (Vroedschap) 255-255vo (13 februari 1660).
935 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 395 (13 februari 1660); SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 396 (13
februari 1660). Bontemantel spreekt tot tweemaal toe van zes morgen.
936 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660).
937 Ze moesten hun opstallen op 12 juli hebben verlaten. Op verzoek van de eigenaren werd deze termijn met twee
weken verlengd. Wie daarna zijn grond niet had ontruimd liep het risico dat de stad het op zijn kosten zou doen: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 55vo-56 (8 juli 1660). Op 22 juli, vier dagen voor de ontruiming, was de taxatie van de grond
klaar: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 35 (22 juli 1660). De grond werd getaxeerd tussen f 5,5,- en f 5,10,- de roede.
Voor water werd een eenheidsprijs van f 2,8,- betaald. Het tarief van f 5,5,- de roede werd in 1661 de eenheidsprijs
voor de nog niet onteigende grond die nodig was voor de fortificatie: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 90 (12 oktober
1661).
938 Dit besluit viel op 20 januari 1660: SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 437 (20 januari 1660).
939 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 63vo (4 november 1660).
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technische details vastgelegd.940 In 1661 werd de eerste steen gelegd. De beer was een gigantische
bakstenen dam, veel groter dan de Westerbeer bij de Haarlemmerpoort en de eerdere Oosterbeer
bij de Sint-Anthonispoort. Deze laatste was deels verzakt door een grote vloed.941 Om dit te
voorkomen werd de nieuwe beer beter en dieper gefundeerd. Voor het metselwerk werden meer
dan drie miljoen groot formaat bakstenen gebruikt. De bovenkant en zijkanten waren bekleed
met witgrijze natuursteen. De beer diende als waterscheiding maar maakte ook deel uit van de
fortificatiewerken. De dam moest onbegaanbaar zijn en had daarom een spits toelopende
bovenkant. Drie monniken moesten voorkomen dat de spitse rug van de beer kon worden
overgestoken.942 In 1663 was de beer klaar.943 De damwand werd weggehaald.944 Het jaar daarop
besloot men de braak bij Outewaal te dempen.945 Het graven van de Lijnbaansgracht bij de
Nieuwe Vaart werd in oktober 1663 aanbesteed. 946 De monniken werden in 1684 aangevuld met
een hekwerk of hamei over de beer dat ten dele in de gracht werd ingeheid.947
3.3.4 Verplaatsing van molens en lijnbanen
In het gebied waar de vierde vergroting plaatsvond stonden 21 molens. Zes stonden op de te
slopen oude bolwerken. Deze werden samen met negen andere die buiten de stad hadden gestaan
verplaatst naar de nieuwe bolwerken. Hiermee waren alle nieuwe bolwerken bezet met een
molen, op één na: het bolwerk Funen, dat de VOC in gebruik had.948. De overige zes werden
naar de Overtoom en de Boerenwetering verplaatst.949 Enkele uitzonderingen daargelaten
stonden op de bolwerken korenmolens.950 Deze waren van groot belang voor de stedelijke
voedselvoorziening. Dit vereiste een snelle en probleemloze verplaatsing. Hierbij zal de
verviervoudiging van de verhuisvergoeding tot 1600 gulden zeker hebben geholpen.951
Op 2 april 1661 was bepaald welke molens waar kwamen (afb. 56). De eerste vier molens
werden in de zomer van 1661 verzet.952 In de periode november 1662-januari 1663 ondertekende
een aantal molenaars een overeenkomst met de stad waarin de voorwaarden voor de huur van
een molenwerf op de nieuwe bolwerken waren vastgelegd.953
De molens konden worden verzet vanaf het moment dat het vestingplan vastlag. Het
was niet nodig dat de bolwerken voltooid waren. De ophoging van een bolwerk vond plaats als
een molen moest worden geplaatst.954 De stad hoogde de molenwerven eenmalig; daarna was alle
ophoging en onderhoud voor rekening van de eigenaren van de molens. Dit werd contractueel
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 75 (31 maart 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 75vo, 76 (2 april 1661).
SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654).
942 Van Domselaer 1665, 273.
943 Toen begon men met de aanleg van het stuk dijk buiten de beer: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663);
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 129 (25 mei 1663).
944 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 198vo (7 september 1663).
945 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71vo (12 februari 1661). Dit werd later weer afhankelijk gemaakt van de grondprijs. Als
een zekere Claes Vinck voldoende geld over had voor de grond zou de stad de braak ‘vol modder […] smacken’. Zo
niet, dan niet: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 73 (12 maart 1661).
946 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 210vo (26 oktober 1663).
947 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 131-132 (3 november 1684). Deze ‘hamei’ werd meteen gemaakt. Kort daarop kreeg de
Westerbeer eenzelfde voorziening: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 133-137 (20 november 1684).
948 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (2 april 1661).
949 Van den Hoek Ostende 1970. Het artikel geeft de namen en locaties van de te verplaatsen molens.
950 Op het bolwerk Zeeburg stond de loodwitmolen De Zon. Op de bolwerken Osdorp en Nieuwkerk stonden twee
zeemtouwersmolens. Het bolwerk Jaap Hannes bleef zonder molen: Van den Hoek Ostende 1972. In 1669 kwam op
het bolwerk Zeeburg een cementmolen. Op verzoek van eigenaar Joannes Wesselsz werd van stadswege een invaart
door het bolwerk gegraven. Hij betaalde jaarlijks tachtig gulden huur en drie gulden voor het recht van de wind.
Wesselsz werd verplicht om een brug over de invaart te bouwen mocht er een lijnbaan voor de molen worden
aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 32 (14 februari 1669); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669). Voordat
de molen werd gebouwd inspecteerden de thesaurieren de locatie met een bewindhebber van de VOC. De molen
moest vanaf de Nieuwe Vaart en het IJ voor grote schepen bereikbaar zijn: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 41-41vo (12
april 1669). Het bolwerk moest opnieuw worden onderheid, wat vertraging inhield van Wesselsz. Bij wijze van
planschadevergoeding werd de beschoeiing van de invaart door de stad aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 70 (11
september 1669). Het voorjaar daarop was de molen in bedrijf: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 115-115vo (20 mei 1670).
951 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren) (29 maart 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179 (11
maart 1664).
952 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 85vo (6 juli 1661).
953 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 106 (9 januari 1663).
954 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664).
940
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vastgelegd.955 De molens zouden midden in de bolwerken komen te staan – voor zover ze niet al
waren verplaatst en toch excentrisch stonden. Op 19 augustus 1662 was een aantal molens ten
westen van de Amstel al verplaatst. Aan de oostzijde waren nog geen molens op de beoogde
bolwerken gebouwd.956 In 1669 waren de nieuwe bolwerken voorzien van molens.957
De lijnbanen waren als toeleverancier van de scheepvaart een essentiële functie. De
lijnbanen op de bolwerken waren net als de molens in particuliere handen. De grond werd
gehuurd van de stad. De eerste lijnbaan in de nieuwe fortificatie kon worden verhuurd in 1664.958
De lijnbanen moesten net als de huisjes op de bleekvelden en ramen een uniform karakter
krijgen. Daarom werd verplicht om ze te bouwen volgens de tekening van onderfabrieksmeester
Gerrit Barentsz Swanenburg.959
3.3.5 De Hogesluis: ‘opperbrug’ van Amsterdam
Het fortificeren van de Amstel was een complex probleem. De rivier was versmald tot
driehonderd voet (85 meter) maar ook dit was een grote afstand. Met de bouw van een
gefortificeerde brug beoogde men te bewerkstelligen wat met de blokhuizen kort tevoren was
mislukt: het verdedigbaar maken van de grootste verkeersader aan de landzijde, de plek waar de
stad het best kon worden benaderd. Deze keer was men vastbesloten om de verdediging van de
rivier goed te regelen. Daarom werd het idee voor de brug eerst voorgelegd aan de stadsmetselaar
en de onderfabriek om technisch advies. De ingenieurs Henrick Ruse en Matthias Døgen gaven
hun mening over de vestingbouwkundige aspecten.960 De brug zou uit steen worden opgetrokken
tot op de hoogte van de courtines van de vesting, vandaar de naam ‘Hogesluis’. De hoogte zal
een defensieve reden hebben gehad: als de brug onder beschietingen zou instorten, zou de rivier
onbevaarbaar worden. Daniel Stalpaert kreeg opdracht om de brug te ontwerpen. Hij nam
hiermee revanche voor zijn falende, inmiddels gesloopte blokhuizen. Maar voordat de bouw
begon moest hij eerst een maquette van de brug maken, mogelijk ten behoeve van een tweede
adviesronde.961 In 1662 werden de technische details vastgesteld door de thesaurieren. 962 De
Hogesluis rustte op 35 gemetselde bogen waarvan de elf middelste boven het water lagen. De
middelste drie bogen dienden voor de scheepvaart. De overige acht bogen die in het water
stonden werden verhuurd als opslagplaats.963 Buiten de Hogesluis, acht roeden stroomopwaarts,
werd net als in het IJ een palenrij aangelegd. Deze werd onderworpen aan de symmetrische
aanleg met de Amstel als spiegelas, die men in en buiten de stad nastreefde. De palenrij zou aan
weerszijden aansluiten op de punten van de schouders van de bolwerken. Het paalhuisje zou

SAA 5039-3 (Thesaurieren) 88 (19 juni 1666).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 98vo (19 augustus 1662). De vier molens bij de Leidsegracht stonden er in 1664 nog.
Zij moesten in maart worden afgebroken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (5 maart 1664). Diezelfde dag kreeg een van
de vier uitstel tot mei, omdat dat eerder was toegezegd. Het Molenpad was een van de weinige prestedelijke elementen
die bewaard bleven. Het werd in 1669 onteigend: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 38 (5 april 1669). De molen in het
bolwerk bij de Vijzelstraat stond er in juni nog en zorgde voor vertraging: de grond kon pas zes weken na de veiling
worden overgedragen aan de koper: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 162 (24 juni 1664). In 1665 moest
nog een laatste molen worden verplaatst. De zaagmolen van Claes Reijertsz stond op de zeedijk in het schootsveld van
de nieuwe fortificatie. Zijn naam staat niet op de lijst van molenaars die in aanmerking kwamen voor een vergoeding,
maar ook hij ontving 1600 gulden: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45vo (20 oktober 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren)
46vo (30 oktober 1665).
957 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669).
958 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182vo (7 maart 1664). De lijnbaan lag in de binnenbarmte van de stadswal vanaf de
brug over de Nieuwe Vaart tot aan het bolwerk ten oosten van de Muiderpoort. De grond werd voor 12 jaar verhuurd.
De lijnbaan had een lengte van 1000 voet en een breedte van 33 voet. Om de 20 vadem moesten twee deuren gemaakt
worden als doorgang naar de stadswal. De huur ging in op 1 mei 1664 en bedroeg f 120,- per jaar. Men overwoog de
Lijnbaansgracht ten westen van de Nieuwe Vaart smaller te maken zodat tussen de Lijnbaansgracht en de stadswal een
extra stuk grond kon worden uitgegeven als lijnbaan: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179vo (12 maart 1664).
959 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177vo-178 (7 maart 1664). Al in 1665 werd de eerste lijndraaier aangepakt wegens
illegale bouw: Engel Jansz had bij zijn baan een tuin aangelegd: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). In
1687 begon de teruggang in de lijndraaierij. De lijnbaan bij het bolwerk Blauwhoofd werd gesloten nadat de exploitant
hem zonder succes te koop had aangeboden: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 18vo-19 (9 februari 1687).
960 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo-75 (31 maart 1661).
961 De brug kwam in de courtine van de bolwerken en kreeg dezelfde hoogte. Er werd tevens een model van de
Hogesluis besteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo-75 (31 maart 1661).
962 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112vo (20 april 1662), 113 (13 oktober 1662).
963 d’Ailly 1926; Jansen 1975-1976; Stavast 1976.
955
956
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exact in het midden, tegenover de middelste boog van de Hogesluis komen te liggen.964 De rivier
was nu afsluitbaar en kon met geschut worden bestreken. De monumentale Hogesluis werd door
stadsdichter Jan Vos omschreven als de ‘opperbrug’ van Amsterdam (afb. 57).965
Terwijl de sluis in aanbouw was voer er een schip tegenaan waardoor een van de bogen
verzakte of instortte.966 In augustus 1663 was de brug hersteld en zo ver opgemetseld dat de dam
in de Amstel kon worden weggehaald.967 In het voorjaar van 1664 was de Hogesluis klaar en
werden de leuningen geplaatst.968 Aan weerszijden kwamen twee hardstenen wachthuisjes, die
eigenlijk waren besteld voor het stadhuis.969
3.3.6 Ontwerp en bouw van vier stadspoorten
Men besloot in een vroeg stadium tot de aanleg van de straten van de poorten naar het centrum;
de bereikbaarheid van de stad moest gewaarborgd worden. Dat leidde tot de noodzaak om de
poorten snel te bouwen. De Muiderpoort werd ontworpen door onderfabrieksmeester Gerrit
Barentsz Swanenburg; men besloot in 1662 tot de bouw naar zijn ontwerp.970 Het gebouw was,
meer nog dan de laatst gebouwde Regulierspoort, een sober classicistisch ontwerp, eveneens op
een rechthoekige plattegrond. Men overwoog dit model ook voor de andere poorten te hanteren.
In het voorjaar van 1662 besloot men de stadsmeesters de mogelijkheid te bieden om
ontwerpen in te dienen voor de andere drie poorten: de Weesperpoort, de Utrechtsepoort en de
Leidsepoort.971 Mochten deze ontwerpen om wat voor reden dan ook niet voldoen dan zouden
ze identiek aan de Muiderpoort worden.972 Op 19 augustus 1662 besloot men de overige drie
poorten te bouwen op dezelfde plattegrond. Het besluit over de façades werd uitgesteld. 973 Men
was niet tot een ontwerp gekomen dat de goedkeuring kon wegdragen en hield nog een slag om
de arm.
Kort daarna kwam Daniel Stalpaert met een ontwerp voor de Leidsepoort naar de
thesaurieren.974 Op 12 oktober 1662 werd een ontwerp voor de poort aan de thesaurieren en
burgemeesters getoond en vastgesteld.975 Swanenburg kreeg de opdracht dit ontwerp uit te
voeren. Het was blijkens de resolutietekst opgesteld ‘volgens ’t gemeen advijs van stadtsmeesters’,
dus niet door Daniel Stalpaert alleen. De Leidsepoort week sterk af van de andere poorten. Het
was een nauwelijks geornamenteerd vierkant volume met vier hoektorens en een middentoren,
alle met spitse tentdaken (afb. 58).976 Door zijn kasteelachtige karakter past het niet in de reeks
van strak classicistische stadsgebouwen die onder Stalpaerts regime als stadsarchitect werd
gerealiseerd. De Leidsepoort bleef de enige poort waarvoor een alternatief ontwerp was
ingediend. De Weesperpoort en de Utrechtsepoort werden wel uitgevoerd naar het model van de
Muiderpoort.977 Uniformiteit in het ontwerp van de poorten, de toepassing van één stadsstijl,
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 129 (25 mei 1663). Op 30 augustus werd besloten tot de uitvoering van het paalhuisje:
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 146vo (30 augustus 1663).
965 Vos 1662, 21.
966 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (4 april 1663).
967 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 178vo (23 augustus 1663); SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 200vo (5 september 1663).
968 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (21 maart 1664). Deze reikten tot aan de bolwerken: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
198 (1 oktober 1664).
969 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 72 (31 maart 1666). In 1670 bleek de afwatering een probleem te zijn: het water drong
door het brugdek in de bogen. Daarom werd de brug met drie lagen klinkers in cement bedekt: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 134vo (27 november 1670). De uitvoering van dit werk geschiedde in het volgende jaar: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 150vo (24 februari 1670). In 1675 werden de beide opgangen van de Hogesluis naar de stadswal
opgehoogd en bestraat. De opgangen waren te steil en slecht begaanbaar voor zwaargeladen wagens. Daniel Stalpaert
had hiervoor de tekeningen gemaakt: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 49vo (25 juni 1675).
970 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662).
971 De Leidsepoort werd aanvankelijk Sloterpoort genoemd.
972 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van
de stadt), ongepagineerd (10 mei 1662).
973 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662).
974 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662); SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren),
ongepagineerd (1 september 1662). Men begon in 1662 aan de funderingen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 102 (21
september 1662).
975 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112vo (12 oktober 1662).
976 Van Essen 1998, 70.
977 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663).
964

135

werd verkozen boven een individuele, kennelijk op de plek toegesneden architectuur zoals de
Leidsepoort die had gekregen.
In april 1663 was men bezig met de bouw van de Muiderpoort en de afwerking van het
aanliggende gordijn.978 Later dat jaar begon het heiwerk voor de Utrechtsepoort979 en de
Weesperpoort. In augustus was men zover dat men met de bouw van deze poorten kon
beginnen.980 Het metselwerk van de poorten werd eerst uitgevoerd. De kappen werden
ondertussen besteld bij particuliere aannemers. Deze werden elders gemaakt als prefabbouwpakket en vervolgens op de poorten geassembleerd.981 Tot de tijd dat de kappen klaar
zouden zijn werden de poorten tijdelijk met pannen gedekt.982 De poorten werden in de jaren
1665 en 1666 afgebouwd.983
Bij de bouw van de stadspoorten speelde naast de militaire eisen ook de bereikbaarheid
van de stad. Die werd door de uitbreiding tijdelijk moeilijk bereikbaar en het was van het grootste
belang om de radialen zo snel mogelijk bruikbaar te maken. Daarom hadden ook de bruggen
over de Singelgracht hoge prioriteit. De vier bruggen buiten de poorten werden in 1662 door
Swanenburg ontworpen.984 Ze werden uitgevoerd in hardsteen.985 Dit was militair gezien niet
verstandig: houten bruggen konden sneller en goedkoper worden afgebroken en herbouwd bij
serieuze militaire dreiging.986 De bruggen voor de Weesperpoort en de Utrechtsepoort werden
aanbesteed op 8 september 1663.987 De valbruggen voor de nieuwe poorten werden in 1664
gemaakt.988 In 1665 werden aan de wachthuizen buiten de poorten, de schoorstenen en de

SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663). In 1663 kregen de poorten hun definitieve namen: de Leidsepoort,
de Utrechtsepoort, de Weesperpoort en de Muiderpoort: SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo-2 (2 mei 1663).
979 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663).
980 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663).
981 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 201vo (13 september 1663).
982 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 159 (23 oktober 1663).
983 Stalpaert kreeg in 1663 de opdracht voor modellen van de kappen ten behoeve van de aanbesteding, als aanvulling
op de het bestek: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). Die vond tien dagen later plaats: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). Eerder was al begonnen met het heiwerk voor de hamei van de Utrechtsepoort:
SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 173vo (tussen 8 augustus en 23 november 1663). Ook was een
damwand van ‘paelplancken’ geheid ten behoeve van de bouw van de Utrechtse- en Weesperpoort: SAA 5039-688
(Memoriael van diversche partijen) 174vo (11 augustus 1663). Men was in december zover dat de damwand kon
worden verwijderd: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 176vo (20 december 1663). De opdracht om de
kappen van de Muiderpoort en de Utrechtsepoort te bouwen werd verleend in september 1663: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 148vo (13 september 1663). De toren en de bakbedekking vielen buiten deze opdracht. De kap van de
Muiderpoort werd aanbesteed op 13 september 1663. Op 21 december werd ook de toren aan hem gegund. Op
dezelfde data kreeg Jacob van Eeden opdracht voor kap en toren op de Utrechtsepoort: SAA 5039-688 (Memoriael
van diversche partijen) 202vo (13 september en 21 december 1663). De Leidsepoort had ook een tijdelijke bekapping
gekregen. In 1664 kreeg de onderfabriek de opdracht om de poort te ‘ontbloten’ zodat de aannemer de kap erop kon
zetten: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664). Die kap was op 13 september 1663 aanbesteed: SAA 5039-688
(Memoriael van diversche partijen) 201vo (13 september 1663). De Weesperpoort was in bedrijf in de zomer van 1664:
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (12 juli 1664). De andere poorten zullen in dezelfde periode zijn opgeleverd. François
Hemony kreeg de opdracht om nieuwe klokken te gieten voor de Leidsepoort, de Utrechtsepoort en de Weesperpoort:
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191 (16 juli 1664). In 1665 werd het uurwerk op de Utrechtsepoort geplaatst: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 20vo (6 mei 1665). In 1666 waren de Utrechtse-, Weesper- en Muiderpoort klaar tot en met de torens.
Er werd een opzichter aangesteld over de uurwerken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 91 (12 augustus 1666). Er was op de
Weesperpoort al een poortwachter. Die werd in oktober vervangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 98vo (22 oktober
1666). In 1668 werd een klok uit de Munttoren in de Leidsepoort gehangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 189vo (7
augustus 1668).
984 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 101vo (14 september 1662).
985 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 104 (4 november 1662). Over de aanbesteding van de bruggen: Jansen 1974.
986 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 179-180 (11 november 1665).
987 De stad leverde steen aan de aannemers. De brug voor de Weesperpoort werd gebouwd door Harmen Nachtglas,
Abraham Molenijser, Gerrit Laurensz en Pieter Pietersz. De aanneemsom bedroeg 6500 gulden. Er werd voor f
4504,15 aan steen geleverd. Bleef over f 1995,85. Daar ging nog 100 gulden boete vanaf wegens ‘wanlevering’. Het
totaal betaalde arbeidsloon bedroeg f 1895,85. De brug voor de Utrechtsepoort werd gebouwd door Hendrick de
Keijser, Jacob van Hoedegeest en Jan Gijselingh, voor 6800 gulden. De stad leverde voor 4552 gulden steen, zodat
voor de aannemers 2248 gulden overbleef: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 201vo (8 september
1663).
988 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664).
978
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(stook)hokken aan weerszijden gebouwd. 989 Buiten alle nieuwe poorten werd in de stadsgracht
een drinkplaats of paardenwed aangelegd.990
Naast de vier grote poorten werd bij de Boerenwetering een waterpoort aangelegd in de
vorm van een opening in de courtine van twintig voet breed.991 Met deze Weteringpoort, waartoe
in 1662 al was besloten, werd in 1668 een begin gemaakt; een jaar later was de bouw voltooid.992
3.3.7 De aanleg van de vestingwerken: strategische prioritering
Op 6 januari 1661 besloot de vroedschap om de uitvoering van de vestingwal en stadsgracht
voort te zetten. De nieuwe fortificatie liep dwars door de voorstad: voordat het werk kon
beginnen moest het terrein worden vrijgemaakt. In de jaren 1662-1663 werd zo’n 70.000 gulden
uitgegeven aan het opkopen van 154 huizen.993 Het is niet duidelijk hoeveel huizen er in totaal
weg moesten. In september 1662 was men bezig met het ontruimen van tuinen op het
Omvalspad en het Vijverspad.994
De grond die nodig was voor de fortificatiewerken werd in januari 1663 getaxeerd. De
prijs was afhankelijk van de ligging en de mate van ophoging – voor zover die niet illegaal was
gebeurd. Hoe dichter een perceel bij de Amstel of een andere toegangsweg lag, des te beter was
de bereikbaarheid en daarmee de gebruikswaarde. Hiermee ging ook de taxatiewaarde omhoog. 995
Of er voor te slopen bebouwing werd betaald was afhankelijk van de ouderdom. Opstallen die
tegen de keur waren gebouwd werden niet vergoed.996 Het grondplan van de vesting werd in het
terrein uitgezet, ook om bewoners en eigenaren te laten weten waar ze aan toe waren. 997
Bij de uitvoering ging men uit van militaire prioriteiten. De bolwerken aan weerszijden
van de toegangswegen werden eerst aangelegd. In de woorden van de vroedschap: de ‘advenues’
moesten eerst ‘in postuer van defensie’ worden gebracht.998 De toegangswegen werden buiten de
stad voorzien van hameien of hekken.999 De Overtoomsevaart werd met een boom afgesloten.1000
De bolwerken aan weerszijden van de Sint-Anthonisdijk waren als onderdeel van de Oostelijke
Eilanden aangelegd. Daarop volgden in 1660 de twee bolwerken die de Amstel zouden flankeren.
De fundamenten zouden bestaan uit gemetselde bogen waarop in een later stadium met
graszoden de wallen zouden worden opgezet.1001
In februari 1660 besloten de thesaurieren om ook de Heiligeweg te voorzien van twee
bolwerken. Men zou meteen beginnen met het heien van de funderingen. Men begon met klein
formaat palen. Grotere waren besteld maar waren nog onderweg.1002 Uit deze resoluties van de
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 158vo (7 december 1667); SAA
5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165vo (12 december 1667). Aanvankelijk
twijfelde men tussen een locatie in de stadsgracht en een in de Singelsloot: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen
Burgemeesters) 20 (12 juli 1668).
991 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren) [ongepagineerd] (14 september 1662).
992 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 162vo (31 januari 1668). Het ontwerp werd aan de vroedschap voorgelegd: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 169vo (8 februari 1668). In 1669 werd een poort- annex sluiswachter aangesteld: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 28vo (30 januari 1669); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 172vo (30 januari 1669). Buiten de waterpoort
werd in 1669 een pleintje aangelegd. SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669); SAA 5039-33 (Oudraad) 179vo
(30 januari 1669).
993 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 256vo-265 (ongedateerd).
994 Het Vijverspad liep vanaf het Reguliershof in oostelijke richting naar de Boerenwetering; het Omvalspad vanaf de
Amstel. SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662). Dit leidde niet ogenblikkelijk tot sloop. Pas in 1663 werden
de afbraken op het Omvalspad verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 105 (1663-). SAA 5039-2
(Thesaurieren) 100 (13 september 1662); SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd
(13 september 1662). Op andere plaatsen werden huurcontracten ontbonden of gewijzigd. In 1663 werd een deel van
het land vergraven dat Egbert Roest van de stad huurde: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663).
995 De eerste negen roeden vanaf de rivier werden getaxeerd op negen gulden, de volgende negen roeden acht gulden,
de derde zeven gulden en vijf stuivers, en de grond daarachter op zes gulden. Iedere duim ophoging boven de
maaiveldhoogte van de omliggende weilanden leidde tot een prijsstijging van negen stuivers de roede. Voor water werd
veel minder betaald: drie gulden en zeven stuivers: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 95vo (16 januari 1663).
996 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 96vo (26 januari 1663).
997 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661).
998 SAA 5025-23 (Vroedschap) 116 (22 februari 1661).
999 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662).
1000 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (29 maart 1662).
1001 De burgemeesters kregen het advies om deze werken in de lente in het terrein uit te zetten: SAA 5039-217
(‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
1002 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 69 (11 februari 1661).
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thesaurieren blijkt dat er de nodige druk achter werd gezet. De dag daarop kregen de bewoners
van de grond tussen de geplande binnenveststraat en de singelgracht te horen dat ze hun
opstallen voor 1 mei moesten slopen.1003 Twee weken later bleek dat de beschikbare heipalen te
klein waren om goed te kunnen funderen in de zompige grond bij de Amstel. De bouw van het
bolwerk aan de oostzijde van de Amstel werd gestaakt, dat aan de Heiligeweg werd
voortgezet.1004 In de zomer van 1661 begon men aan de courtines.1005 De aanleg van het bolwerk
ten westen van de Amstel verliep moeizaam en was in 1662 nog niet klaar. 1006
In het voorjaar van 1662 begon men met de voorbereiding voor de aanleg van de overige
bolwerken aan beide zijden van de Amstel.1007 In september 1662 was men bezig met het
ontruimen van de tuinen op het Omvalspad, dat ter hoogte van de fortificatie lag. 1008 Huizen,
tuinen en erven van dertig voet binnen de Lijnbaansgracht tot aan de singelsloot werden
gesloopt. De rest nog niet: de nieuwe fortificatie zal niet overal meteen voldoende schootsveld
hebben gehad.1009 Er moest ook op flinke afstand van de stad het nodige worden onteigend: niet
alleen grond maar ook veel woonhuizen en andere gebouwen. De meeste erven waren bebouwd,
ook op grote afstand van de stad.1010
Alle bebouwing, tuinen en fruitbomen moesten verdwijnen uit het gebied.1011 Ondanks
een enkele vertraging kwam het grondverzet goed op gang. Jan Hendricksz van den Bergh,
opzichter over de stadsmodderwerken, kreeg in oktober 1662, na een overvol seizoen, een bonus
van 150 gulden.1012
3.3.8 Voortgang in razend tempo
De aanleg van de strategisch meest belangrijke delen van de nieuwe vesting mocht er niet toe
leiden dat de oude vestingwerken ook maar werden aangeraakt, laat staan gesloopt. Dat mocht
pas gebeuren op het moment dat de nieuwe fortificatie in ‘volcomen postuer van defensie’ zou
zijn. De veiligheid had prioriteit; de slechte staat van de verdedigingswerken was de aanleiding
voor stadsuitbreiding geweest.
Voordat de eerste percelen konden worden geveild moesten honderdduizenden – deels
geleende – guldens worden geïnvesteerd in de stadsverdediging. De druk op de uitvoering was
groot. In het bouwseizoen van 1663 ging het werk in verhoogd tempo door. Het stadium van
onderhandelen over ontruiming en sloop van huizen en tuinen was voorbij. Het grondverzet dat
nodig was om de fortificatie in staat van verdediging te brengen begon in het voorjaar.1013 In
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 70vo (12 februari 1661). Op 30 mei was de taxatie van de onteigende grond klaar. DE
grondprijs was afhankelijk van de locatie en hoogteligging. Water was ongeveer tweederde minder waard: SAA 5023-5
(Groot Memoriaal) 46vo (30 mei 1661). Op 7 juli was een aantal opstallen getaxeerd. Voor vijf opstallen werd 3050
gulden betaald: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 47 (7 juli 1661).
1004 SAA 5025-23 (Vroedschap) 116 (22 februari 1661).
1005 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 89 (22 september 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 90vo (13 oktober 1661).
1006 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (29 maart 1662).
1007 Op 19 mei 1662 werd korting gegeven op de huur van een terrein ten westen van de Amstel waar drie bolwerken
in aanleg waren: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 85 (19 mei 1662).
1008 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662).
1009 Dat gebeurde pas later: De huizen tussen de Utrechtsestraat en de nieuwe jagersstal (aan de Amstel) moesten in
1665 binnen een week worden afgebroken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 39vo (11 september 1665). De jagersstal lag
een eindje buiten de stad. Met deze maatregel werd dit deel van het schootsveld vrijgemaakt van bebouwing.
1010 De grond was getaxeerd op f 5,20 de vierkante roede, met daarbovenop 45 cent voor iedere duim dat de grond
hoger lag dan het maaiveld. Voor water werd f 2,40 betaald. De eigenaren van de grond op het Vijverspad en het
Baltuspad kregen 12.370 gulden schadevergoeding: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 142-142vo
(november 1662). Pieter van Hoorn kreeg voor zijn grond met opstal aan de Heiligeweg, dat eveneens moest
verdwijnen voor de fortificatie, 8157 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 143 (12 april 1663). De
eigenaren aan het Otterspad kregen samen 8713 gulden voor hun grond en gebouwen: SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 143-143vo (1665-1668). Een latere betaling aan eigenaren van het Omvalspad bedroeg in totaal
32090 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 144-146 (1663-). Huiseigenaren op het Regulierspad
ontvingen in totaal 7511 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 146-147vo (1663-).
1011 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (14 maart 1663). Deze beslissing was
al genomen in 1662: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 116vo (14 maart 1662).
1012 Hij kreeg 150 gulden bonus: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 143vo (27 oktober 1662).
1013 Otto Jeuriaensz ontving 4829 gulden voor de aanleg van het derde en vierde bolwerk ten oosten van de Amstel,
5372 gulden voor het graven van de Singelgracht vanaf de Leidsepoort en 7738 gulden voor SAA 5039-688 (Memoriael
van diversche partijen) 100 (29 mei, 26 juli en 29 augustus 1663). Jacob Jansz van Lith kreeg 2419 gulden voor het
graven van een deel van de stadsgracht bij de Muiderpoort: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo167 (1663).
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maart 1663 viel het besluit de stadsgracht te graven tot aan de Boerenwetering. Dit werk verliep
voorspoedig en in juni besloot men door te zetten tot aan de Amstel.1014 De gordijnen waar de
Leidsepoort en de Weteringpoort in zouden komen werden in de zomer aangelegd.1015
Ook aan de oostzijde van de Amstel vorderde het werk snel.1016 In mei werd het eerder
gegraven deel van de Lijnbaansgracht (de vaarsloot naar de stadstimmertuin) opnieuw
aanbesteed.1017 De gracht werd verder doorgetrokken en het tracé van het eerder gegraven deel
tot de stadstimmertuin werd verlegd; de Lijnbaansgracht kwam in een wijdere cirkel rond de stad
te liggen. Men heeft nog overwogen om de Lijnbaansgracht tussen de Amstel en de
stadstimmertuin te laten liggen zoals hij in de jaren vijftig was gegraven: schuin ten opzichte van
de Amstel en minder breed dan de rest van de gracht.1018 Dit was echter strijdig met het
uitgangspunt om alle grachten en kavels zoveel mogelijk rechte hoeken te geven. Uiteindelijk
werd de gracht verlegd en verbreed zodat hij net als elders achter de fortificatie kwam te liggen.
In juli 1663 was het bolwerk aan de Amstel klaar en begon men met de courtine, die zou worden
aangehecht aan een ouder buitenwerk dat nog in het terrein aanwezig was. 1019 Vier dagen later
werd het deel van de stadsgracht ten oosten van de Amstel aanbesteed.1020
De stadsgracht was in juni 1663 nog droog.1021 In juli werd het deel ten oosten van de
Amstel aanbesteed.1022 Ook het gordijn ter hoogte van de Rapenburgergracht werd uitgevoerd.
Het bolwerk ten noorden van de Muiderpoort was toen al klaar.1023 De aanleg van de nieuwe
fortificatie was een gigantisch werk. Er waren duizenden mannen bij betrokken. Het graven van
de gracht en het opwerpen van de bolwerken werd in gedeelten aanbesteed.1024 De aannemerij
was sterk gespecialiseerd. Een bepaalde categorie aannemers hield zich uitsluitend bezig met
grondverzet.1025 Het heiwerk werd door anderen gedaan; weer anderen waren gespecialiseerd in
het uittrekken van palen.1026 De aannemers hadden schuren met gereedschap en zetten
honderden arbeiders in daghuur aan het werk.
Aanvankelijk werd het werk alleen aan Amsterdamse aannemers toegedeeld. De
thesaurieren bepaalden dit in een resolutie, waarschijnlijk na een lobby door de Amsterdamse
bouwsector.1027 Maar dit beleid was gezien de grootte van het werk niet lang vol te houden: de
aanleg van de vestingwerken ging de capaciteit van de Amsterdamse aannemerij te boven. Toen
de stadsgracht ten oosten van de Amstel vier maanden later werd aanbesteed, werden ook
aannemers van buiten uitgenodigd. 1028 Dit werd bekend gemaakt met aanplakbiljetten.
Het werk aan de fortificatie verliep snel maar niet altijd even gecoördineerd. In juli 1663
kregen de stadsmeesters te horen dat ze niet langer zonder uitdrukkelijke order van de
thesaurieren de wal mochten laten ophogen. Men vreesde de greep op de uitvoering van het
megaproject te verliezen. Daarom werd stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck met onmiddellijke
ingang aangesteld als directievoerder over de aanleg van de vestingwerken.1029 Kort daarop werd
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663).
1016 In april 1663 besloten de thesaurieren om de stadsgrond aan de oostzijde van de Amstel voor een jaar te verhuren.
Dit stond de aanleg van de fortificatiewerken niet in de weg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663). Het land
ten westen van de fortificatie dat nog niet vergraven zou worden, werd door middel van een riool onder de stadswal
ontwaterd, zodat het nog tijdelijk kon worden gebruikt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123vo (14 april 1663).
1017 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo (29 mei 1663). Aannemer was Jeuriaen Jeuriaensz.
1018 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663).
1019 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136 (13 juli 1663).
1020 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663).
1021 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 133-133vo (21 juni 1663).
1022 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663).
1023 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663).
1024 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo-171 (1663). Minstens zeven verschillende aannemers
hebben eraan gewerkt: Jacob Jansz van Lith, Jan Diedeloffs, Jan Willemsz, Dirck de Goijer, Sander Woutersz, Jan
Fransz alias Jan Rotterdam en Otto Jeuriaensz. Deze laatste heeft twee parken overgenomen toen aannemers Roeloff
Dircksz en Claes Jacobsz het lieten afweten. Het graven van de stadsgracht kostte minstens 49.420 gulden.
1025 Opvallend veel aannemers van grondverzet kweekten ook bomen: Sander Woutersz, Jacobus Weijertsz, Jan
Rotterdam en Cornelis Gerritsz: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (1663).
1026 Zie voor aanbestedingen bijvoorbeeld: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen).
1027 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 119vo (20 maart 1663).
1028 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663).
1029 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). De bestekken lagen ter inzage: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 138
(20 juli 1663).
1014
1015

139

een ‘redres’ ofwel reorganisatie van de thesaurie en de fabriek doorgevoerd. De stadsmeesters
kregen de uitdrukkelijke order om geen werken uit te voeren of de uitvoering te wijzigen zonder
schriftelijke instructies van de thesaurieren. Wie dat toch deed moest het werk op eigen kosten in
de gewenste toestand laten brengen.1030
3.3.9 Staat van defensie: ‘rondom gesloten’
In september 1663 werd aan de vroedschap gemeld dat de nieuwe wallen zover opgemetseld
waren dat die konden worden aangeheeld aan de bestaande fortificatie. Het laatste gordijn zou
spoedig worden opgeleverd. Daarmee zou de stad ‘rondom gesloten’ zijn.1031 Eind oktober 1663
gaf de vroedschap toestemming voor de sloop van de oude vesting.1032 De thesaurieren hadden
die niet afgewacht, ondanks de uitdrukkelijke opdracht van de vroedschap om de oude wal niet
aan te raken voordat de nieuwe klaar was: ze waren vast begonnen. In september was opdracht
gegeven voor het afkruien van de schans achter de Leidsegracht.1033 Hieruit blijkt hoeveel haast
de thesaurieren hadden: de aanleg van de Herengracht, de plaats waar de grootste opbrengst kon
worden verwacht, moest zo snel mogelijk van start gaan. De Heiligewegspoort werd in de zomer
van 1664 gesloopt.1034 De andere poorten bleven vooralsnog staan.
In november 1663 waren de wachthuizen bij de nieuwe poorten bijna klaar en kregen de
thesaurieren toestemming om de soldatenwacht van de oude stadspoorten naar de nieuwe over te
brengen. De hameien (buitenpoorten) werden meeverhuisd. De burgerwacht bleef nog in de
oude poorten. De nieuwe fortificatie was gesloten, maar de oude bleef deels in gebruik; er werden
tijdelijk twee ringen gehanteerd.1035 In 1664 werd voorgesteld om barakken te bouwen aan de
nieuwe fortificatie. De soldaten hoefden dan niet zover te lopen om op hun post te komen. 1036
Over dit voorstel werd niet meteen beslist. De bouw van de barakken werd in 1665 ter hand
genomen.1037 In de jaren 1663-1664 werd bovendien de benodigde reorganisatie van de stedelijke
krijgsmacht uitgevoerd. Hierbij werd voor de nieuwe fortificatiewerken een ‘ordre van besetting’
vastgesteld.1038
De fortificatiewerken, bestaande uit zestien bolwerken met de tussenliggende courtines,
vijf poorten en de Hogesluis, waren voor het grootste deel binnen twee jaar in staat van
verdediging gebracht. Ter vergelijking: in Berlijn begon men in 1658 aan de bouw van een
vestingwal met dertien bolwerken en zes poorten, naar Nederlands voorbeeld.1039 De uitvoering
duurde daar 25 jaar.1040 De reden van de snelle uitvoering lag in de noodzaak om een gedeelte van
het geïnvesteerde geld op korte termijn terug te verdienen uit de verkoop van grond. Het was van
belang om de periode tussen de onteigening en uitgifte van grond zo kort mogelijk te houden.
3.3.10 De stadsverdediging en de Tweede Engelse Oorlog
Dat de stad ‘rondom gesloten’ was betekende niet dat de fortificatie klaar was. Het grondverzet
was achter de rug maar de uitvoering ging nog jaren door. Een groot aantal werken moest nog
worden uitgevoerd.1041 Ondertussen kon men de Tweede Engelse Oorlog zien aankomen: na een
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139vo (3 augustus 1663).
SAA 5025-24 (Vroedschap) 32-32vo (5 september 1663).
1032 SAA 5025-24 (Vroedschap) 48vo (27 oktober 1663).
1033 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 199vo (8 september 1663). Aannemer was Jan Rotterdam.
1034 De hardsteen werd verwerkt in de hameien van de Muider- en de Weesperpoort. SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190
(9 juli 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 195vo (4 september 1664). De baksteen werd schoongebikt en verkocht: SAA
5039-3 (Thesaurieren) 16vo (3 maart 1665). Het traliewerk werd door François Hemony omgesmolten tot het laatste
beeld voor het stadhuis: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47 (3 november 1665).
1035 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70vo-71 (20 november 1663).
1036 SAA 5025-24 (Vroedschap) 96vo (28 januari 1664).
1037 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 29vo (14 juli 1665).
1038 SAA 5025-24 (Vroedschap) 92-98 (28 januari 1664).
1039 Duffy 1996, 91-92.
1040 Spitzer en Zimm 1987, 17.
1041 In januari 1664 werd het graven van de Lijnbaansgracht door de dijk langs de Overtoom aanbesteed. Aannemer
Gerrit Hanssen voerde dit werk uit: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 206vo (18 januari 1664). De dijk
was blijven liggen om de stad bereikbaar te houden. De oude en de nieuwe Lijnbaansgracht werden hiermee op elkaar
aangesloten: SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Dit werk was in 1665 nog niet voltooid. De
schouder van het bolwerk bij de Passeerdersgracht moest worden opgemaakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45 (20
oktober 1665). Ook het bolwerk ten westen van de Boerenwetering zou worden opgemaakt: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). Dit werk was in 1665 in gang: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45 (20 oktober 1665).
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periode van toenemende spanning vonden vanaf de zomer van 1664 militaire confrontaties plaats
tussen Engeland en de Republiek.1042 Nog vóór de publicatie van de oorlogsverklaring in maart
1665 lieten de burgemeesters van Amsterdam onderzoeken wat er moest gebeuren om de
stadsverdediging op peil te brengen. Ingenieur Matthias Døgen stelde in opdracht van
burgemeester Andries de Graeff een lijst op van uit te voeren werken.1043 De oorlog speelde zich
af op zee; Amsterdam werd niet direct bedreigd. De urgentie van de in de lijst opgenomen
werken was niet enorm hoog, vooral omdat het kleine zaken betrof die snel in orde konden
worden gebracht. Pas in november 1665 bespraken de burgemeesters Døgens rapport.1044 Zoals
gebruikelijk bij oorlogsdreiging werd het geschut op de fortificatie gebracht. Verder moesten
wachthuizen worden gebouwd, de bebouwing in de directe omgeving van de poorten moest
worden afgebroken, hout en schepen werden binnen de stad gehaald, binnen de poorten kwamen
slagbomen voor de straten, de sloten en vaarten die op de stadsgracht uitkwamen werden met
bomen afgesloten. De ‘oude wallen’ rond de derde vergroting werden voorzien van een
borstwering en stormpalen.
Ook de verdediging van de IJkant moest op peil worden gebracht. Daartoe moesten
palenrijen worden hersteld, het ijs moest regelmatig worden opengehakt en bewapende lichters
en wachthuizen moesten de waterkant bewaken. De boomsluiters moesten tijdens hun dienst
worden vergezeld door twee musketiers. In 1666 besloot men drie extra wachthuizen te bouwen
om de waal te kunnen bewaken.1045 Ook werd voorgesteld de palenrij te versterken.1046 Deze
maatregelen zijn ook uitgevoerd; in het verslag van een inspectie van de stadswerken door de
thesaurieren van maart 1666 komen ze niet meer voor; er werden op dat moment nauwelijks
werken uitgevoerd die niet met de verdediging van de IJkant te maken hadden.1047 Het jaar 1666
werd in Engeland omschreven als ‘annus horribilis’: er brak een pestepidemie uit, Londen
brandde grotendeels af en de zeemacht van de Republiek bracht de Engelse vloot in de
Vierdaagse Zeeslag flinke klappen toe.1048 Na de tocht naar Chatham, waar het vlaggeschip ‘Royal
Charles’ door de Nederlanders werd buitgemaakt, werd op 31 juli 1667 de Vrede van Breda
getekend. De aanleg van de vestingwerken rond Amsterdam hernam zijn loop.
3.4 Het st adso ntwe rp 16 60 -16 62
3.4.1 ‘Vijff distincte concepten’
Tijdens de uitvoering van de fortificatie ging men aan de slag met het ontwerp voor de inrichting
van de nieuwe stad. Op 27 augustus 1660 werden ‘vijff distincte concepten’ van verschillende
ontwerpers aan de vroedschap getoond. Een commissie kreeg de opdracht de ontwerpen te
bestuderen en een advies te formuleren.1049 Op basis daarvan moesten zij een ‘roeyinge [...]
consipieeren’.1050 Deze ‘rooiing’, ontwerp voor het straten- en grachtenplan, moest zich schikken
naar de eerder ontworpen omwalling. Hierbij was vooral de locatie van de stadspoorten
bepalend. Twee leden van de commissie, Joan Blaeu en Cornelis Witsen, waren sinds 1651
betrokken bij het ontwerp van de fortificatiewerken.1051
Het verslag van deze commissie (en een aantal manuscriptkaarten uit de ontwerpfase) is
bewaard gebleven, de vijf ‘concepten’ niet.1052 De commissie kwam op 9 oktober 1660 voor het
eerst bijeen. Allereerst werd een vergaderschema vastgesteld. De heren zouden op woensdag- en
vrijdagmiddag om drie uur bij elkaar komen. Besluiten werden genomen door de aanwezigen.
De singelsloot tussen de Muiderpoort en de Nieuwe Vaart werd in 1664 in twee gedeelten gegraven: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 179vo (12 maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664).
1042 Rommelse 2006, 112-121.
1043 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 179-180 (11 november 1665). Døgen ontving een vergoeding: SAA 5024-17
(Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 58 (18 januari 1666).
1044 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 52 (11 november 1665).
1045 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105 (15 december 1666).
1046 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105vo (15 december 1666); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 108vo (4 januari 1667).
1047 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 65 (6 maart 1666).
1048 Rommelse 2006, 112-121.
1049 SAA 5025-23 (Vroedschap) 59 (27 augustus 1660).
1050 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 437 (27 augustus 1660).
1051 SAA 5025-19 (Vroedschap) 161 (10 juli 1651).
1052 Dit verslag biedt zicht op overwegingen die ten grondslag lagen aan het ontwerp: SAA 5039-217 (‘Notulen der
besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
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Wie niet kwam opdagen had geen recht van spreken. Hiermee werd de voortgang veiliggesteld.
Verder besloot men de ontwerpers uit te nodigen voor een toelichting op hun plan. Men bestelde
bij stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij (afb. 59) een basiskaart in twaalf exemplaren,
waarop alle bestaande dijken, wateren, bolwerken en stadsgronden in stippellijnen waren
afgebeeld.1053
Vier dagen later volgde een tweede bijeenkomst. Stadsarchitect Daniel Stalpaert was de
eerste ontwerper die zich aandiende. Stalpaert was de meest veelzijdige van alle stadsmeesters: hij
was aangetrokken als directievoerder over de bouw van het stadhuis, maar was ook ontwerper en
uitvoerder van allerlei grote en kleine stadsgebouwen, fortificaties en waterbouwkundige
werken.1054 Stalpaert begon zijn toelichting met het opsommen van de uitgangspunten waarop hij
zijn ontwerp had gebaseerd. Om te beginnen moesten de Herengracht, Keizersgracht en
Prinsengracht worden verlengd. De aanleg van deze grachten had de stad veel goeds gebracht en
de nieuwe uitbreiding zou uitgaan van dezelfde ordening. Verder was de Nieuwe Vaart
opgenomen in het ontwerp. Dit sprak niet geheel vanzelf: de vaart voldeed niet aan zijn doel, de
verbetering van de waterkwaliteit en de peildiepte van het IJ. Ook moest vanzelfsprekend een
goede aansluiting op de oostelijke eilanden worden gecreëerd. Verder had Stalpaert zich ten doel
gesteld om ‘de minste bochten te soecken [en] de erven aen den Amstel comende soo veel
doenlijck in den haeck te brengen’. Stalpaert moet al sinds zijn samenwerking met Jacob van
Campen aan het stadhuis zeer goed op de hoogte zijn geweest van de stedenbouwkundige theorie
uit architectuurtractaten als die van Palladio en Scamozzi. In deze geest had hij een orthogonaal
systeem ontworpen, waarbij niet alleen het tracé van de Amstel, maar ook alle straten, grachten
en bouwblokken werden rechtgetrokken.
De hoofdgrachten zouden worden doorgetrokken en schuine hoeken zouden zoveel
mogelijk worden vermeden. De commissie nam deze door de stadsarchitect geformuleerde
uitgangspunten over zonder de andere presentaties af te wachten; Stalpaert werd gezien als
autoriteit op stedenbouwkundig gebied. Dat blijkt ook uit de nog bestaande ontwerpen. Op alle
overgeleverde tekeningen is het stadsontwerp opgezet vanuit de Amstel. Op dezelfde vergadering
werd overigens nog een ander uitgangspunt geformuleerd: de grond die in eigendom van de stad
was moest zoveel mogelijk onaangetast blijven en binnen het stadsontwerp op de beste plekken
terechtkomen: op die manier wilde men lage uitvoeringskosten combineren met een beperkte
onteigening. Dit uitgangspunt kwam voort uit de grondpolitiek: men ging ervan uit dat dezelfde
werkwijze zou worden gevolgd als bij de derde vergroting. Deze uitgangspunten waren strijdig
met elkaar. Dat zou blijken in de loop van het ontwerpproces. Voor het stadsdeel ten oosten van
de Amstel zou een aantal alternatieve ontwerpen worden gemaakt (afb. 60 en 63).
Toelichting en bespreking van de andere vier ontwerpen volgde op 24 november 1660.
Drie ontwerpen waren van de hand van stadstimmerman en onderfabrieksmeester Gerrit
Barentsz Swanenburg, ontwerper van een flink aantal stadsgebouwen en poorten en het vijfde
van burgemeester Joan Huydecoper (afb. 61). Deze laatste was zeer geïnteresseerd in
architectuur, stedenbouw en tuinontwerp. Hij was als opdrachtgever betrokken bij veel grote
bouwprojecten, waaronder zijn eigen huis aan het Singel en zijn buitenplaats Goudestein. Maar
Huydecoper zat ook in de bouwcommissie van het nieuwe stadhuis en trad in Amsterdam en
langs de Vecht op als projectontwikkelaar. Hij gaf veel opdrachten en maakte daarnaast ook zelf
ontwerpen.1055 We mogen ervan uitgaan dat zowel Stalpaert als Huydecoper een streng regelmatig
ontwerp hebben gemaakt. De onderlinge verschillen tussen de drie ontwerpen van Swanenburg
zullen betrekkelijk groot zijn geweest: een ontwerper die drie concepten indient wil zijn
opdrachtgevers iets te kiezen geven. De onderfabriek heeft mogelijk een poging gedaan om de
bestaande structuur van de zeedijk en het stedelijk grondbezit in te passen in een
uitbreidingsplan. Handhaving van de dijk zou leiden tot een veel kleinere en vooral goedkopere
ingreep in het landschap. Deze discussie werd gevoerd bij de presentatie van het plan van Daniel
Stalpaert en is terug te zien in latere tekeningen (afb. 60 en 63).
Aan de hand van de overgeleverde kaarten is het ontwerpproces en de problemen die
speelden te volgen. Hierbij valt op dat een aantal kaarten als werkkaart diende. Hierop zijn
verschillende varianten over elkaar gezet, delen uitgewist en achteraf opmetingen van voltooide
SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
Van Essen 1998. Over Stalpaerts opleiding weten we niets: Van Essen 2000, 101-102.
1055 Over Huydecoper: Ottenheym 1989, 35-45.
1053
1054
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werken vermeld. Een aantal andere is overduidelijk als presentatiekaart gebruikt: deze zijn in het
net uitgetekend en ingekleurd en laten één ontwerp zien, zonder varianten en wijzigingen (afb.
60). Aan de nog bestaande kaarten is te zien welke onderdelen van het ontwerp problematisch
waren. Deze zijn in de loop van het ontwerpproces stuk voor stuk aan de orde geweest en tot een
oplossing gebracht.
3.4.2 Stad aan de rivier: de Amstel als centrale as
Tijdens de daarop volgende vergadering, op 3 december 1660, besloot de commissie unaniem dat
de Amstel zou worden rechtgetrokken en versmald tot driehonderd voet (85 meter) met aan
beide zijden een vijftig voet (14 meter) brede kade (afb. 63). Hiermee werd voldaan aan de eis dat
het ontwerp zoveel mogelijk ‘in de haak’ moest worden gebracht. Dit had niet alleen
‘aensienlijckheijt’ tot gevolg, maar ook zou een aantal praktische problemen worden opgelost. 1056
De verkeersroutes over land werden van de Amsteldijken verlegd naar de Weesperstraat en de
Utrechtsestraat. Zo onstond, net als bij de Leidsepoort, ruimte voor twee ruime wagenpleinen.
De poorten aan het uiteinde van deze straten konden optimaal worden gesitueerd in relatie tot de
bolwerken aan weerszijden van de Amstel. De rivier werd versmald om te voorkomen dat de
bolwerken te ver uit elkaar zouden komen te liggen. De versmalling van de Amstelbedding had
als bijkomend voordeel dat de stroomsnelheid zou toenemen, althans, dat hoopte men: evenveel
water zou door een smaller ‘canael’ worden geperst. Zo hoopte men de rivier op diepte te
houden. Water dat niet door de 300 voet zou passen zou via de stadsgracht andere wegen vinden.
Maar het belangrijkste voordeel lag in de aanlanding die aan weerszijden van de rivier zou
plaatsvinden. De opbrengst van de nieuw aangewonnen terreinen konden afgezien van de
aanlegkosten als inkomsten op de begroting worden geboekt. Deze grond zou door zijn ligging
veel geld opbrengen.
In dezelfde vergadering nam de commissie een aantal besluiten over de uitvoering.
Allereerst zou men zo gauw de Amstel bevroren zou zijn, wat gezien de datum niet lang meer
kon duren, ‘de perfecte lengte’ van de rivier opmeten. Dat was nodig omdat het ontwerp van de
stadsuitbreiding was opgezet vanuit de Amstel. De rivier was de centrale as in het ontwerp; haaks
erop zouden straten en grachten worden geprojecteerd, met daartussen rechthoekige
bouwblokken.
Men had al besloten dat bij de nieuw te bouwen Utrechtsepoort een groot plein zou
worden aangelegd, met een spiegelplein buiten de stad. Ook de rooiing van de Achtergracht kon
worden vastgesteld. De Lijnbaansgracht lag er al zodat de blokken tussen deze twee grachten aan
weerszijden van het marktplein konden worden ingevuld. Men zou vast kunnen beginnen met de
ontruiming van het terrein waar deze blokken kwamen te liggen. Het zwaartepunt van de
uitbreiding zou in eerste instantie aan de westzijde van de Amstel komen te liggen.
3.4.3 Het uitbreidingsplan wordt vastgesteld
De commissie die de vijf concepten had bestudeerd presenteerde zijn bevindingen op 30 januari
1662 in de vroedschap.1057 De commissarissen meldden dat de verschillende concepten op het
gebied van de fortificatiewerken allemaal met elkaar in overeenstemming waren. Dat sprak
vanzelf omdat alle ontwerpers waren uitgegaan van het vastgestelde vestingontwerp. De
commissie had uit de concepten één ontwerp geformeerd en dat zoveel mogelijk maatvast
weergegeven. Hierbij was uitgegaan van de overeenkomsten tussen de verschillende concepten;
de rest van het plan was door de commissie ingevuld ‘tot meesten dienst ende commoditeijt van
de stadt’. Het ontwerp werd voorgesteld als het in de gegeven omstandigheden meest functionele
plan, waarbij het motief ‘commoditeijt’ of comfort voor het eerst wordt genoemd. De
gepresenteerde tekening is niet bewaard gebleven maar zal ongeveer overeengekomen zijn met de
later gedrukte kaart van Daniel Stalpaert (afb. 64). De leden van de commissie hadden het plan
samen met de stadsmeesters zover doorontworpen dat de stadsuitleg, behoudens
‘particulariteijten’ die men in het terrein zou aantreffen, zonder meer kon worden aangelegd.
Stadsarchitect Stalpaert heeft hierbij ongetwijfeld de grootste inbreng gehad.

1056
1057

SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
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Er bleven enkele discussiepunten over. Allereerst was daar de vraag of in het
stadsontwerp voldoende plaats was gereserveerd voor de aanleg van scheepstimmerwerven,
mastwerven en houtwallen. De leden van de commissie meenden aan deze vraag te kunnen
voldoen in het gebied rond de Nieuwe Vaart. Hier was genoeg uitgeefbare grond die kon worden
bestemd voor de bouw van kleine zeeschepen. Op het Bickerseiland was nog plaats voor werven
voor binnenvaartschepen en schuiten.1058
Een volgende punt van discussie was de Halvemaansteeg. Deze liep tussen de
Ossenmarkt en de Amstel. Hier was op het stadsplan een ‘deckseltgen’ aangebracht. Dit was een
stukje papier dat aan één kant op het stadsontwerp geplakt zat en opgeklapt kon worden om
verschillende varianten van een plandeel inzichtelijk te maken. Men overwoog om de
Reguliersgracht door te trekken naar de Amstel (afb. 65). Hiervoor moest de bebouwing aan
weerszijden van de steeg worden onteigend en gesloopt. Dit voorstel behelsde een kostbare en
tijdrovende ingreep in de bestaande stad. Het verbreden van stegen werd in de zeventiende eeuw
wel vaker gedaan maar alleen als het echt niet anders kon. Na de derde vergroting was verbreding
op een aantal plaatsen onontkoombaar wegens de verkeersdrukte. Men besloot de
Halvemaanssteeg te laten verdwijnen. Maar net als de andere geplande aanpassingen aan de
bestaande stad zou dit project ten prooi vallen aan bezuiniging.
Ook over de Herengracht tussen de Beulingstraat en de Heiligewegspoort was een
‘dekseltje’ geplakt. Hier ging het om het tracé van de gracht. In eerdere tekeningen lag het nieuwe
deel van de Herengracht onder een scherpere hoek met het bestaande deel dan in het uiteindelijk
uitgevoerde plan (afb. 66). De gracht werd iets verder naar buiten gelegd; de andere grachten
schoven mee. Hiermee ontstond de mogelijkheid om ook aan de stadskant een ruime verkaveling
te creëren waarin plaats was voor grote tuinen. Met deze door Daniel Stalpaert voorgestelde
ingreep ontstond de Gouden Bocht, waarover hieronder meer.
Verder werd een aantal punten over de peilhoogte en de waterverversing in de vergroting
besproken. Een laatste punt betrof de gronduitgifte. De commissie stelde voor om aan de kant
van de Nieuwe Vaart te beginnen met de grondverkoop, en dan blok voor blok in oostelijke
richting op te schuiven. Dit punt werd tot nader order uitgesteld. Uit een latere resolutie blijkt dat
men de grond steeds in kleine hoeveelheden op de markt wilde brengen, om de opbrengst te
verhogen.1059 Voor het overige werd de commissie bedankt en werd het stadsontwerp
vastgesteld.1060 Er was één tegenstem: die van Hans Bontemantel. Hij was van mening dat een
stadsuitleg niet anders dan ‘slapte in de vaste goederen’ zou brengen, omdat in de stad veel
huizen leegstonden.1061
Het werk zou in het terrein worden afgebakend, zodat de voorstadbewoners zich
daarnaar konden ‘reguleren’, dat wil zeggen voorbereidingen treffen voor hun verhuizing. Om
‘geringe luijden’ nieuwe huisvesting te bieden zouden langs de Lijnbaansgracht snel blokken
worden aangelegd waar ze nieuwe huizen konden bouwen. De functionele opbouw van de
stadsuitbreiding zou niet afwijken van de derde vergroting en hing samen met de grondmarkt: de
beste plekken werden gereserveerd voor het luxe wonen, meer naar de stadsrand toe werd het
wonen goedkoper naarmate de bedrijvigheid toenam. Aan de stadsrand werd het wonen voor de
lagere inkomensgroepen gecombineerd met de meer overlastgevende bedrijvigheid.
Op één punt moesten de vestingwerken die in aanleg waren toch worden gewijzigd. Met
het vaststellen van het plan besloot men om in plaats van de Sint-Anthonisdijk twee parallelle
radiaalstraten aan te leggen naar de oostelijke stadsrand. Deze zouden uitkomen op een groot
wagenplein met in het midden de Muiderpoort (afb. 64). Men was al begonnen met het heien van
de fundamenten voor de poort in het tracé van de dijkweg. Deze fundering was voor niets
aangelegd omdat de poort één courtine opschoof in zuidelijke richting. 1062
Men hield de mogelijkheid open om in een later stadium wijzigingen aan te brengen in
het stadsontwerp. Op een aantal punten, vooral waar de aansluiting op de bestaande stad tot
SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 69 (juli 1662), 87 (5 juli 1662).
SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662).
1060 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
1061 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 536-537 (30 januari 1662); SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 450451 (30 januari 1662).
1062 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). Zie over de Muiderpoort ook: SAA 5040-22 (Resolutien en
andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (10 mei
1662): Van Domselaer 1665, 274; Dapper 1663, 49-50.
1058
1059
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ingrepen – en onteigening van huizen – zou leiden, waren nog keuzes te maken. Niet over alle
plekken waar Daniel Stalpaert ‘dekseltjes’ op het ontwerp had aangebracht was een definitieve
beslissing genomen. De aansluiting van het nieuwe deel van de grachtengordel op het bestaande
deel was zo’n punt waar nog over beslist moest worden. De ‘afwerking’ van de voormalige
stadsrand langs de Leidsegracht vereiste nadere besluitvorming. Hetzelfde gold voor het al dan
niet doortrekken van de Reguliersgracht naar de Amstel.
Latere, veel ingrijpender wijzigingen waren onvoorzien. Deze waren het gevolg van de
ontwikkeling van de grondmarkt. Net als bij de derde vergroting zou de locatie van kerkpleinen
nog worden gewijzigd. Een ander motief voor de expliciete opname van het recht het plan naar
eigen inzicht te mogen wijzigen heeft gelegen in het risico van schadeclaims. Ook hierin had men
geleerd van de gang van zaken bij de derde vergroting toen een aantal eigenaren in de
Wolvenstraat in conflict was geraakt met het stadsbestuur vanwege het later toevoegen van de
Huidenstraat aan het stadsplan. Op 27 februari 1662 kregen alle leden van de vroedschap uit
handen van de secretaris twee exemplaren van de inmiddels gedrukte nieuwe stadsplattegrond.1063
3.4.4 De opzet van de Gouden Bocht
In 1614 was aan één kant van de Herengracht grond verkocht en bebouwd met luxe woningen.
De oostelijke gevelwand aan de stadskant was al bebouwd. Bewoners van de ‘oude’ kant keken
tot de stadsuitbreiding uit op de vestingwal. De gracht werd aanvankelijk ook wel ‘Achtergracht’
of ‘Achterburgwal’ genoemd.1064 Hier stond een utilitaire stadsrandbebouwing van pakhuizen,
bedrijfspanden en goedkope woningen, deels in hout uitgevoerd. Deze bebouwing vormde het
uitzicht van de nieuwe bewoners. De oude gevelwand werd geleidelijk vervangen door meer op
de nieuwe status van de Herengracht toegesneden bebouwing. Maar dat wilde niet zeggen dat de
beide kanten van de gracht gelijkwaardig werden. Aan de stadskant bleef hoogte en breedte van
de huizen op veel plaatsen afwisselend. Pakhuizen bleven staan tussen de nieuw gebouwde grote
grachtenpanden.1065 Veel eigenaren van gebouwen verkochten hun grond met veel winst of
bouwden zelf een riant woonhuis. De stad deelde niet mee in deze winst – er werd geen
melioratie betaald over grond die al vóór de vergroting in de stad lag.
Wie goed kijkt ziet het verschil tussen de beide gevelwanden. Aan de stadskant zijn grote
verschillen in bouwhoogte. Ook zijn nog overblijfselen zichtbaar van een meer utilitaire
bebouwing, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van pakhuisdeuren in de gevelwanden. Ook zijn er
nog steeds stegen. Deze werden in de zeventiende eeuw gezien als lelijk, smerig en op veel
plaatsen ongewenst. Een volgend verschil betreft de binnenterreinen. Aan de oostzijde van de
Herengracht zijn geen keurtuinen zoals aan de westkant. Iemand die aan de oostkant woonde
kon een fraaie gevel bouwen en daarmee aan de buitenkant de nodige allure suggereren, maar in
werkelijk woongenot kon de oostwand absoluut niet concurreren met de overburen, die achter
hun veel diepere huizen een enorme tuin hadden liggen. Huis en tuin werden soms in één
architectuur ontworpen; een krachtige aswerking verbond het interieur van het huis met de
inrichting van de klassieke tuin en het tuinhuis. Hierbij kreeg ook de achtergevel van het huis
soms een monumentaal karakter.
Men heeft bij de ontwikkeling van de vierde vergroting lessen getrokken uit de derde.
Het tracé van de Herengracht werd ruimer om de bestaande stad gelegd. Dit had een aantal
voordelen. Men ontkwam aan het hybride karakter van de oude Herengracht. Door het nieuwe
tracé kon men aan twee zijden van de gracht kavels uitgeven. Dit leverde niet alleen een beter
beeld op – twee rijen nieuwe gevels zouden de gracht flankeren – maar ook veel geld. De
Herengracht was de beste plek van de stad en de grondprijzen waren er beduidend hoger dan in
de rest van Amsterdam. Door het aantal uit te geven bouwpercelen juist daar te verdubbelen
werd de grondopbrengst van de stadsuitbreiding verhoogd.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de bestaande structuur. Door de Herengracht iets naar
buiten te leggen kon de bestaande binnenveststraat, de Reguliersdwarsstraat, dienen als
achterstraat (afb. 65). Hiermee werd ruimte gemaakt voor een functie die enorm aan belang had
SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 543 (27 februari 1662).
SAA, Kwijtscheldingen Herengracht 1610-1620.
1065 Daar konden geen eisen worden gesteld aan de bebouwing. Deze waren over het algemeen vervat in servituten die
werden opgelegd bij de grondverkoop. Daarna konden geen servituten meer worden opgelegd. Bestaande rechten
konden niet worden ingeperkt als bouwgrond eenmaal was verkocht.
1063
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gewonnen: het stallen van paarden en rijtuigen.1066 In de achterstraat kon tevens het landverkeer
worden afgewikkeld. De kades langs de Herengracht werden vrijgehouden van doorgaand
verkeer. De Reguliersdwarsstraat liep via de Amstelstraat, de Blauwbrug, de Nieuwe Amstelstraat
en de Valkenburgerstraat door in noordelijke richting.
Functies die buiten het decorum van het luxe wonen vielen konden in deze straat een
plaats krijgen. Dienstgebouwen zoals stallen, koetshuizen, keukens, opslagplaatsen en
personeelswoningen werden op een elegante en functionele manier buiten beeld geplaatst. Wie
geen behoefte had aan dienstgebouwen kon de kavels achter zijn tuin bebouwen en verhuren als
woning of bedrijfsruimte. Hiermee werd de aanleg van poorten naar de tuinen naast de huizen,
zoals die in de derde vergroting betrekkelijk gewoon waren, overbodig: de gehele gevelwand
kreeg een gesloten representatief karakter.
Deze wijze van verkavelen speelde in op de mogelijkheid van projectontwikkeling op
kleine schaal; een deel van de woonkosten kon worden terugverdiend uit de exploitatie van de
achtererven (afb. 67). Aan de Herengracht kwamen grote, diepe kavels. Wie er een kocht, had net
als tijdens de derde vergroting het eerste recht op koop van het perceel ernaast. Dit recht werd
uitgebreid naar de achtergelegen kavels aan de Reguliersdwarsstraat. Door deze werkwijze werd
meer ruimte gecreëerd op de duurste locatie, waarmee de grondopbrengst flink toenam. Wie zich
dat kon permitteren kocht niet twee maar vier percelen. De flexibele opzet van het stadsplan was
erop gericht om de potentiële kopers van bouwpercelen zoveel mogelijk keuzes te bieden.
Ten westen van het Koningsplein, waar de oude en de nieuwe Herengracht op elkaar
werden aangesloten, was geen plaats voor nieuwbouw aan beide zijden van de gracht. Slechts een
zeer smal, taps toelopend strookje grond kwam vrij tussen de bebouwing achter het Singel en de
nieuwe rooilijn van de Herengracht. De bestaande gevelwand aan de noordzijde paste hier
evenmin in het beeld dat het stadsbestuur voor ogen stond. Men vond een andere oplossing: het
strookje grond tussen Reguliersdwarsstraat en de Herengracht werd verkocht aan de eigenaren
van de huizen aan het Singel. Het was de bedoeling dat deze werden aangeheeld tot aan de
nieuwe rooilijn. Burgemeester Cornelis van Outshoorn en thesaurier Cornelis Witsen gingen met
de eigenaren in gesprek.1067 De achttien eigenaren kochten de grond voor dertien stuivers de
vierkante voet (afb. 68).1068 De bouw van een nieuwe gevel, slechts enkele meters (in sommige
gevallen decimeters) voor de bestaande gevel lijkt een weinig rendabele investering. Maar de
huizen kwamen met hun nieuwe voorgevel terecht aan de best gelegen, mooiste en duurste gracht
van de nieuwe vergroting. Het aanhelen van de grachtenwand was voor de huiseigenaren een
aantrekkelijke investering. Afgezien van het hoekhuis in de Beulingstraat bouwden alle eigenaren
een nieuwe gevel aan de Herengracht; aan het hoekhuis werd alleen een pothuis toegevoegd. Van
sanering van het gehele binnenterrein was geen sprake. Daarom moest een aantal stegen blijven
bestaan om het bereikbaar te houden. Op deze kleine onregelmatigheden na is men erin geslaagd
om een volledig nieuwe gevelwand vóór de bestaande bebouwing te plaatsen. De belangen van
de eigenaren werden ingepast in de ontwikkeling van de Herengracht: zowel de stad als de
eigenaren hadden er belang bij om de gracht zoveel mogelijk allure te geven. De eigenaren waren
bereid om een investering te doen door hun panden te voorzien van een nieuwe voorgevel aan de
gracht. Deze investering leverde niet veel vierkante meters, maar wel veel aanzien en dus geld op.
Een volgende maatregel om de noordwand van de Herengracht meer allure te geven was
het wegrooien van de Mandemakerssteeg, tussen Koningsplein en Beulingstraat. Het besluit om
dat te doen werd voorgelezen bij de verkoop van de grond op de Herengracht.1069 Deze ingreep
maakte deel uit van het vastgestelde stadsplan. De aanwezigheid van de steeg had een negatieve
invloed op de grondprijs, alleen al vanwege het uitzicht vanaf de overkant van de gracht. Er werd
een overeenkomst gesloten tussen de eigenaren aan de noordkant van de gracht en de stad. Beide
partijen zouden zich inspannen om de steeg en de eraan gelegen slopjes ‘tot welstand ende cieraet
van de voorsz stadt […] te vernietigen ende weg te roijen’.1070 De Mandemakerssteeg lag tussen
het Singel en de Herengracht, iets ten oosten van de Beulingstraat. De steeg werd aan beide
Zie hoofdstuk 5.
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo-165 (19 oktober 1663).
1068 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 257-260 (15 april 1666).
1069 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664).
1070 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van
de stadt), [ongepagineerd] (2 januari 1664).
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uiteinden afgesloten, zowel vanaf het Singel als vanaf de Herengracht, en kreeg een nieuwe
uitgang aan de Beulingstraat. De gebouwen en de grond worden onteigend zodat ‘in plaatse van
dien wederom grote erven uijtgegeven en met nieuwe huijsen betimmert [konden] werden’.1071
De aanleg van een stenen brug over de Beulingsloot was aanvankelijk onzeker.1072 Toen de
aanpak van de Herengracht bleek te werken besloot men tot de aanleg van een stenen brug. 1073
3.4.5 Verlenging en verbreding van de grachtengordel
De combinatie van gracht en achterstraat werd nog een keer herhaald met de aanleg van de
Kerkstraat. Deze diende net als de Reguliersdwarsstraat als ringweg en sloot door middel van de
Magere Brug aan op de oostzijde van de Amstel (afb. 64). De gecombineerde verkoop van
percelen aan de gracht en de achterstraat werd ook hier toegepast (afb. 69). Zo konden ook de
eigenaren van een perceel op een plek die niet de allure had van de Herengracht een koetshuis
bouwen. Maar dat was ook hier niet verplicht; men kon een huis voor zichzelf aan de gracht
bouwen en een deel van de kosten proberen terug te verdienen door aan de achterzijde woningen
of bedrijfsruimte te verhuren. De mogelijkheden die de verkaveling bood leidde overigens niet
tot minder vrijheid voor de kopers van de percelen aan de kades zonder achterstraat. De
schatrijke Joseph Deutz kocht in 1665 twee bouwpercelen aan de zuidzijde van de Gouden
Bocht en nog twee erven erachter aan de Keizersgracht. Hij liet aan de Herengracht een dubbel
grachtenpand bouwen en een koetshuis met stallen aan de Keizersgracht (afb. 70).1074 Deutz was
alleen aan bouwgrond al 24.000 gulden kwijt. Burgemeester Andries de Graeff volgde hetzelfde
procédé: ook hij kocht twee percelen aan de Herengracht en twee erachter aan de Keizersgracht.
Daar bouwde hij een groot pakhuis met onderin een paardenstal en koetshuis.1075 Deutz en De
Graeff overtraden hiermee geen enkele regel: pakhuizen en koetshuizen vielen niet onder de
functies die bij keur of servituut waren uitgesloten in de grachtengordel. Niet veel mensen
konden zich een dergelijke kolossale vastgoedontwikkeling voor privégebruik permitteren, maar
toch nog genoeg om ervoor te zorgen dat de noordzijde van de Keizersgracht niet erg
aantrekkelijk was voor bouwheren van een woonhuis met enige allure. Zij wilden tegen de
achterkant van de grachtenpaleizen aan de Herengracht aankijken. De ordening van de enorme
complexen van Deutz en De Graeff was in feite heel traditioneel: in de middeleeuwse stad was
het gebruikelijk dat een koopman een huis aan de Voorburgwal had waarvan de
bedrijfsgebouwen reikten tot aan de Achterburgwal.1076 Ook achter het huis Bartolotti, in de
derde vergroting, hadden de eigenaren genoeg land gekocht om de bijgebouwen erachter aan de
Keizersgracht te bouwen.
Het was niet voor het eerst dat grachten gecombineerd werden met achterstraten. In het
oudste deel van Amsterdam waren de Warmoesstraat en de Nieuwendijk achterstraten van het
Damrak. In 1585 was de Langestraat tussen Singel en Herengracht aangelegd. De toepassing op
deze schaal en de combinatie met de verkaveling getuigen echter van een uitstekend inzicht in de
grondmarkt en de wensen van de bouwheren van grachtenpanden. Hierbij moeten we niet
vergeten dat onder de koopmanselite die de stad regeerde ook de afnemers van de percelen zaten.
De bouw van pakhuizen bleef een probleem. Zelfs op de Herengracht, tussen de Amstel
en de Utrechtsestraat, werden pakhuizen gebouwd: nummers 560, 562 en 586. De eigenaren
erachter op de Keizersgracht vreesden een dergelijke ontwikkeling. Zij sloten gezamenlijk een
contract, waarin werd bepaald dat op hun deel van de gracht geen pakhuizen en bijgebouwen
zouden worden gebouwd, alleen woonhuizen. Pakzolders en -kelders waren wel toegestaan.1077
Een aantal eigenaren van percelen aan de noordkant van de Keizersgracht, tussen de Amstel en
de Utrechtsestraat, sloten een onderling contract waarin werd geregeld dat ‘tot verbeeteringe van
Een aantal eigenaren beloofde recht van overpad naar overgebleven huizen op het binnenterrein. De smalle strook
grond aan de Herengracht werd door de eigenaren gekocht van de stad: SAA 5040-22 (Resolutien en andere
Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), [ongepagineerd] (2 en 15
januari 1664). De uitgangen van de huizen aan de Beulingstraat en het Singel werden door de stad getaxeerd. De totale
aankoopkosten bedroegen 3600 gulden: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 119vo (26 januari 1664).
1072 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
1073 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari 1665).
1074 Zandvliet 2006, 184-185; Ottenheym 1989, 105-109.
1075 Dudok van Heel 1997, 143-144.
1076 Dudok van Heel 1997, 125-126.
1077 Dudok van Heel 1997, 144.
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de buert ende om den anderen tot het betimmeren der woon-erven te eerdere te animeeren’ geen
pakhuizen zouden worden gebouwd. Ook werd de tuinaanleg veiliggesteld door het vastleggen
van een achtergevelrooilijn op zestig voet uit de gevel.1078 Een door eigenaren geconstateerde
lacune in de stedelijke regelgeving werd privaatrechtelijk opgelost. Verbetering van de buurt was
nodig, want doordat de noordzijde van de Keizersgracht direct achter de bebouwing van de
Herengracht stond, verschenen er veel bijgebouwen, vaak in combinatie met pakhuizen.1079
De reikwijdte van het contract was beperkt: de enige sanctie die stond op het bouwen
van pakhuizen was dat de andere eigenaren zich ook niet meer aan het contract hoefden te
houden. Regent-projectontwikkelaar Joan Huydecoper van Maersseveen trok zich er niets van
aan. Hij kocht in 1695-1696 het pand Amstel 216 van de kinderen van de bouwheer, Gijsbert
Dommer. Het was in 1672 ontworpen door architect Adriaen Dortsman als onderdeel van een
grotere projectontwikkeling, waarvan ook de panden Herengracht 588-596 deel uitmaakten.
Dommer had, bij gebrek aan ruimte om een tuin en bijgebouwen aan te leggen, ook een aantal
percelen om de hoek gekocht. Huydecoper bouwde een pakhuis en stalgebouw op de
Keizersgracht. Zijn buren sleepten hem voor het gerecht: uiteindelijk werd overeengekomen dat
Huydecopers bouwsel mocht blijven staan, maar niet in zijn geheel als pakhuis worden gebruikt.
Huydecoper beloofde dat hij op de overgebleven gronden alleen woonhuizen zou bouwen.1080
Hieruit blijkt dat de aanleg van de achterstraten en de strenge regelgeving aan de grachten
voorzag in een behoefte. De gewenste ruimtelijke en architectonische kwaliteit kon met
privaatrechtelijke middelen niet worden bereikt.
3.4.6 Nieuwe werkgebieden buiten de Prinsengracht
De grachtengordel werd vanuit de derde vergroting niet alleen doorgetrokken maar ook verbreed.
Vanaf het punt waar de omtrek van de vergroting dat toeliet was een vierde gracht toegevoegd:
de Achtergracht. Buiten de Achtergracht kregen grote delen van de stad een uitgesproken
industrieel karakter. Hier werden werkgebieden aangelegd ten behoeve van bedrijvigheid die
vervuiling, stank, lawaai, brandgevaar en rook voortbracht.
De Prinsengracht vormde net als in de derde vergroting de scheiding tussen een exclusief
woongebied en een gemengd woon- en werkmilieu. De onregelmatigheden in de stadsplattegrond
werden net als in de derde vergroting weggewerkt tegen de stadsrand (afb. 71). De maat van
bouwblokken en percelen was hier klein. Maar de ruimtelijke opzet van de werkgebieden was
totaal anders dan in de derde vergroting. Ze maakten ditmaal integraal deel uit van het ontwerp.
De gebieden buiten de Prinsengracht werden volledig doorontworpen. Het werd door middel
van een aantal doorlopende radialen ontsloten. De radialen waren ontworpen op basis van het
verkeer. Ze moesten zowel binnen als buiten de stad op een zodanige breedte gebracht worden
dat drie wagens elkaar goed konden passeren.1081 Een aantal radiaalstraten liep over bestaande
wegen buiten de stad, zoals de Leidsestraat, de Utrechtsestraat, de Weesperstraat en de straat naar
de Muiderpoort. Tussen deze hoofdroutes werden nieuwe radialen toegevoegd in de vorm van de
Vijzelstraat en de Spiegelstraat, zodat nergens onbereikbare hoeken in de stad ontstonden.
Het in 1662 vastgestelde uitbreidingsplan was volledig doorontworpen en op alle
mogelijke aspecten getoetst. De basis lag in de als woongebied zeer succesvolle grachtengordel;
deze werd niet alleen doorgetrokken, maar het stedenbouwkundig concept werd verder
doordacht en verbeterd. Deze indeling gaf de kopers van de grond zoveel mogelijk vrijheid bij de
bebouwing en het gebruik ervan. De vierde vergroting is het resultaat van de ontwikkeling van
een stedenbouwkundige methodiek waarin functionaliteit en esthetiek samengaan met
maximalisering van de grondopbrengst.
3.5 G ron d en geld: n aa r e en tabula rasa 16 62 -16 70
3.5.1 Afbakening
Kort na de vaststelling van het ontwerp kregen stadsarchitect Stalpaert, stadsingenieur Coeck en
stadslandmeter Danckerts de opdracht om het uitbreidingsplan in het terrein uit te zetten.
SAA 5075-3665 (Notaris Abraham van den Ende) 408-409 (27 december 1670).
De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126.
1080 SAA 5075-6542 (Notaris Hendrik de Wilde) 245vo-246 (24 november 1696).
1081 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664).
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Cornelis Danckerts mocht voor dit werk een extra landmeter inhuren.1082 De stadslandmeter had
een ploeg gravers tot zijn beschikking. Zij groeven tussen de geplaatste bakens een greppel
(‘kielspitting’) waarmee grachten, kades, bouwblokken of modderparken werden aangegeven. 1083
Ondertussen werd een begin gemaakt met het graven van de grachten. Op 14 maart
gaven de thesaurieren het startsein voor de Prinsengracht en de Keizersgracht, te beginnen vanuit
de voormalige stadsgracht (de huidige Leidsegracht). Op diezelfde dag kregen de grondbezitters
te horen dat de onteigening menens werd. De thesaurieren lieten de plakkaten waarop de
bewoners van de voorstad werd medegedeeld dat ze per 1 mei vertrokken moesten zijn, opnieuw
ophangen. De godshuizen moesten opgeven hoeveel land ze in de vergroting hadden liggen. Op
basis hiervan zouden ze een vergoeding krijgen.1084
Op 26 juli 1662 kreeg de vroedschap het bericht dat de afbakening van het straten- en
grachtenplan klaar en ‘wel uijtgevallen’ was. De palen en de kaart waren met elkaar in
overeenstemming (afb. 72). Stadsarchitect Daniel Stalpaert kreeg een bonus.1085 Na deze
mededeling vroegen de thesaurieren of zij mochten beginnen met de verkaveling en uitgifte van
een aantal bouwblokken. Hiermee zouden de mensen die moesten verhuizen, de mogelijkheid
krijgen om nieuwe huizen te bouwen. De raad besloot om de grond bij de Nieuwe Vaart, op
Oostenburg en langs de Lijnbaansgracht op te hogen om in de winter verkocht te kunnen
worden. Dit zou een einde maken aan de onzekerheid waar de ‘goede gemeente’ in verkeerde en
tegelijkertijd tot ‘soulagement’ van de stadskas strekken. Het waren vooral de minder
vermogende bewoners die buiten woonden.1086 Tegen het einde van het seizoen van 1662 kreeg
landmeter Jan Brandlicht opdracht om de bakens voor de grond aan weerszijden van de
Leidsestraat die het volgende jaar in de verkoop zou komen wat verder uit te zetten. Het bestuur
had vertrouwen in de markt.1087 Om de uitvoering van de stadsuitbreiding mogelijk te maken
bestelde men bij Stalpaert nog vijftig kaarten van de vergroting. Hij kreeg de opdracht om de
koperplaat op te slaan, zodat de stad indien nodig exemplaren kon bijbestellen.1088
3.5.2 Het uitvlakken van het landschap
Met het ontwerp voor de vierde vergroting beoogde men een totale herschepping van het
landschap. De vroedschap had het advies van de burgemeesters kennelijk opgevolgd om Cornelis
Danckerts of de andere stadsmeesters over de derde vergroting te laten vertellen.1089 Het verhaal
van de ongebreideld groeiende voorsteden, de grondspeculatie, het gebrek aan daadkracht en
regie, en het resultaat, de Jordaan met zijn stinkende grachten, slechte bereikbaarheid en verlopen
bebouwing, is aangeslagen. Alle voorstadbebouwing en landschappelijke elementen als dijken,
wegen en waterlopen zouden ditmaal worden weggevaagd. Op papier was zo’n totaalontwerp
makkelijk te realiseren. Op de ‘witte kaarten’ die men gebruikte als ondergrond bij het ontwerpen
van de vergroting was de bestaande toestand weggepoetst (afb. 56 en 62).1090 In het landschap
was dit niet zo eenvoudig. Voor de creatie van een tabula rasa moest alle grond worden onteigend;
vervolgens moesten alle gebouwen worden gesloopt. Hiervoor was een fundamentele herziening
van de tot dan toe gevoerde grondpolitiek noodzakelijk. Alle grond die in particulier bezit was
moest worden onteigend. De grond die al in eigendom van de stad was kon niet worden ontzien
en moest deels worden vergraven. Daarna moesten alle gebouwen die erop stonden worden
gesloopt.

SAA 5039-2 (Thesaurieren) 96vo (28 februari 1662). Stalpaert kreeg hiervoor in 1663 een bonus: SAA 5024-2
(Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663); SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663).
1083 In 1663 waren alle graafwerken voor de vergroting aanbesteed. Het aantal gravers in de landmetersploeg werd
verkleind tot dertig: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 140vo (6 augustus 1663). Op nieuwjaarsdag 1665 werd de
landmetersploeg op vijf man na ontslagen en op daggeld gezet: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 10vo (1 januari 1665).
1084 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 116vo (14 maart 1662).
1085 SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663). Hij kreeg 100
ducatons, ofwel 300 gulden: Van Gelder 1965, 260.
1086 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662). Op één van de gedrukte kaarten van de vergroting staat vermeld
dat de afbakening is uitgevoerd in de periode tussen 24 april en 24 juni 1662: SAA G 50-21, d’Ailly 158.
1087 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 103-103vo (3 november 1662).
1088 SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663).
1089 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660).
1090 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663).
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3.5.3 Een nieuw grondbeleid: de sleutel tot succes
Bij de vaststelling van het stadsontwerp in 1660 was het grondbeleid een punt van discussie. De
commissie die het ontwerp had gemaakt moest nader onderzoeken of alle grond moest worden
onteigend tegen taxatiewaarde, of dat mensen hun grond tegen betaling van melioratie mochten
houden voor zover die binnen de bouwblokken kwam te liggen. Men zou nagaan hoe dit in
andere steden (zoals Leiden) gebeurde, en welke octrooien de Staten hadden verleend. 1091 In 1661
ging de vroedschap ervan uit dat het melioratiestelsel zoals dat bij de derde vergroting van kracht
was ook nu zou worden toegepast. Men dacht alleen de grond die nodig was voor de aanleg van
straten en grachten te onteigenen. De grond die overbleef kon in handen van de oorspronkelijke
eigenaren blijven. Die zouden voor de ophoging en waardestijging een melioratieheffing betalen
(afb. 73).1092
Twee jaar later kwam het melioratiestelsel opnieuw ter discussie. De vroedschap vroeg
zich af of het niet beter zou zijn om alle grond binnen de nieuwe uitleg te onteigenen: volledige
zeggenschap over de grond was een voorwaarde voor het welslagen van stadsuitleg.1093 Dat was
gebleken in 1612. Daar was toestemming van de Staten van Holland voor nodig. Volgens de
Amsterdamse afgevaardigden in de Staten zou men op verzoek zonder meer octrooi krijgen:
Leiden had kort daarvoor een dergelijk octrooi gevraagd en gekregen. De commissie van zeven
die het ontwerp voor de stadsuitbreiding had gemaakt kreeg opdracht de zaak te onderzoeken en
met een advies te komen.1094
Twaalf dagen later kwam de commissie met het advies om alle grond te onteigenen.1095
Dit was te verwachten: de leden hadden jaren gesleuteld aan het plan. Deze moeite zou mogelijk
voor niets zijn zonder nieuw grondbeleid. De conceptbrief aan de Staten, die men vast had
geschreven, stelde dat het melioratiestelsel zowel voor de stad als voor particuliere
grondeigenaren grote nadelen had. De stad kon het gebied niet naar believen inrichten als zij niet
kon beschikken over alle grond. De particulieren wier grond onteigend werd kwamen als eerste in
aanmerking om hun grond terug te kopen maar bij de prijsvorming waren zij afhankelijk van
derden. De grond werd tegen taxatiewaarde onteigend maar moest tegen een (veel hogere)
marktprijs worden teruggekocht. Uiteindelijk was niemand daarbij gebaat. De stad vroeg daarom
toestemming om alle grond te mogen onteigenen en het melioratiestelsel af te schaffen.1096 Om
tot dit besluit te komen was ongetwijfeld een moreel beroep gedaan op de vele leden van het
bestuur die in het bezit waren van grond in de geplande stadsuitleg. De Staten verleenden, zoals
verwacht, octrooi op 2 mei 1663.1097 In de aanvraag en de octrooitekst werd omstandig verwezen
naar de vele ‘onlusten ende contentien’ die waren voorgevallen bij de derde vergroting, toen veel
arme mensen niet konden en een aantal rijke mensen niet wilden betalen. Met dit nieuwe octrooi
kreeg de stad het recht om alle grond te onteigenen en de grond die overbleef na de aanleg van
straten, grachten, pleinen en andere openbare ruimte, in openbare verkoping te brengen. Het
preferentierecht kwam te vervallen. Hiermee kwam een einde aan het melioratiestelsel en kreeg
de stad de mogelijkheid om alle grond te veilen en door middel van servituten een goede
ordening van functies over het stedelijk grondgebied te bereiken. Alles wat de grond meer
opbracht dan de taxatiewaarde van buitensteeds gelegen ‘simpel off gehooght’ land zou aan de
stad toevallen.1098
Maar ook na de verlening van het octrooi was het laatste woord er niet over gesproken.
De onteigening bleef een heikel punt. Er was vanuit de belangen van de stad alles te zeggen vóór
onteigening, maar de discussie werd niet alleen op inhoudelijke gronden gevoerd. De belangen
waren groot en het feit dat de meerderheid van de vroedschap grote of kleine stukken grond in
SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 536-537 (30 januari 1662).
In de resoluties staat dat het voor stadswerk geleende geld moest worden terugverdiend uit grondverkoop én
melioratie: SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661); SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten
rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (6 januari 1663). De datering
moet zijn: 6 januari 1661.
1093 Zie ook: Van der Valk 1989, 137.
1094 SAA 5025-23 (Vroedschap) 223-223vo (16 januari 1663).
1095 SAA 5025-23 (Vroedschap) 224vo (28 januari 1663).
1096 SAA 5025-155 (Nieuw Muniment Vroedschap), ongenummerd, ‘Concept request betreft vergroting 1658,
behorende bij resolutie Vroedschap d.d. 28 januari 1663’.
1097 SAA 5037-9 (Octrooien Staten van Holland) 339-341 (2 mei 1663).
1098 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663).
1091
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de vergroting in eigendom had, heeft zonder twijfel een rol gespeeld. Een aantal raadsleden zal
rücksichtslos het eigen belang hebben verdedigd. De vroedschap besloot in 1663 dat degenen
wier grond onteigend werd, tóch preferentierecht zouden hebben.1099 De mogelijkheid om van
dit recht gebruik te maken werd een maand later weer sterk beperkt: alleen bouwpercelen die in
hun geheel vielen binnen het prestedelijk grondbezit van een bepaalde eigenaar vielen eronder.
Ook erven waarvan slechts de allerkleinste snipper werd afgesneden, waren uitgesloten van het
preferentierecht.1100 Met deze regel hoopte men een administratieve chaos zoals die in de derde
vergroting was opgetreden te voorkomen. Het grondbeleid werd zwaar bevochten.
3.5.4 Taxatie
Maar hiermee was het administratieve probleem van de taxatie niet opgelost. Aanvankelijk
speelde de marktprijs een grote rol in de taxatiewaarde van de te onteigenen gronden. De hoogste
prijzen werden betaald voor de grond aan de belangrijkste uitvalswegen. Aan de SintAnthonisdijk werd 12 gulden per vierkante roede betaald. De grond daarachter ging voor tien
gulden, grond die ‘wat achterlijcker’ lag bracht negen gulden op.1101 Ieder perceel (of deel van een
perceel) moest apart worden gemeten, getaxeerd en betaald. In juni 1663 kwam een
raadscommissie met een nieuwe methode: de grond zou worden verdeeld in ‘parcken’ door
cirkels om de stad te trekken. Hoe dichter de grond bij de oude stadswal lag, hoe hoger de
waarde. Men besloot geen beslissing te nemen maar de commissie bij de burgemeesters en de
thesaurieren aan tafel te vragen om het punt nogmaals goed te overwegen. 1102 De onteigening
was het moeilijkste onderwerp van de stadsuitbreiding.
De commissie zette alle voors en tegens van het systeem van onteigening nogmaals op
een rij. Enerzijds moest de stadskas worden ontzien. De vergroting was een ongeëvenaarde
aanslag op de stedelijke middelen en het einde was nog lang niet in zicht. Aan de andere kant
moesten de eigenaren met de grootste omzichtigheid worden benaderd. Niemand mocht worden
benadeeld, en sterker nog, niemand moest enige gefundeerde reden hebben voor ongenoegen
over de gang van zaken. Men wees nogmaals op de ‘moeyelijckheden, onlusten en naedeligheden’
die de onteigening bij de eerdere vergroting had veroorzaakt. Daarom besloot men het eerder
geformuleerde idee van een eenduidige taxatie in cirkelvormige ‘parcken’ uit te werken. De cirkels
zouden op 25 roeden van elkaar komen te liggen. Binnen deze gebieden zou een eenheidsprijs
worden gehanteerd.1103
In oktober 1663 werden plakkaten opgehangen waarop de onteigeningsregeling
wereldkundig werd gemaakt. De eigenaren moesten binnen twee maanden in de Rekenkamer
verschijnen om te verklaren hoe de grond moest worden betaald.1104 De eigenaren konden kiezen
tussen contante betaling of rentebrieven. 1105 Zes taxateurs hadden de taak om alle huizen en
andere gebouwen buiten de stad te taxeren. 1106
Maar de eenduidige taxatie werd toch niet gehanteerd. In december 1663 werd weer een
nieuw idee gelanceerd: stadslandmeter Jan Brandlicht kreeg de opdracht om te onderzoeken wat
het zou kosten als alle grond tegen hetzelfde tarief werd onteigend. Voor grond die als
bouwgrond zou worden uitgegeven zou evenveel worden betaald als grond waarop straten,
grachten en pleinen werden aangelegd. Aanvankelijk zou die drie gulden per vierkante roede
goedkoper zijn.1107 De aanleiding voor het gelijktrekken van de taxatie waren de moeilijkheden
die zouden ontstaan uit het berekenen van het bedrag dat iedere eigenaar zou krijgen. Veel
SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus
1663).
1100 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 159 (23 oktober 1663).
1101 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 101 (4 april 1663). Toen een groot terrein van oudburgemeester Cornelis de
Graeff werd onteigend was niet duidelijk of dit onder de taxatie van 22 juli 1660 of die van 16 januari 1663 (taxatie van
het Omvalspad) ging. Men besloot een tarief te hanteren dat het midden hield tussen beide: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 153-153vo (12 oktober 1663).
1102 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663).
1103 SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus
1663).
1104 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 120vo (25 oktober 1663).
1105 SAA 5025-24 (Vroedschap) 63vo (14 november 1663).
1106 In 1664 kregen zij een verering van 250 gulden vanwege het gevaar dat zij hadden gelopen door zich tijdens de
pestepidemie in de voorstad te wagen: SAA 5039-33 (Oudraad) 167vo-168 (29 januari 1664).
1107 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663).
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percelen zouden deels tot bouwgrond en deels tot openbare ruimte worden bestemd. De
rekenmeesters zouden jaren werk hebben aan deze administratie. Jan Brandlicht kwam tot een
totale oppervlakte aan openbare ruimte van 25 morgen, zodat de meerkosten zouden uitkomen
op 45.000 gulden. De stad was bereid om de extra kosten voor lief te nemen om te ontkomen
aan veel rekenwerk en klagende grondbezitters. Hierbij werd opgemerkt dat het geld op de
grondveilingen wel zou worden terugverdiend.1108 De taxatiewaarde voor grond in de vierde
vergroting werd gesteld op 16 gulden de roede.1109
Uiteindelijk draaide de operatie uit op een puinhoop. In 1663 hadden de thesaurieren
besloten een register van onteigende grond aan te leggen om overzicht over de kosten te
houden.1110 In 1672 bleek dat Brandlicht niet had bijgehouden welke onteigende grondbezitters
waren uitbetaald. De secretaris van de thesaurie was samen met een klerk dagen bezig geweest
met een poging om de grondboekhouding op orde te krijgen, maar dat was hem niet gelukt voor
het deel van de vergroting ten oosten van de Amstel. Brandlicht was veertien dagen vrijgesteld
geweest van stadswerk om ‘met meerder gestadigheit sonder interruptie’ aan zijn achterstallige
administratie te werken. Wat hij in die tijd gedaan had was niet duidelijk, maar de administratie
was geen centimeter opgeschoten en het stadswerk ook niet. Men vreesde voor het overlijden
van de bejaarde landmeter. Als hij er niet meer zou zijn, zou de ellende niet te overzien zijn.
Daarom kreeg Brandlicht nog een maand de tijd om zijn fouten te herstellen. Landmeter Barent
van Groenendijck werd ingehuurd om hem bij te staan. Dit zou het werk aan de administratie
versnellen en tegelijkertijd zou de nieuwe landmeter ingewerkt worden. De thesaurieren
vertrouwden Brandlicht niet meer; hij moest samen met Groenendijck iedere dag bij de
thesaurieren komen om over de voortgang te rapporteren.1111 In augustus 1672 kreeg
Groenendijck de taak om alle kaarten en registers samen met Douwe Claesz in orde te
brengen.1112 Van veel onteigende grond was ook de hoogteligging niet bekend. Daarom werd in
1676 besloten dat ook de gemiddelde hoogte van de belendingen als leidraad kon dienen.1113
Brandlicht overleed datzelfde jaar. Het is niet duidelijk of zijn falen lag aan ziekte, dementie of
gebrek aan vakkennis: Johannes Brandlicht was nooit geadmitteerd als landmeter.1114
3.5.5 Sloop, geen sloop, toch sloop
Net als tijdens de derde vergroting moesten duizenden mensen op zoek naar nieuwe
woonruimte. Deze groep viel voor een groot deel in de categorie van de allerarmsten. Zij
moesten zelf voor woonruimte zorgen maar waren vaak niet in staat om dat op korte termijn te
doen. In 1663, toen het werk in volle gang was, besliste de vroedschap dat mensen die grond
bezaten of huurden binnen de vergroting die tot het laatste moment mochten blijven gebruiken.
Wie dat liever wilde kon zijn grond ook meteen afstaan en zijn woning of bedrijf verhuizen naar
een nieuwe plek.1115 In oktober 1663 werd het tarief van de taxatie gepubliceerd. Alle eigenaren
moesten in de rekenkamer verklaren of zij hun grond wilden blijven gebruiken tot die
daadwerkelijk zou worden vergraven of meteen afstand wilden doen.1116
De rente over de onteigende grond zou niet ingaan als de erven formeel van eigenaar
wisselden maar op het moment dat de bewoners en bedrijven het gebruik ervan zouden
opgeven.1117 Deze regeling moest de voorstadbewoners stimuleren om snel te vertrekken.1118
SAA 5025-24 (Vroedschap) 86vo (13 december 1663).
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 57 (5 juli 1669).
1110 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 151 (11 september 1663); SAA 5025-24 (Vroedschap) 44 (22 september 1663).
1111 Hij moest dat aantekenen op de kaarten van de onteigende gronden. Voor de oostzijde van de Amstel was deze
gemaakt door landmeter Jacob Thijs, die inmiddels was overleden: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17-18vo (26 februari
1672).
1112 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 87 (31 augustus 1672).
1113 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 98-98vo (27 januari 1677).
1114 Johannes Brandlicht was niet geadmitteerd door het Hof van Holland. Van Eeghen stelt (op basis van Teeling 1981
II, 316) dat toelating plaatsvond op 25 september 1664: Van Eeghen 1983. Dit is niet juist: de toegelaten ‘Brandlyt’ is
niet Johannes, maar Hermen Brandlicht: Muller en Zandvliet 1987, 171, no. 268.
1115 SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus
1663).
1116 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 158vo (23 oktober 1663).
1117 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 174vo (12 februari 1664).
1118 Er werd niets betaald voordat de eigenaren de verschuldigde belasting over de grond hadden betaald: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 160 (1 november 1663).
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Korte tijd later werd de mogelijkheid geïntroduceerd om achterstallige belasting in mindering te
brengen op het uit te keren bedrag.1119 Hiermee wilde men voorkomen dat arme mensen al te
zwaar werden getroffen.1120 Het bestuur deed er alles aan om de negatieve effecten van de
stadsuitbreiding te beperken. Zo mochten bewoners van al onteigende grond tot het laatste
moment blijven zitten. Zelfs als het ultimatum voorbij was konden huiseigenaren rekenen op
clementie. Men kon in ieder geval rekenen op nòg een waarschuwing en een week respijt.1121
Soms ging men zelfs nog verder om de bewoners tegemoet te komen. Bij werken die niet
van doorslaggevend belang waren werd de uitvoering aangepast aan de nog aanwezige voorstad.
Voor de aanleg van de Singelsloot werd één schutting van stadswege verwijderd. Vervolgens zou
men de sloot verder graven tot het punt waarvoor huizen zouden moeten verdwijnen.1122 Tijdens
het graven van de Prinsengracht in 1663 verzocht Elias Tael of hij zijn huis mocht laten staan.
Dat werd hem toegestaan zolang het de gravers niet in de weg stond en op voorwaarde dat hij
het zonder enige tegenspraak zou slopen op verzoek van het bestuur.1123 Als het werk dat toeliet
werd uitstel op uitstel verleend.1124
Pas als de ploegen gravers klaarstonden werden de huizen afgebroken. Zo werden de
eigenaren van de huizen die midden op de Utrechtsestraat stonden op 17 oktober 1663, een week
voor hun deadline, herinnerd aan de afspraak dat op 1 november echt alles weg moest zijn.1125 In
veel gevallen werd uitstel op uitstel verleend, maar uiteindelijk werd alles gesloopt. Als de
eigenaar niet te achterhalen was werd een plakkaat op het huis geslagen met de mededeling dat
het binnen een week als afbraak zou worden verkocht.1126 Er werd met alle mogelijke
zorgvuldigheid te werk gegaan maar de stadsmeesters kregen tijdens de uitvoering ook de
bevoegdheid om zonder meer te slopen als het echt nodig was. Iedere stadsmeester mocht
huizen die hem in de weg stonden op eigen initiatief slopen.1127 Soms stond de voorstedelijke
bebouwing er zelfs nog op het moment dat de nieuwe bouwpercelen werden verkocht. In dat
geval werd in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat de koper alleen de grond had gekocht en
niet de nog aanwezige opstallen.1128
Gebouwen werden nooit zonder meer afgebroken. Bouwmateriaal was geld waard, zeker
in tijden van stadsuitbreiding. Alle materiaal werd opnieuw gebruikt. Een te slopen huis werd een
‘afbraak’ genoemd en was geld waard.1129 Als een huis al was onteigend werd de afbraak verkocht
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163 (4 december 1663).
Er werden geen kwijtscheldingen gemaakt van de onteigende gronden. Dit zou leiden tot een enorme administratie
en werd als onnodig gezien: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo (2 november 1663); SAA 5025-24 (Vroedschap) 53 (8
november 1663). Van ieder verkocht erf werd wel een kwijtschelding gemaakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11 (20
januari 1665). Als een koper twee naast elkaar gelegen erven kocht, zou daarvan één brief worden gemaakt: SAA 50393 (Thesaurieren) 17 (10 maart 1665). Het kwam ook voor dat mensen schadevergoeding kregen voor huurderving. Dit
gebeurde in 1662 bij de aanleg van de nieuwe fortificatie: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 84 (17 mei
1662).
1121 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664).
1122 Het ging om de schutting van Jan Jacobsen bij de Amstel: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664).
1123 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 142 (8 augustus 1663).
1124 In 1665 kregen eigenaren van woningen, pakhuizen en een passeerderij toestemming om nog een half jaar te
blijven zitten. De gebouwen stonden bij het nieuwe Westerkerkhof of Leidsekerkhof. Ook de eigenaar van de laatste
runmolen binnen de fortificatie mocht nog een jaar blijven: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17 (10 maart 1665). Hij werd
pas in 1668 afgebroken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 185vo-186 (18 juli 1668). Overigens was in 1614 bepaald dat de
molen (die na een brand werd herbouwd) bij stadsuitbreiding moest verdwijnen: Burgemeestersresolutie d.d. 4
november 1614: Van Dillen 1933, 97.
1125 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 158 (17 oktober 1663). Een bewoonster van de oude vesten tussen de
Heiligewegspoort en de Beulingstraat mocht blijven tot de dag van ‘opruiming’. Zij was niet armlasting: de koopsom
van haar huis bedroeg 4300 gulden: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 124 (31 december 1663). Ook langs de
Lijnbaansgracht (tussen Spiegelgracht en Leidsekruisstraat) mochten voorstadbewoners blijven zitten tot vlak voor de
verkoop. Zij hoefden pas weg in mei 1664: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664).
1126 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663).
1127 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664).
1128 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664).
1129 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 162-164vo (1663), 183vo-184 (1663). Hier
staat de verkoop van afbraken in de tracés van de Keizersgracht, de Prinsengracht en de straten tussen de
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Het ging om twaalf afbraken aan de noordzijde en 39 aan de zuidzijde van de
Heiligeweg, negen op het Sint-Jacobspad, 16 op het Breepad of Hoerepad, vijf op het Walenpad, een op het
Leertouwerspad, vijf op het Baltuspad, twee op de steenhouwerij, vier op de beeldhouwerij, en één in de
Utrechtsestraat. Later werden nog 17 afbraken aan de Heiligeweg verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche
partijen) 251vo-252 (mei-juli 1664).
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door de stad en anders door de eigenaar, tenzij die de materialen verwerkte in een ander gebouw.
De koper mocht zijn afbraak laten staan totdat het werk aan de uitbreiding sloop noodzakelijk
maakte. Soms werd een werk uitgesteld. Dan werden de afbraken vaak tijdelijk verhuurd. Ook de
kopers van afbraken, die verantwoordelijk waren voor de sloop, wachtten tot het laatste moment.
Op 8 augustus 1663 kregen de eigenaren van de afbraken op het Omvalspad te horen dat deze in
de stadsgracht, singel en singelsloot zouden komen te liggen. Ze moesten de volgende dag weg
zijn.1130
3.5.6 De radiaalstraten
Het proces van onteigening en voorgenomen sloop, uitstel op uitstel en uiteindelijk toch sloop is
goed te volgen in de Leidsestraat. Men had aanvankelijk besloten de radiaalstraten eerst aan te
leggen.1131 Daarvoor waren meerdere redenen. De eerste was de bereikbaarheid van de stad. De
verbindingen met Utrecht, Leiden, Den Haag en het Hollandse platteland liepen door het terrein
waar de vergroting plaatsvond.1132 Een tweede reden lag in de toezegging dat men de ‘cleijne
gemeente’ als eerste van bouwgrond zou voorzien. Door de radiaalstraten aan te leggen werden
ambachtslieden en winkeliers voorzien van bouwpercelen (afb. 74).
In 1662 ging men ervan uit dat de radiaalstraten naar de poorten er in de zomer van
1663 zouden liggen en dat de bouw daar kon beginnen. Maar de burgemeesters stelden het werk
uit. Een aantal voorstadbewoners was komen klagen ‘dat haer door de cortheijt van den tijdt
ende met de aenstaande winter groote ongelegenheit zoude toegebraght werden’. De vroedschap
verleende uitstel tot mei 1664 op voorwaarde dat ze dan zonder verdere tegenspraak zouden
vertrekken.1133 Ondertussen werden de nieuwe bouwblokken afgestoken; er werden goten
aangelegd voor de afwatering ervan. 1134 De huizen die niet in de straat stonden maar op de nieuw
afgestoken bouwpercelen bleven vooralsnog staan.
Maar het stilleggen van het werk aan de radiaalstraten werkte contraproductief. De erven
langs de radiaalstraten waren immers bedoeld voor het economisch meest vitale deel van de
kleine burgerij. Die waren ondertussen bezig hun bedrijvigheid aan de Overtoom en op andere
plekken waar dat niet de bedoeling was, te vestigen. 1135 In 1663 werd dan ook dringend
geadviseerd om de radialen naar de nieuwe poorten zo snel mogelijk aan te leggen. De
vroedschap volgde dit advies en besloot alle eerdere besluiten over het opruimen van huizen en
tuinen nu daadwerkelijk uit te voeren. 1136 In augustus 1663 vergaderden de thesaurieren opnieuw
over de aanleg van de radialen. Men besloot om de grond die nodig was voor de aanleg meteen te
onteigenen, verkavelen en verkopen.1137
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 142 (8 augustus 1663). Zo niet, dan zou de stad de gebouwen op hun kosten afbreken.
In 1664 kregen stadsondermetselaars Douwe Claesz en Claes de Beer opdracht om alle onteigende huizen als afbraak
te verkopen nadat stadsloodgieter en -leidekker Jan Jansz van Nes het lood eraf had gehaald. Als er geen tijd was om
de huizen te verkopen moesten ze door stadswerklieden worden afgebroken. De materialen werden verzameld en
verkocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (20 mei 1664).
1131 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662).
1132 Vanwege de bereikbaarheid werd de bestrating van de Leidsestraat en de Utrechtsestraat snel aangelegd: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663). De hardsteen die vrijkwam bij het vergraven van de Heiligeweg werd
voor de Leidsestraat gebruikt. In januari 1664 begon de aanleg van de Utrechtsestraat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173174 (29 januari 1664); zie ook SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Men begon in maart 1664 met het
ophogen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). De afbraken in de straat waren tussen december 1663 en
februari 1664 verkocht en afgerekend. Het ging om 19 afbraken waarvoor de stad 844 gulden ontving: SAA 5039-688
(Memoriael van diversche partijen) 250vo (december 1663-februari 1664). De bestrating werd in september aangelegd;
verdere vertraging moest tot elke prijs worden voorkomen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664).
De bestrating werd uitgevoerd in Brabantse steen; in april 1664 werd een partij steen in de straat gelost: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 185 (24 april 1664).
1133 SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662).
1134 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144vo (22 augustus 1663).
1135 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 462 (16 juli 1662).
1136 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663), zie punt 1. Men had in mei besloten de grond te verkopen: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 127vo (26 mei 1663). Het jaar daarna werd dit
advies gegeven voor de Utrechtsestraat en de Muiderstraat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664).
1137 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). In de zomer moesten de huizen in de straat worden
afgebroken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). In de veilingcondities stond dat ze binnen veertien
dagen na de veiling zouden worden gesloopt. Ze zouden als afbraak worden verkocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
138vo-139 (26 juli 1663).
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Nadat de kaveldiepte was bepaald op 70 voet (19,8 meter) werd bekendgemaakt dat alle
bebouwing die in het tracé van de straten en de 70 voet aan weerszijden moest plaatsmaken.1138
Op 10 oktober 1663 moesten alle afbraken rondom de nieuwe Leidsestraat binnen een week
verdwenen zijn. Ook een molen die nog in de straat stond moest nu echt weg.1139 De veiling van
de erven in de Leidsestraat en de Utrechtsestraat stond gepland voor 25 oktober 1663. De
bebouwing stond er nog; het nieuwe ultimatum was gesteld op 1 november. Daarom konden de
percelen pas op die datum worden overgedragen.1140
Johannes Brandlicht kreeg in 1664 de opdracht om de huizen en tuinen, die nog op de
uit te geven bouwpercelen en aan te leggen grachten en straten stonden, te laten slopen.1141 Maar
opnieuw bleven de huizen staan. In 1668 stond nog steeds een aantal afbraken in de Leidsestraat.
Die moesten voor 30 mei worden afgebroken.1142 Het soepele sloopbeleid had geleid tot een
levendige handel in afbraken. Sommige huizen waren als afbraak verkocht, toch niet afgebroken
en vervolgens verhuurd. Er waren ook eigenaren die oude houten huizen hadden verplaatst zodat
ze in de rooilijn stonden. Deze huizen stonden de publieke werken niet meer in de weg en
mochten langer blijven staan.1143 Een aantal eigenaren kreeg toestemming om nog tot 1 mei 1669
te blijven.1144
Ongetwijfeld waren veel mensen de bouwput waar ze in woonden zat, maar niet
iedereen had een nieuw huis tot zijn beschikking. De meeste mensen maakten gebruik van de
mogelijkheid om te blijven zitten waar ze zaten. De stad rekende hierop. Toen vlak voor de
jaarlijkse ‘verhuisdag’, 1 mei 1664, een aantal mensen verklaarden hun huizen en grond vóór de
sloopdatum aan de stad te willen overdoen, kwam dat onverwacht. Douwe Claesz en Claes de
Beer, die belast waren met de verkoop van de afbraken, kregen de opdracht om met de verkoop
te wachten totdat de huizen inderdaad gesloopt moesten worden. 1145 Weer andere gebouwen
stonden tussen werken in en hoefden niet meteen te worden afgebroken. Andere woonhuizen en
bedrijfspanden werden afgesneden van de infrastructuur en dus onbereikbaar. De eigenaren
kregen de mogelijkheid om hun huis meteen te laten onteigenen.1146
De sloop was een complex proces waarin oude regelingen met betrekking tot het
buitentimmeren een rol speelden. Tijdens de derde vergroting had men lang gewacht met het
vaststellen van regelgeving omtrent het buitentimmeren. Uiteindelijk werd pas in 1613 besloten
tot een bouwverbod buiten de oude jurisdictie. Tot dat moment kon er ongestraft worden
gebouwd buiten de oude honderd gaarden (de grens van de jurisdictie uit 1586), in het gebied
waar de vierde vergroting zou plaatsvinden. Dit had gevolgen voor de sloop die vijftig jaar later
nodig was voor de vergroting. Eigenaren die meenden te kunnen aantonen dat hun gebouw vóór
1613 was gebouwd, hadden recht op schadevergoeding. Hun huizen werden getaxeerd en
onteigend; huizen die na die datum waren gebouwd konden zonder vergoeding worden
afgebroken.1147
Deze regeling gaf aanleiding tot misbruik. Veel eigenaren wezen op de ‘outheijt’ van hun
perceel. Douwe Claesz en Claes de Beer, ondermetselaars en opzichters op de
buitengetimmerten, kregen de opdracht voor onderzoek ter plaatse. Hun inspecties waren het
eerste bouwhistorisch onderzoek in Amsterdam. Uit deze inspecties bleek vaak het tegendeel. 1148
Het vaststellen van de ouderdom van een gebouw was niet eenvoudig; de meeste bebouwing was
van hout en werd onderdeel voor onderdeel vernieuwd. Een huis kon bestaan uit nieuw materiaal
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149-149vo (15 september 1663).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663).
1140 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). In oktober werden de huizen getaxeerd: SAA 5023-5 (Groot
Memoriaal) 118 (25 oktober 1663). De afbraken werden verkocht en betaald tussen november 1663 en januari 1664.
Het ging nog om 39 afbraken: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 251-251vo (november 1663-februari
1664). De opbrengst bedroeg 1571 gulden.
1141 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (26 februari 1664).
1142 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 181vo (16 mei 1668). Douwe Claesz en Claes de Beer stelden een lijst op van huizen
die langs de Overtoom hadden gestaan. Het waren er nog twaalf.
1143 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182vo-183vo (18 mei 1668).
1144 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 184vo (4 juli 1668). De betaling van veel grond vond toen pas plaats: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 23 (23 januari 1669).
1145 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 188 (13 juni 1664).
1146 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 1vo-2 (16 oktober 1664).
1147 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182vo-183vo (18 mei 1668).
1148 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185vo-186 (2 mei 1664).
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maar toch vóór 1613 gebouwd zijn. Eigenaren van deze categorie twijfelgevallen konden hun
huis laten taxeren door de schepenen.1149 Uiteindelijk bleek dit niet werkbaar en werden niet de
ouderdom maar de locatie van de huizen maatgevend: alle huizen buiten de oude honderd
gaarden (die in 1613 met palen was aangegeven) werden legaal verklaard.1150 Zo werden de
voorsteden stukje bij beetje afgebroken, al naar gelang het werk aan de stadsuitbreiding vorderde.
3.6 De uit voe ri ng v an de s ta dsui tb rei di ng 166 3-167 0
3.6.1 Organisatie van de besluitvorming: afweging van inzichten en belangen
Aan de wijzigingen die in het uitbreidingsplan werden doorgevoerd is de organisatie van de
besluitvorming en het onderliggende spel van belangen af te lezen. De thesaurieren hadden de
leiding over de stadsfabriek en moesten de consistentie van het plan bewaken. De dagelijkse
besluitvorming en de aansturing van de stadsmeesters lag in hun handen. In 1659 bestelden de
thesaurieren bij de stadsschuitenmaker een jachtje waarmee ze zich langs de werken in aanleg
lieten roeien.1151 De stadsmeesters waren gericht op het uitvoerend werk. Stadsarchitect Daniel
Stalpaert was de centrale figuur binnen de fabriek; hij was de belangrijkste ontwerper en
organisator op het gebied van stedenbouw, waterbouw en publieke werken.
De vroedschap stond op enige afstand van de ‘train van publieke en particuliere werken’
zoals de vergroting werd omschreven.1152 Het stadsontwerp, het lange-termijnperspectief, was
door de raad vastgesteld. Als zich tijdens de uitvoering omstandigheden voordeden die leidden
tot wezenlijke afwijkingen van het vastgestelde ontwerp werd de vroedschap ingelicht en om zijn
mening gevraagd. De burgemeesters mochten kiezen of een wijziging aan de vroedschap werd
voorgelegd. Een enkele keer kwamen uit de vroedschap ideeën om het plan te verbeteren. Deze
hadden meestal niet veel om het lijf, zoals zal blijken bij de uitvoering van het Reguliersplein.
De burgemeesters vormden het dagelijks bestuur van de stad en waren het
aanspreekpunt voor de eigenaren van woonhuizen en bedrijven; wie iets wilde ging naar de
burgemeesters. Deze wierpen zich steevast op als belangenbehartigers van burgers en kwamen
daarom regelmatig met wijzigingen en toevoegingen. Men vroeg om bedrijfsruimte, werfterreinen
of kerken. Ook de bereikbaarheid was een punt waar de burgemeesters op werden aangesproken
en waarin zij soms een beslissing forceerden. Soms namen de burgemeesters op basis van
dergelijke verzoeken besluiten die indruisten tegen de doelstellingen van het plan.
Wijzigingsvoorstellen kwamen ook wel van de stadsmeesters; die werden beoordeeld
door de thesaurieren en de burgemeesters en soms doorgeleid naar de vroedschap. De verlegging
van een gracht, straat of sluis was een zaak voor de vroedschap.1153
De chaos die dreigde bij de uitvoering van de vestingwerken heeft ook na de genoemde
reorganisatie van de stadsfabriek nog repercussies gehad. Een zeskoppige commissie kreeg de
taak erop toe te zien dat de vergroting met de grootst mogelijke zuinigheid werd uitgevoerd. De
commissie onderzocht alle rekeningen en kreeg de bevoegdheid om zelfstandig stadsmeesters te
ontslaan bij slecht functioneren of onvoldoende financiële discipline.1154
Op 22 juni 1663 besloot men dat de commissie zou aanblijven om gevraagd en
ongevraagd te adviseren over de stadsuitleg. Hieraan vooraf was een ingrijpende discussie
gevoerd over de aanpak van de vergroting, waarbij overwogen werden de uitvoering in zijn
geheel tot overheidsproject te maken. Men zou de commissie opheffen en meer thesaurieren
aanstellen, alle particuliere aannemers wegsturen en de gehele operatie onder directie van de stad
brengen.1155 Ook besloot men om elk jaar in februari, bij het aantreden van de burgemeesters,
een lijst op te stellen van stadswerken die men dat seizoen wilde aanleggen. Aan het eind van elke
jaarlijkse regeringsperiode werd gerapporteerd over de voortgang. Dergelijke lijsten zijn voor een
groot aantal jaren terug te vinden in de resoluties van de thesaurieren. Ook besloot men om een
lijst te maken van alle werknemers in stadsdienst.1156 Vanaf oktober 1663 mochten de
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 118vo (16 februari 1667).
1151 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659).
1152 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (13 augustus 1664).
1153 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671).
1154 SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo (2 mei 1663).
1155 GAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663).
1156 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663).
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stadsmeesters alleen nog een nieuw werk beginnen als daarvoor opdracht was gegeven door de
meerderheid van burgemeesters en thesaurieren tesamen. 1157 In oktober kregen de stadsmeesters
de order om wekelijks verantwoording af te leggen over de materialen die voor stadswerk werden
gebruikt.1158 De bestuurlijke greep op de stadsfabriek werd steeds sterker. De technische en
administratieve complexiteit van het megaproject vergde steeds meer controle en overzicht van
de vroedschap.
3.6.2 Kostenbeheersing: de verantwoordelijkheid van de thesaurieren
De vergroting was een enorme investering die deels werd uitgevoerd met geleend geld: de eerder
uitgesproken ambitie om geen geld te lenen was in 1661 verlaten. 1159 Deze investering moest op
de korte termijn deels worden terugverdiend uit de opbrengsten van de grond. 1160 Op de lange
termijn zou door de bevolkingsgroei en de komst van nieuwe bedrijvigheid de opbrengst van de
stedelijke belastingen stijgen.
Het was zaak om de grondopbrengst te maximaliseren en de uitgaven in de hand te
houden. De vroedschap besloot om onteigende grond met rentebrieven te betalen. 1161 Er werd
zo weinig mogelijk contant geld uitgegeven om de stadskas te ontzien en de sterk stijgende
rentelasten te beperken.1162 De kostenbeheersing was de taak van de thesaurieren. Zij waren
financieel verantwoordelijk en kwamen voortdurend met ideeën voor bezuinigingen.
Om de kosten in de hand te kunnen houden was allereerst inzicht in de uitgaven en
inkomsten nodig. Een aantal instrumenten voor de controle over de geldstromen die met de
vergroting gemoeid waren werd tijdens de uitvoering geïntroduceerd. Zo kregen Gerrit Barentsz
Swanenburg en Jan Willemsz Brederode in 1663 de opdracht om lijsten aan te leveren om het
gebruik van materialen te kunnen bijhouden.1163 Op dezelfde dag werd Jan de Bode beëdigd als
boekhouder. Hij moest een dagelijks kasboek bijhouden van al het geld dat uitging en
binnenkwam op de thesaurie.1164 Iets meer dan een maand later werd een boekhouder-generaal
aangesteld. Die kreeg een dagtaak aan het bijhouden van een register van stadsgoederen,
middelen, inkomsten, werklieden, gereedschappen, materialen en de voltrokken en nog aan te
leggen publieke werken.1165 Diezelfde dag namen de thesaurieren een uitgebreide resolutie aan
waarin de methodiek van financiële verantwoording van stadswerken in veertien punten werd
vastgelegd. De eenduidige administratie van personeel, materialen, gereedschappen, de uitbetaling
van salarissen, de verantwoording door de diverse stadsmeesters, het aanbesteden van werken
werd geregeld. De boekhouding werd zo ingericht dat men op elk gewenst moment inzicht zou
hebben in de inkomsten en uitgaven van de vergroting.1166
Men trachtte de kosten waar mogelijk te drukken. Een van de instrumenten daarvoor
was het stimuleren van concurrentie in de aannemerij. Ondanks de snelle opeenvolging van
werken werden alle onderdelen aanbesteed. Uit een resolutie van de thesaurieren blijkt dat
aannemers die grondwerk voor de stad wilden verrichten regelmatig aanwezig moesten zijn bij
aanbestedingen. Wie dat niet deed werd uitgesloten van stadswerk. Men ging zelfs nog verder:
aannemer Sitge Fopkes kreeg zelfs te horen dat hij zou worden ontslagen uit een al aangenomen
werk, als hij niet vaker kwam opdagen.1167 Men schrok niet terug voor enige chantage om de
concurrentie te bevorderen. Het grondwerk was de grootste kostenpost; hier speelden grote
belangen.
SAA 5024-2 (Burgemeesters) 147vo (12 oktober 1663); SAA 5039-33 (Oudraad) 167 (31 oktober 1663).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 154-158 (13 oktober 1663).
1159 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661). Over de schuldpositie van de stad zijn geen cijfers beschikbaar
in de literatuur.
1160 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661); SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de
Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (6 januari 1663). Deze laatste datering is
foutief en moet zijn: 6 januari 1661.
1161 SAA 5025-23 (Vroedschap) 157 (9 september 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663).
1162 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 96-96vo (17 februari 1662). De jaarlijkse rentelast van de stad stond in 1609 en 1648
rond de 100.000 gulden, in 1680 op 450.000 gulden: Fritschy 2003, 77, 83-84.
1163 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 140 (3 augustus 1663).
1164 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139vo (3 augustus 1663).
1165 SAA 5025-24 (Vroedschap) 36vo (11 september 1663).
1166 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149vo-151 (11 september 1663).
1167 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47vo (11 november 1665).
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Andere bezuinigingen werden bereikt door onderdelen uit het plan te schrappen of te
versoberen. De grootste verandering was het traceren van de Leidsegracht op de bestaande
vestinggracht, waarover hieronder meer. Een tweede voorbeeld was de handhaving van
Halvemaansteeg in plaats van het doortrekken van de Reguliersgracht naar de Amstel: in plaats
van een gracht en een sluis kwam er een duiker onder de steeg. Over deze twee projecten volgt
later meer. Ook de kostbare aanleg van andere grachten en sluizen kwam ter discussie te staan.1168
Ook de aanleg van het Koningsplein was het gevolg van een bezuiniging. In 1665 werd
het grachtje bij de Heiligewegspoort gedempt. Het had tot die tijd gediend als verbinding tussen
de stad, de Overtoomsevaart en de Boerenwetering. Deze functie was komen te vervallen door
de demping van de beide waterwegen, voor zover die binnen de stad waren getrokken. Het
grachtje zou de verbinding vormen tussen het Singel en de Herengracht. Vanwege het
peilverschil was aanleg van een sluis noodzakelijk. Aanvankelijk was een sluis in het plan
opgenomen. Deze is te zien op de kaart van de vergroting door Daniel Stalpaert (afb. 64).1169
Men besloot de sluis te schrappen en de gracht te dempen. Dat zou zonder twijfel gaan leiden tot
klachten van huiseigenaren – die zouden gaan vragen om de sluis toch aan te leggen. De
bereikbaarheid van hun huizen zou verslechteren en ze zouden geen commercieel profijt kunnen
trekken uit de aanwezigheid van de sluis. De thesaurieren anticipeerden in hun resolutie op zo’n
verzoek: het zou hoe dan ook worden afgewezen.1170 De beslissing om onaangekondigd
wijzigingen in het stadsplan te kunnen doorvoeren bewees hier zijn nut.
Wat gold voor de sluizen, gold evenzeer voor de stadspoorten. Deze werden uitgevoerd
in de tijd dat de uitgaven sterk opliepen. Dit leidde tot een versoberde architectuur. De
Muiderpoort was nog grotendeels uit natuursteen opgetrokken. Men besloot de Utrechtsepoort
en de Weesperpoort volgens het ontwerp van Swanenburg uit te voeren, maar met een wijziging:
alleen de façades aan de buitenzijde zouden in natuursteen worden uitgevoerd. De minder
prominente stadsgevels en de doorgangen werden uit baksteen gemetseld. De doorgangen onder
de poorten zouden zo breed worden als de fundering toeliet.1171 Steenhouwer Thomas de Keijser
kreeg de opdracht om de natuurstenen onderdelen van de Weesperpoort, voorzover die al
klaarlagen, te gebruiken voor andere stadswerken, zoals sluizen en bruggen.1172 In 1664 werd de
toren op de Muiderpoort wegbezuinigd. 1173 Hier werd echter een grens overschreden. De dag
erna besloot men in aanwezigheid van alle burgemeesters de toren toch te bouwen, ook omdat
het geprefabriceerde houtwerk al gereed was. 1174
3.6.3 Modderwerk
Na het uitzetten van het stadsplan in het terrein begon het grondwerk: het afdammen en graven
van grachten, het dempen van poldersloten en de ophoging van straten, kades en bouwgrond.1175
De hoogteligging van grond was bepalend voor de prijs. Daarom werden er altijd afspraken over
gemaakt.1176 Na het hogen kon de grond worden verkocht en bebouwd. De beschoeiing van
De sluis in de Lijnbaansgracht bij de Leidsegracht werd in 1663 geschrapt. In plaats daarvan zou een dam worden
aangelegd om het stadswater van het buitenwater te scheiden: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo (2 november 1663).
Ook werd overwogen om de sluis in de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat te schrappen. De Keizersgracht was
bedoeld als woongracht en was bovendien bereikbaar via de Herengracht en de Prinsengracht. Daarom was het
mogelijk om een spui aan te leggen en geen schutsluis. Uiteindelijk besloten de thesaurieren de sluis toch te bouwen,
volgens hetzelfde bestek als die in de Herengracht en de Prinsengracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191vo (23 juli
1664). Vlak daarop werd weer een bezuiniging doorgevoerd: ditmaal werd de sluis in de Achtergracht bij de
Utrechtsestraat getroffen. Het Amstelwater zou tot aan de Reguliersgracht komen. Daar zou een dam met een
(afsluitbare) duiker worden aangelegd waardoor het stadswater bij gelegenheid kon worden afgetapt: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 185vo (29 april 1664).
1169 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari 1665).
1170 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (1 augustus 1665).
1171 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663).
1172 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664). Een verdere bezuiniging werd bereikt door de hameien niet
van steen, maar van hout te maken, op de al aangelegde stenen basementen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 138-138vo (26
juli 1663).
1173 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191vo (6 augustus 1664).
1174 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (7 augustus 1664).
1175 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 183 (3 april 1664).
1176 Het was gebruikelijk dat bouwgrond eenmaal door de stad werd opgehoogd en dat de eigenaren verder zelf
verantwoordelijk waren voor het ophogen in de jaren daarna, als de grond begon te zetten: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
177vo-178 (7 maart 1664). Het kwam ook wel voor dat huurders van stadsgrond geheel zelf verantwoordelijk werden
1168
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kades en bestrating gebeurde alleen op plekken waar grond werd verkocht.1177 In grote lijnen
gebeurde dit werk van west naar oost. Het overgrote deel van de stadsvergroting bestond uit
graafwerk. Het meeste geld werd hieraan uitgegeven. Het was zwaar ongeschoold werk, waar
grote groepen mannen voor nodig waren. Deze werden op dagloon ingehuurd door de
aannemers van de verschillende onderdelen.
De stad werd per blok opgehoogd (afb. 75). Om de aanbesteding zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen, werd gestreefd naar regelmatige, goed meetbare blokken. Zo’n blok of
modderpark werd door een aannemer gevuld met grond. Soms was die afkomstig van de
stadsmoddermolens, meestal van het uitgraven van een naastgelegen gracht.1178 In sommige
modderparken werden sloten gegraven om ze in het midden te kunnen ophogen.
Het graafwerk voor de vergroting was in zijn totaliteit een complex project. Als bepaalde
onderdelen niet klaar waren, bijvoorbeeld door materiaalgebrek of nalatigheid van aannemers,
kon dat leiden tot vertragingen van andere onderdelen. In 1663 kregen alle stadsmeesters de
order om iedere vertraging, of die nu door obstakels bij de bouw of door materiaaltekorten werd
veroorzaakt, onverwijld te melden op de thesaurie. Deze maatregel werd genomen om te
voorkomen dat het stadswerk stil kwam te liggen.1179 De voortgang was ook de reden dat de
thesaurieren steeds meer invloed kregen naarmate het project vorderde, en stadsmeesters die niet
functioneerden of die rommelden met materialen of geld zonder meer konden ontslaan.1180
In de zomer van 1664 begon men desondanks de greep op het project te verliezen. Veel
aannemers van graafwerken waren niet op tijd klaar. Hierdoor dreigde de ‘train’ van publieke en
particuliere werken stil te komen liggen. Kennelijk had Jan Hendricksz van den Bergh, de
opzichter van de graaf- en modderwerken, onvoldoende gezag. De thesaurieren grepen in. Zijn
collega-stadsmeesters Swanenburg, Brederode en Brandlicht kregen opdracht om een
inventarisatie te maken van werken die achter lagen op schema. Sommige werden opnieuw
aanbesteed, voor andere werden dagloners ingehuurd op kosten van de aannemer. Om dit soort
problemen verder te voorkomen werden de bevoegdheden van onderfabrieksmeester
Swanenburg uitgebreid ten koste van die van Van den Bergh. Swanenburg kreeg het opzicht over
de graafwerken erbij.1181 Het werd Van den Bergh niet zwaar aangerekend: hij kreeg dat jaar zijn
gebruikelijke bonus van 150 gulden omdat er erg veel graafwerk was gedaan.1182 Later werd ook
de stadslandmeter betrokken bij het graafwerk: hij kreeg de opdracht om alle graafwerken
persoonlijk op te nemen, in aanwezigheid van een van de onderstadsmetselaars, Douwe Claesz of
Claes de Beer.1183
In oktober 1664 werd opnieuw een lange lijst met vertraagde werken aan de thesaurieren
voorgelegd. Die bepaalden voor ieder project hoeveel haast erbij was en welke maatregelen nodig
waren om de aannemers ertoe te brengen zich aan contractuele termijnen te houden. Als
projecten enige vertraging konden lijden bleef het bij een vermanend woord. In zo’n geval kregen
de aannemers een paar weken extra tijd. Maar de aanleg van de straat naar de Muiderpoort kon
niet langer wachten. De aannemer werd weggestuurd en de straat werd door stadswerklieden
voltooid.1184 De thesaurieren kregen op hun verzoek carte blanche voor het inhuren van extra
personeel. Ze mochten zoveel dagloners aannemen als zij nodig achtten voor het op tijd afkrijgen
van het werk.1185 In het geval van de Muiderstraat hielp dit niet. De Muiderstraat was in 1665 nog
niet opgeschoten. Waarschijnlijk lag de oorzaak in materiaalgebrek. 1186
gesteld voor het ophogen van de grond. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de lijnbanen tussen de Weteringssluis en de
Reguliersgracht: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 174vo-175vo (9 maart 1668). In 1685 ontstond een conflict tussen de stad
en Jan Jansz Cloppenburg, eigenaar van de Nieuwe Doolhof aan de Weesperstraat, (erven no. 35-41 achter de
Keizersgracht) over de ophoging van de grond waar de doolhof op stond. De grond lag lager dan die op de later
verkochte erven in hetzelfde blok. Cloppenburg werd in het gelijk gesteld en afgekocht: SAA 5039-7 (Thesaurieren)
179-180 (1 november 1685).
1177 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664).
1178 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 26vo (1 juli 1665).
1179 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (11 oktober 1663).
1180 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (11 oktober 1663).
1181 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (13 augustus 1664).
1182 SAA 5039-33 (Oudraad) 169vo (11 december 1664).
1183 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18vo (27 maart 1665).
1184 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 199vo-201 (16 oktober 1664).
1185 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6 (3 november 1664).
1186 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
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De aannemers kregen de beschikking over de modderschouwen van de stad.1187 Met
deze maatregel hoopte men het werk te versnellen. Dat werkte niet altijd: vaak gebruikten de
aannemers de schouwen voor ander werk dan waarvoor ze door de stad ter beschikking waren
gesteld. In dat geval moesen de thesaurieren de schuiten onmiddellijk terugvorderen.1188 In 1667
werd opnieuw geconstateerd dat veel werken achter lagen op schema of niet volgens bestek
werden uitgevoerd. Weer werd een lijst met vertraagd werk gemaakt. Wie te laat opleverde kreeg
een boete. Wie zijn werk niet volgens het bestek uitvoerde kreeg niet de hele aanneemsom
uitbetaald.1189
Een ander gevaar voor de voortgang was arbeidsonrust. 1190 Werknemers werden niet
altijd op tijd betaald. Dit leidde incidenteel tot een rel. Op 30 juni 1665 werden twee aannemers
van modderwerken, die vaker voor de stad werkten, door een aantal omstanders gemolesteerd.
Jacob Weijer en Lou Keijsers werden door een groot aantal mannen en vrouwen op het hoofd
geslagen. De komst van de thesaurieren leidde tot het herstel van de orde maar zodra die de
hielen gelicht hadden werd de kloppartij hervat. Toen Jacob Weijer de plaats van handeling wilde
verlaten werd hij uitgescholden voor bloedhond, schelm en dief. De menigte ging achter hem
aan. Hij probeerde te ontsnappen in de Duvelshoek, het wijdvertakte stegenstelsel tussen het
Singel en de Reguliersbreestraat, maar werd ingehaald en in elkaar geslagen. Het slachtoffer was
na vier dagen nog niet in staat om zijn bed uit te komen. Een dergelijke verstoring van de
openbare aanbestedingen was onacceptabel. Daarom werden biljetten aangeplakt waarop
getuigen werd opgeroepen zich te melden. Er werd een beloning van honderd zilveren ducaten
op het hoofd van de schuldigen gezet; de anonimiteit van getuigen werd door het gerecht
gegarandeerd.1191
3.6.4 Zand, klei, vuilnis
De stadsuitbreiding leidde tot een grote behoefte aan ophogingsmateriaal. Zand was in
Amsterdam niet voorhanden. Het moest worden aangevoerd vanuit de duingebieden of het
Gooi. De ontwikkeling van ’s Graveland werd ingegeven door de vraag naar zand voor de
publieke werken in Amsterdam. ’s Graveland lag op de grens van het Utrechts-Hollandse
veengebied en de zandgronden op het Gooi. Hier was zowel zand als water voorhanden, om het
te vervoeren. De ontzanding was een Amsterdamse onderneming, waarvan de inkomsten vooral
kwamen uit zand, dat verwerkt werd in de stadsuitbreiding. De meeste investeerders kwamen uit
Amsterdam. Er werd in Amsterdam vergaderd over het project. De deelnemers huurden de
stadsmeesters in voor de uitwerking. Cornelis Danckerts de Rij werd ingehuurd als landmeter en
kartograaf voor het project; Daniel Stalpaert maakte het ontwerp voor de kerk, waarvan het
metselwerk werd uitgevoerd door stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode. In de toren hing een
klok gegoten door Hemony.1192 Het project had verschillende samenhangende doelstellingen:
landwinning en bodemverbetering voor agrarisch gebruik, aanleg van buitenplaatsen en
grootschalige ontzanding. De inrichting, beplanting en bebouwing van een aangenaam landschap
met goed verkoopbare kavels ging samen met de aanleg van de benodigde infrastructuur. Dit
blijkt onder meer uit de octrooiaanvraag bij de Staten. Op een aantal plaatsen in ’s Graveland
werd aan bodemverbetering gedaan door steigeraarde en huisvuil toe te voegen.1193 De
zandponten namen op weg naar ’s Graveland afval mee om met zand terug te keren naar
Amsterdam.
Dit gold ook voor andere plaatsen. In 1656 sloot Amsterdam een akkoord met Gerrit
Paeuw, heer van Heemstede, over het gebruik van een daar aangelegde vaart voor
zandschepen.1194 Op dat moment was men bezig met de aanleg van het oostelijk havengebied.
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg werden tot op 2.20 meter boven N.A.P. opgehoogd,
even hoog als de zeedijk; het binnendijkse gedeelte van de stad tot op 0.50 meter.1195
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 2vo (16 oktober 1664).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 131vo (5 april 1667).
1189 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 131 (5 april 1667).
1190 Van Deursen 2006a, 20.
1191 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 28-28vo (3 juli 1665).
1192 Van Essen 1998, 62; Tromp en Six 1975, 15-18, 24.
1193 Mehrtens 1985, 4, 11, 30.
1194 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 110vo (30 augustus 1656).
1195 Baart, Krook en Lagerweij 1986, 83-142.
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Zand moest worden afgegraven, vervoerd en verladen.1196 Voor het overgrote deel van
het grondwerk was zand daarom te duur. Het grote stadswerk werd gedaan met vuilnis en
baggerspecie uit de havens en grachten. Hiervan was veel voorhanden. Maar ook dit materiaal
werd schaars tijdens de stadsuitbreiding. Van de ‘weke klei’ werd een administratie bijgehouden
die wekelijks door de thesaurieren werd nagelopen en van een handtekening voorzien. 1197
Ophogingsmateriaal werd vooral uit de directe omgeving gehaald. In veel opdrachten
voor het graven van grachten werd als reden gegeven dat een straat of plein in de directe
omgeving moest worden opgehoogd.1198 Het kwam ook voor dat grond buiten de stad zonder
meer werd vergraven ten behoeve van ophoging.1199 Het graven van delen van de stadsgracht
werd versneld vanwege de behoefte aan ophogingsmateriaal.1200 In 1663 werd de binnenzijde van
de oude stadswal om de Jordaan uitgegraven. De grond die vrijkwam werd onder de marktprijs
aan particulieren verkocht om hun erven mee op te hogen.1201 Vaak werd in bestekken
opgenomen dat bij het graven van grachten de zoden of plakken veen die eruitkwamen in rijen
moesten worden neergezet zodat ze snel op schouwen konden worden geladen om elders te
dienen als ophogingsmateriaal.1202 Men probeerde waar mogelijk te bezuinigen op materiaal.
Toen men besloot dat het waterpeil tussen de Utrechtsestraat en de Amstel lager zou komen te
liggen dan het stadspeil werd meteen bepaald dat ook de kades lager kwamen te liggen.1203
In 1660 besloten de thesaurieren om geen vuilnis meer te verkopen. De stad had alles
zelf nodig.1204 Maar de kopers van bouwgrond hadden evengoed materiaal nodig. Diefstal was het
gevolg. Zo was Willem Sluijskens in 1665 bezig met het ophogen van zijn perceel aan de
Keizersgracht bij de Amstel. Hij had 27 schaften aarde gekocht van de stad.1205 Maar dit was niet
genoeg. Kort daarop werd hij betrapt toen hij de aarde van de pas aangelegde kade op zijn eigen
erf had gebracht. De thesaurieren gingen verhaal halen, waarop Sluijskens verklaarde dat hij de
aarde alleen even had geleend om met de heistelling op zijn erf te kunnen komen. Hij beloofde
de afgegraven kade weer aan te vullen als hij klaar zou zijn met heien.1206 In 1660 kwam men
erachter dat de VOC een pas gehoogde molenwerf liet afgraven om de grond te gebruiken voor
de ophoging van de werf op Oostenburg. De thesaurieren lieten de compagnie weten dat ze daar
niet van gediend waren en sommeerden het werk onmiddellijk te staken.1207
Het ‘roven van vulnis, claij ende andre materie’ werd epidemisch. Mensen voeren met
een schouwtje de stad door op zoek naar ophogingsmateriaal. In 1663 werd particulieren
verboden om vuilnis, aarde, klei of modder door Amsterdam te vervoeren.1208 Dit verbod hield
rechtstreeks verband met de vraag naar ophogingsmateriaal.1209 Allerlei figuren haalden
ophogingsmateriaal dat toebehoorde aan de stad met schuiten op en verkochten het aan
particulieren.
Er werd een keur uitgevaardigd om de vuilnisroof te stoppen. De bewijslast werd
omgekeerd. Modderschuiten die de stad verlieten moesten bij de bomen een verklaring van de
thesaurieren laten zien waaruit bleek dat het ging om legaal verkregen materiaal. De stadsmeesters
De hoge zandprijs maakte fraude aantrekkelijk. De rekeningen van de zandboeren werden gecontroleerd door
stadsingenieur Coeck: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 23 (22 mei 1665). In 1669 werd een nauwkeurig controlesysteem
ingevoerd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 34-35 (27 februari 1669).
1197 Een deel hiervan bevindt zich in: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 203vo (1661-1663); SAA 50396 (Thesaurieren) 57vo (15 oktober 1675), 60vo (23 oktober 1675).
1198 Zo moest de Achtergracht worden gegraven op het moment dat men werkte aan de nieuwe Ossenmarkt bij de
Utrechtsepoort: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (20 mei 1664).
1199 Dit gebeurde met stadsgrond in het zaagmolenpark: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 91 (1 oktober 1661). Voor de
aanlanding en ophoging van Kattenburg werd ook grond gebruikt uit de vaart door de Volewijk: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 91 (15 oktober 1661). Sloten die waren blijven liggen in grond die al verkocht was werden gedempt met
grond die tussen de zaagmolens werd weggegraven: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).
1200 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (17 maart 1662). Delen van de fortificatie waarvoor geen rijshout of vuilnis was
werden opgemaakt met aarde uit de nieuwe grachten: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663).
1201 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153vo (12 oktober 1663).
1202 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123vo (14 april 1663).
1203 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664).
1204 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 46vo (13 februari 1660).
1205 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 204 (18 januari 1665).
1206 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18vo-19 (31 maart 1665).
1207 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 64 (4 november 1660).
1208 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663).
1209 SAA 5020-16 (Keurboek O) 59vo-60.
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kregen de bevoegdheid om schuiten waarin ‘materie’ werd vervoerd aan te houden en op te
brengen naar de stadstimmertuin.1210 Wie betrapt werd op diefstal, moest zijn schuit en
gereedschap inleveren en kreeg een boete van 25 gulden. Bij recidive werd de boete verdubbeld.
Los ronddrijvende schuiten werden in beslag genomen en konden alleen na toestemming van de
thesaurieren worden teruggehaald. 1211 In hoeverre deze regel in de praktijk werd gehanteerd is
niet duidelijk. Een aantal leden van het bestuur vroeg keurig toestemming voor het vervoer.
Schepen Dirk Tulp vroeg en kreeg in 1663 toestemming om een lading zachte klei te vervoeren
naar Tulpenburg, zijn buitenplaats aan de Amstel.1212 Het transportverbod was in 1670 nog
steeds van kracht. Oudburgemeester Hendrick Hooft kreeg toen toestemming om 25 schouwen
zachte klei naar Gaasperdam te brengen.1213
Al deze moeite kon niet voorkomen dat cruciale stadswerken vertraging opliepen door
gebrek aan ophogingsmateriaal. Bijna alle werken waartoe in 1664 was besloten en die in januari
1665 nog niet klaar waren, waren grondwerken, zoals de nieuwe zeedijk, het ophogen van de
straat naar de Muiderpoort, het verleggen van het bolwerk bij de Passeerdersgracht, de aanleg van
de kade aan de noordkant van Rapenburg en het Westerkerkhof. De vertraging liep op tot meer
dan vijf jaar en werd veroorzaakt door materiaaltekorten. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de
stad geen materiaal meer verkocht maar ook uit de beslissing om de nieuw gegraven grachten
meteen nog eens uit te beugelen. Met de modder zouden gronden kunnen worden opgehoogd.
Deze methode was veel goedkoper dan het ophogen met zoden. Bovendien waren diepere
grachten beter voor de scheepvaart en de waterkwaliteit.1214
Zonder ophoging was bouwen niet mogelijk. De stad zag zich in 1663 gedwongen om
toch weer ‘materie’ aan particulieren te gaan verkopen. 1215 De aarde die vrijkwam bij de sloop van
de oude vesting werd deels voor een lage prijs ter beschikking gesteld aan particuliere
bouwheren.1216 In januari 1665 besloot men geen puin en klei meer te verkopen aan
particulieren.1217 Ook deze beslissing was niet lang houdbaar. Twee weken later werd besloten dat
de stad toch weer ophogingsmateriaal zou gaan verkopen.1218 In 1672 besloten de thesaurieren
om tot nader order helemaal geen klei en aarde meer aan particulieren te verkopen; nu was alles
nodig voor het versterken van de vestingwerken.1219 In 1675 werd wel weer harde en zachte klei
(uit de moddermolens) verkocht maar de prijzen gingen sterk omhoog.1220
Hendrik Hooft liet zijn bouwperceel in 1665 ophogen met baggerspecie uit de
Herengracht.1221 Mogelijk is hieruit de oplossing voor het probleem voortgekomen die datzelfde
jaar werd ingevoerd: men liet particulieren de grachten uitbaggeren om hun bouwpercelen te
kunnen ophogen. Het baggeren van de grachten was hoognodig: in veel grachten lag ’s zomers
een strook langs de kade droog.1222 Wie een verzoek tot de thesaurieren richtte kreeg een plek
toegewezen.1223 Er werden biljetten aangeplakt waarmee de nieuwe grondeigenaren op deze
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 27 (1 juli 1665).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 86vo (8 juni 1666).
1212 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). Dirk, zoon van Nicolaas Tulp, had de buitenplaats in 1650 in
eigendom gekregen door zijn huwelijk met Anna Burgh. Tulpenburg lag ongeveer ter hoogte van de nog bestaande
banpaal aan de Amsteldijk-Noord in de gemeente Amstelveen.
1213 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 98 (11 februari 1670).
1214 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
1215 Verkoop was alleen mogelijk met toestemming van de thesaurieren: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli
1663). De opzichters van de stadsmodderwerken moesten onder ede verklaren dat zij niemand zonder schriftelijke
verklaring (‘acte van consent’) van Jan Hendricksz van den Bergh afval van stadsbelten lieten halen: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 169 (9 januari 1664).
1216 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663).
1217 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11vo-12 (31 januari 1665). Deze maatregel ging met terugwerkende kracht in werking:
wie tevoren ophogingsmateriaal gratis had gekregen, moest alsnog betalen.
1218 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14 (11 februari 1665). Zachte klei werd verkocht voor anderhalve stuiver per enkele en
drie stuivers per dubbele schouw. Klei, puin en steigeraarde werd uitsluitend verkocht aan mensen die naar de thesaurie
kwamen met een verzoek.
1219 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 22 (30 maart 1672).
1220 Harde klei kostte 30 stuivers per schaft, zachte klei 6¼ stuivers per schouw. De koper moest van te voren
afrekenen bij de kassier. Hij kreeg de materialen alleen mee op vertoon van een getekende kwitantie: SAA 5039-6
(Thesaurieren) 53 (14 augustus 1675).
1221 Hij betaalde hiervoor 12½ stuiver per schaft: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16vo-17 (5 maart 1665).
1222 Deze was zo’n 2,5 roeden breed: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1223 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16vo (5 maart 1665). De thesaurieren wezen een plaats aan waar de gracht mocht
worden gediept en bepaalden hoe ver men uit de kade moest blijven.
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mogelijkheid werden gewezen.1224 Dit systeem leidde al snel tot chaos. In 1666 kwamen de
thesaurieren tot het inzicht dat grote ‘gaten en heuvels’ ontstonden op de bodem van de
grachten, vooral op plaatsen waar particulieren mochten baggeren.1225 Dit verschijnsel werd
veroorzaakt door particulieren die zo snel mogelijk veel grond naar boven wilden halen. Dit was
onder meer gebeurd op de Herengracht.1226
De vraag naar ophogingsmateriaal hing samen met de uitvoering van grote werken. In
het Rampjaar moesten de vestingwerken in opperste staat van defensie worden gebracht. In de
jaren daarna was veel materiaal nodig om de inundatieschade te herstellen. De doorgestoken
dijken en kades moesten worden hersteld. Ook de aannemers van dijken en kades kregen
toestemming om te baggeren in de grachten. De plaatsen en de diepte werden door de
thesaurieren aangewezen.1227 Daarna nam de vraag sterk af. Vanaf 1683 was er weer voldoende
weke klei aanwezig. De stadsmoddermolens draaiden continu om de waterkwaliteit in het IJ te
verbeteren en de top van de bouwgolf was voorbij. Daarom werd de klei weer gratis ter
beschikking gesteld aan particulieren.1228
Ook de beschikbaarheid van heipalen was cruciaal voor het project. In 1663 kreeg
Brederode opdracht om heel snel partijen heipalen in te kopen, omdat het werk anders stil zou
komen te liggen.1229 Ook werden wel palen gebruikt die uit de oude beschoeiingen waren
getrokken. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het heien van de kades langs de Herengracht en het
nieuwe Westerkerkhof.1230 De gebruikte palen zullen niet altijd in de beste staat zijn geweest. Er
zullen half verrotte palen tussen gezeten hebben. De thesaurieren besloten kort daarna dat alle
palen die voor stadswerk werden gebruikt door de stadstimmerman moesten worden gekeurd
zodat aannemers niet tijdens het werk konden klagen over de kwaliteit van aangeleverde palen.1231
Ook in 1675 was er gebrek aan palen: stadstimmerman Hans Jansz van Petersom zocht de hele
stad af om alle palen die nergens toe dienden uit te halen en naar de timmertuin laten brengen. 1232
3.6.5 Het rechttrekken van de Amstel
De uitvoering van de vergroting was afhankelijk van de aanleg van de nieuwe vestingwerken. De
vroedschap had besloten dat de bestaande vesting met geen vinger mocht worden aangeraakt
voordat de nieuwe in staat van defensie was. Deze beslissing had grote gevolgen voor de fasering
van de verschillende onderdelen van de vergroting. Er konden alleen werken worden uitgevoerd
buiten de oude vesting en zonder de bouw van de nieuwe in de weg te zitten. De Herengracht
kon nog niet worden aangelegd. Men begon daarom met het gebied tussen de oude en de nieuwe
fortificatie. Het eerste werk dat werd uitgevoerd was het aanlanden en rechttrekken van de
Amsteloevers.1233 Men begon ermee in 1662, toen de aanleg van de vestingwerken in volle gang
was. De eigenaren van de grond langs de Amstel werden onteigend en ontslagen van hun
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (7 mei 1665); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 13 (7 mei 1665).
Schepen Arnout Hooft maakte als eerste gebruik van deze regeling: hij kreeg toestemming om te baggeren in de
Herengracht, waar hij een aantal huizen in aanbouw had: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 19vo (24 april 1665). Hij had
perceel nummer 13 in park F aan de Herengracht in mei 1664 gekocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche
partijen) 280 (mei 1664). Na het Rampjaar werd dezelfde maatregel opnieuw ingesteld. Er konden modderschouwen
van de stad worden gehuurd: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 147vo (5 mei 1673).
1225 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 85vo (1 juni 1666).
1226 Daarom moest Jan Hendricksz van den Bergh, opzichter over de stadsmodderwerken, particulieren die
toestemming kregen precies aanwijzen hoe en waar gebaggerd moest worden. Stadslandmeter Brandlicht moest de
betreffende plaatsen nameten zodat degenen die zich niet aan de orders van Van den Bergh hielden konden worden
aangepakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 38 (28 augustus 1665). Al in 1665 was overwogen om de Herengracht tussen de
Leidsestraat en de Leidsegracht opnieuw af te dammen om de geconstateerde ondiepten te kunnen uitgraven. Uit
peilingen bleek dat de diepte sterk varieerde: dan weer vijf, dan weer acht, dan weer zes voet: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 38 (28 augustus 1665). Men besloot om niet opnieuw te dammen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (1
augustus 1665). Kennelijk hoopte men de zaak met baggeren tot een goed einde te kunnen brengen.
1227 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 147vo (5 mei 1673).
1228 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 90vo (15 januari 1683).
1229 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663).
1230 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (21 februari 1664). Het kerkhof lag bij de Passeerdersgracht tussen de
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165 (21 oktober 1663).
1231 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (26 februari 1664).
1232 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 34vo (12 februari 1675).
1233 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662). De thesaurieren mochten beslissen wanneer het werk zou
beginnen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662).
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onderhoudsplicht voor de Amsteldijken.1234 De onteigening van de molens leidde tot enige
vertraging.1235 Er was een aantal redenen om de versmalling van de Amstel als eerste uit te
voeren. De kades langs de aanlandingen vormden de nieuwe Amsteldijk en moesten inklinken.
Verder was de Amstel een belangrijke ontsluitingsweg, niet alleen voor de stad maar ook voor het
werkverkeer van de vergroting.1236
3.6.6 Van Keizersgracht tot Achtergracht
Al in de ontwerpfase van de stadsvergroting was het probleem van de herhuisvesting van de
voorstadbewoners aan de orde gekomen. Zij zouden worden ondergebracht in de bouwblokken
buiten de Prinsengracht (afb. 76). Deze werden als eerste bouwrijp gemaakt. De straten en de
erven werden opgehoogd. Men besloot de grond te verkopen op 14 juni 1663. 1237
De Keizersgracht en de Prinsengracht konden (net als de kades langs de Amstel) worden
aangelegd zonder de bouw van de nieuwe fortificatie in de weg te zitten. Men begon aan de kant
van de Leidsegracht. Op 14 maart 1663 besloten de thesaurieren om de Keizersgracht en de
Prinsengracht aan te leggen van de oude stadswal tot voorbij de eerste bocht.1238 Beide grachten
werden aanbesteed aan Otto Jeuriaensz1239 De kavels tussen de Leidsestraat en de oude stad
buiten de Herengracht konden vanaf 15 mei 1664 worden bebouwd. De oude bewoners kregen
tot 1 mei, de jaarlijkse verhuisdag, de tijd om een nieuwe woning te vinden; degenen die de
huizen vervolgens opkochten kregen twee weken de tijd om ze af te breken en de
bouwmaterialen af te voeren.1240 Op 11 juli werd besloten de Spiegelgracht aan te leggen.1241
Het jaar daarna ging men vanaf de Spiegelgracht verder richting Amstel. In maart 1664
besloten de burgemeesters om de Keizersgracht en de Prinsengracht van de Spiegelgracht tot aan
de Utrechtsestraat te graven.1242 Het werk verliep voorspoedig en de erven aan de Keizersgracht
achter de oude Ossenmarkt konden diezelfde zomer worden verkocht.1243 Ook de Prinsengracht
werd in 1664 geheel gegraven. De kades werden geheid voor zover de voorraad palen toereikend
was.1244
Ook het besluit tot de bouw van de sluizen in de drie hoofdgrachten bij de
Utrechtsestraat viel in 1664.1245 Het heiwerk voor de fundamenten werd kort daarop
aanbesteed.1246 Men wilde zo snel mogelijk water in de grachten laten lopen, zodat de bouw langs
de grachten zou kunnen beginnen. Dat zou aanvankelijk al in 1664 gebeuren. Daarvoor moesten
twee dammen worden aangelegd: een in de Leidsegracht om te voorkomen dat er water in de
Prinsengracht zou stromen en een bij de Heiligewegspoort om te voorkomen dat het Singel, dat

SAA 5039-2 (Thesaurieren) 103vo (25 oktober 1662).
De onteigening van de molen De Bul op de oostelijke Amsteloever leidde tot enige problemen. De molen was in
juli getaxeerd: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 49 (29 juli 1661). De eigenaren, Jan Minuut en Claes Cornelisz,
weigerden de molen af te breken. In oktober stond de molen er nog. Per bode werd een ultimatum gesteld: SAA 50392 (Thesaurieren) 113 (12 oktober 1662). In januari 1663 werd de molen verplaatst naar het bolwerk Westerblokhuis:
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 106 (9 januari 1663); Bakker, Van Berge-Gerbaud, Schmitz en Peeters 1998, 253. De
Groene Molen ging naar het bolwerk Oosterblokhuis. De molens die het eerst moesten verdwijnen werden ook als
eerste herbouwd. Deze kwamen op de bolwerken aan de Amstel die het eerst werden aangelegd.
1236 De kades werden pas later aangelegd. In 1670 werd de kade aan de westzijde tussen de Keizersgracht en de
Hogesluis aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
1237 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 127vo (26 mei 1663).
1238 Deze waren in september zover dat de beschoeiingen konden worden geheid; aannemer was Pieter Allertsz: SAA
5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 198vo (7 september 1663).
1239 Voor de Prinsengracht (tot op tien roeden ten zuiden van de Boerenwetering): SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 165vo (5 april 1663). De Keizersgracht werd op 3 april voor 5148 gulden aanbesteed: SAA 5039688 (Memoriael van diversche partijen) 168vo (3 april 1663).
1240 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163vo (8 december 1663).
1241 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). Een paar weken later kreeg deze de naam Spiegelsgracht: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663).
1242 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664). Men had aanvankelijk het idee om vanaf de Amstel te
beginnen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). Voor het besluit: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181vo
(21 maart 1664).
1243 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664).
1244 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664).
1245 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).
1246 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664).
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op Amstelpeil stond, zou vollopen tot op het hogere stadspeil.1247 In de zomer van 1665 waren
de kades klaar en werd het water ingelaten in de Prinsengracht.1248 De drie sluizen in de
hoofdgrachten bij de Utrechtsestraat waren in 1666 in bedrijf.1249
De Tweede Engelse Oorlog leidde net als de Eerste tot een sterke maar korte terugval
van de stedelijke uitgaven. Tijdens de oorlog werd geen grond verkocht.1250 Het werk werd
stilgelegd. Na afloop kwam de verkoop weer op gang en werden de stadswerken voortgezet. In
1666 werd het bestek opgemaakt voor het tot stand brengen van de verbinding van de oude en
de nieuwe Keizersgracht.1251 Het jaar daarna begon de sloop van het sluisje en de duiker die aan
het einde van de oude Keizersgracht waren aangelegd ter verbetering van de waterkwaliteit.1252
Men wist aanvankelijk niet zeker of daar een houten of een stenen brug moest komen.1253 Toen
de sluis toch was afgedamd voor de sloop werden de landhoofden voor een stenen brug
gelegd.1254
De Keizers- en Prinsengracht werden eerder aangelegd dan de Kerkstraat. De reden
hiervoor moet hebben gelegen in de bereikbaarheid. De ophoging van de erven en de straat
gebeurde vanaf het water. De Kerkstraat werd in 1665 ‘geruimd en gehoogd’ met vuilnis en
puin.1255 In 1667 werd de straat tot aan de Amstel afgemaakt en werden de blokken tussen de
Keizersgracht en de Kerkstraat opgehoogd voor de verkoop.1256
3.6.7 De aanleg van de Herengracht
De percelen aan de Herengracht waren de belangrijkste inkomstenbron. De verkoop van de
grond moest zo snel mogelijk plaatsvinden, maar de aanleg van de gracht verliep niet zonder slag
of stoot. In de resoluties van de thesaurieren is het complexe proces van uitvoering en de
problemen die daarbij moesten worden opgelost, goed te volgen.
De Herengracht viel bij de uitvoering uiteen in drie delen, van elkaar gescheiden door de
Leidsestraat en de Utrechtsestraat. Het werk begon net als de andere grachten bij de
Leidsegracht; vanaf daar werkte men richting Amstel. Men wilde tussen de Leidsegracht en de
Leidsestraat nog in 1663 beginnen met de grondverkoop. Dit deel van de gracht werd dat jaar
gegraven.1257 De kades werden onderheid en aangelegd.1258 In augustus 1663 bracht Daniel
Stalpaert de erven tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat in kaart, vooruitlopend op de
veiling.1259 In september werd de laatste hand gelegd aan de kades en de bestrating zodat de erven
konden worden uitgegeven.1260 De hiervoor benodigde grond werd uit de oude stadswal gehaald
(afb. 77).1261
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664). Ook moest worden voorkomen dat het water uit de
Boerenwetering het omliggende land niet inundeerde. De Wetering liep op dat moment nog tot aan de Keizersgracht.
1248 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (31 juli 1665).
1249 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 96 (15 september 1666).
1250 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 120-128.
1251 SAA 5024-18 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 13 (12 april 1666). Men was al in 1663 begonnen met het heien
van de kades: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 208vo (24 oktober 1663).
1252 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1253 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1254 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667).
1255 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665).
1256 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1257 Jacobus Weijertsz en Theunis Adriaensz namen het werk aan voor 4329 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 209vo (26 oktober 1663). De laatste betalingen vonden plaats in februari en maart.
1258 Het heiwerk aan de westzijde werd aangenomen door Mattheus Samuelsz: SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 180vo (30 augustus 1663). In augustus 1663 werd de Herengracht tussen de Leidsegracht en de
Leidsestraat beschoeid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). De kades werden aangemaakt met grond
uit de schans en het Majoorsbolwerk: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). De stallen op het bolwerk
moesten worden gesloopt. Het afkruien van de schans bij het Majoorsbolwerk werd op 11 oktober 1663 aanbesteed.
Aannemer was Jan Rotterdam, voor 2909 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 207vo (11 oktober
1663). Meteen daarna kon de fundering voor de kades van de Leidsegracht worden geheid op de plek van het
verdwenen bolwerk. Dit werd gedaan door Mattheus Mattheusz: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen)
208vo (24 oktober 1663).
1259 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663).
1260 SAA 5025-24 (Vroedschap) 32-32vo (5 september 1663).
1261 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 148 (8 september 1663). De Herengracht lag net buiten de oude bolwerken; de grond
uit de wal werd gebruikt voor ophoging van kades en bouwpercelen. De erven aan de Herengracht werden door
stadswerklieden opgehoogd tot op het peil van de oude buitensingel. Hiermee werden niveauverschillen voorkomen:
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De tweede fase, van de Leidsestraat tot de Utrechtsestraat, begon in de winter van 1663.
In oktober werd het graafwerk aanbesteed.1262 In december begon het heiwerk aan de kades.1263
Op een aantal plaatsen woonden nog mensen. Hun aanwezigheid leidde tot vertraging bij de
aanleg van het blok erven ten zuiden van de Herengracht; dat deel lag buiten de oude vestingwal.
Een van hen wordt met name genoemd in de resoluties van de thesaurieren. Hij heette Isack
Hartman en was marktmeester van de Ossenmarkt. Bij deze betrekking was gratis huisvesting een
arbeidsvoorwaarde. Hartmans woning stond in het tracé van de Herengracht. Hij moest
verhuizen naar de Hortus, waar een oude loods uit de steenhouwerij was geplaatst. Zijn nieuwe
dienstwoning lag iets verder weg maar nog altijd op loopafstand.1264 Maar Hartman had geen zin
om te verhuizen. Als het aan hem had gelegen was de Herengracht met een bocht om zijn huis
heen gelegd. Het spreekt vanzelf dat de thesaurieren zijn voorstel niet tot uitvoering brachten.
Het werd echter wel besproken in de vergadering.1265
Hartman kampte met een luxeprobleem maar dat gold niet voor veel andere nog
aanwezige bewoners. Men had de gracht in het voorjaar van 1664 willen aanleggen. In december
1663 hadden de thesaurieren een kaart laten maken van alle nog aanwezige bebouwing. De grond
kon echter niet voor 1 mei 1664, verhuisdag, worden onteigend.1266 Het graven van de
Herengracht werd uitgesteld: men kon niet van de ‘arme behoeftige luijden’ verwachten dat ze
nog voor 1 mei andere woonruimte zouden vinden. Bovendien waren er veel zieken: tijdens de
vierde uitleg was een pestepidemie opgelaaid. Bij de fasering van het werk werd rekening
gehouden met de voorstadbewoners. De thesaurieren mochten hen naar eigen inzicht een
financiële tegemoetkoming toekennen.1267
De zittende bewoners waren niet de enige reden van de vertraging. De aanleg van de
gracht werd verder gecompliceerd door de aanvang van de bouw. Vanaf het moment dat
percelen waren verkocht had men rekening te houden met bouwverkeer. Toen de kade langs de
zuidzijde van de Herengracht werd geheid kregen de stadsmeesters de opdracht om de weg vrij te
houden.1268 Om de eigenaren van de al verkochte percelen tegemoet te komen werd dwars door
de vergroting een tijdelijke gracht gegraven. Over deze gracht konden schepen met
bouwmaterialen de bouwkavels bereiken.1269
De aanleg van de Herengracht werd getroffen door een ongeluk dat de oorzaak was van
verdere vertraging; het is niet uit te sluiten dat de voorstadbewoners hiervan hebben geprofiteerd.
In juni 1664 brak de dam door die het water tijdens het uitgraven en de bouw van de kades uit de
gracht moest houden. De Herengracht kwam onbedoeld onder water te staan. Daarom kwamen
er houten bruggen bij de Reguliersgracht en de Vijzelstraat.1270 Deze konden worden gebouwd
zonder de gracht opnieuw droog te leggen. Of er nu kades lagen of niet, de bruggen moesten er
komen om de stad bereikbaar te houden.
de kades aan weerszijden kwamen op dezelfde hoogte: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 161 (23 mei
1664); SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 162 (24 juni 1664).
1262 Men besloot kort daarop de grond in de verkoop te brengen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november
1663). De stadswal werd in 1664 van de Heiligewegspoort tot de Regulierspoort afgekruid: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
176 (21 februari 1664). Huizen en stallen moesten worden gesloopt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (5 maart 1664).
Men begon met de landhoofden voor de brug over de Herengracht bij de Reguliersgracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
186vo (13 mei 1664).
1263 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 269vo-270 (20 december 1663). In november 1663 begon men
met de fundamenten van de sluis in de Herengracht ter hoogte van de Utrechtsestraat: SAA 5025-24 (Vroedschap)
70vo (20 november 1663); SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 268vo-269 (23 november 1663). Daniel
Stalpaert ontwierp de sluis en de stenen brug: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163 (23 november 1663).
1264 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663). Hij kreeg een vergoeding voor huishuur in de periode dat hij
niet in een stadswoning kon wonen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17vo (11 maart 1665).
1265 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 1663).
1266 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163vo-164 (8 december 1663).
1267 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663).
1268 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664).
1269 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 172 (18 januari 1664).
1270 Men besloot de landhoofden voor de geplande stenen brug over de Herengracht bij de Reguliersgracht van hout te
maken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 189vo (26 juni 1664). Over de brug in de Vijzelstraat: SAA 5039-3 (Thesaurieren)
4vo (29 oktober 1664). Men besloot het jaar daarna om de brug te laten liggen totdat de onderbouw vergaan zou zijn:
SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 20 (30 juni 1665). De brug die de Herengracht zou ‘samenhegten’
over de Reguliersgracht bij de Reguliersmarkt werd van steen gemaakt als daarvoor geen nieuwe dammen nodig waren.
Mocht dat wel het geval blijken dan zou ook daar een houten brug komen: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen
Burgemeesters) 10 (12 maart 1668).
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De aanleg van het grootste gedeelte van de Herengracht, tussen de Leidsestraat en de
Utrechtsestraat, lag door dit ongeluk stil en zou tot 1665 op zich laten wachten. Het opnieuw
uitgraven van het vroegtijdig volgelopen deel van gracht werd in november 1665 aangenomen
door Jeuriaen Jeuriaensz1271 Het deel tussen de Utrechtsestraat en de Amstel, dat als derde en
laatste fase gepland stond, werd wél in 1664 gegraven.1272 De laatste bebouwing tussen de
Utrechtsestraat en de Amstel werd gesloopt in februari 1665.1273
Een ander probleem was dat de stenen kademuren door de kopers van de percelen
werden gebouwd. In januari 1665 werd het voorstel gedaan om de oude Herengracht met de
nieuwe te verbinden. Dat zou een vrije doorvaart voor het bouwverkeer geven maar voordat
daarvan sprake kon zijn moesten de kademuren in orde zijn.1274 De thesaurieren eisten spoed van
de bewoners die bezig waren met een kade. Zij wilden op 1 mei 1665 de dammen weghalen en
het water in de gracht inlaten.1275 Deze deadline is niet gehaald. In november was men nog bezig
met het uitdiepen van de gracht en het ophogen van de kades.1276 Pas in 1666 onderzocht men
opnieuw of alles in gereedheid was om het water in de grachten van de nieuwe stad te laten
stromen.1277 Dat was in 1667 nog niet het geval. De thesaurieren kregen de opdracht de aanleg
van de kades door de bewoners van de Keizersgracht en de Reguliersgracht waar mogelijk te
bevorderen.1278 Het had voordelen om particulieren verantwoordelijk te maken voor de
kademuren, maar het leidde ook tot veel vertraging. Daarom besloot men in 1667 dat de stad
weer zelf beschoeiingen zou aanleggen.1279
De kopers van de erven aan de Herengracht werden geïnformeerd over de
maaiveldhoogte op de rooilijn, zodat de toegangen en vloeren van de huizen op de goede hoogte
konden worden gelegd. Daarom werden stadsarchitect Daniel Stalpaert en onderstadsmetselaars
Douwe Claesz en Claes de Beer erop uitgestuurd om een exacte meting te doen van de hoogte
waarop de bestrating zou komen te liggen. Hiertoe werd eerst het waterpeil in de gracht bepaald.
De peilsteen werd overgebracht naar het betreffende deel van de Herengracht. Vervolgens werd
daar twee voet en zes duim (zeventig centimeter) bij opgeteld. Dit was de vooraf bepaalde hoogte
tot de deksteen van de kade. Ook het afschot van de kade werd berekend, waarna de exacte
hoogte werd aangegeven op het huis dat stadssecretaris Wigbolt Slicher in aanbouw had.1280 Een
dergelijke service aan de kopers van bouwgrond werd alleen geleverd aan de Herengracht.
3.6.8 De verschuiving van de Leidsegracht: van bedrijventerrein tot grachtengordel
Zoals Daniel Stalpaert tijdens de presentatie van zijn ontwerp had gezegd was het doortrekken
van de grachtengordel het belangrijkste uitgangspunt van het uitbreidingsplan. De oude
grachtengordel moest naadloos overlopen in de nieuwe. Hiervoor lag een hindernis in de vorm
van een strook bebouwing langs de vestingwal, de latere Leidsegracht. Hier lagen onder meer de
stadssteenhouwerij, de schermschool en de stadsklokgieterij.1281 De behoefte aan continuïteit
leidde tot de opgave om deze bedrijvenstrook te transformeren tot een onderdeel van de
grachtengordel. Daarvoor moest de grond aan weerszijden van de Leidsegracht worden
Deze verrichte het werk voor 60 gulden de roede: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo (25
november 1665). Mogelijk zijn bij deze gelegenheid stenen bruggen aangelegd.
1272 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Nog in februari 1665 kon het blok erven aan de
Herengracht, de Amstel en de Keizersgracht worden gereedgemaakt voor de verkoop: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16
(28 februari 1665).
1273 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665).
1274 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
1275 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18 (27 maart 1665).
1276 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47 (3 november 1665).
1277 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 70 (25 maart 1666).
1278 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1279 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 147 (23 augustus 1667).
1280 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 157 (30 oktober 1664). Het ging om Herengracht 537, in 1903 afgebroken bij de
bouw van de Incassobank: De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 350-351. Over Slicher:
Zandvliet 2006, 90.
1281 Die was er nog maar kort te voren gehuisvest. In 1655 verklaarde de ‘vermaerde klock ende geschut-gieter’
François Hemony zich bereid naar Amsterdam te komen als hij gratis woon- en werkruimte zou krijgen. Later kwam
zijn broer Pierre vanuit Gent naar Amsterdam: SAA 5025-21 (Vroedschap) 34 (2 december 1655); SAA 5023-4 (Groot
Memoriaal) 83vo (6 december 1655); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 167 (10 december 1655). Hij kreeg de opdracht om
de klokken van de Oude, de Zuider- en Westerkerk en de andere torens te vergieten.
1271
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herverkaveld en uitgegeven. De stadssteenhouwerij moest verdwijnen. Dat werd door
burgemeesters en thesaurieren op een gezamenlijke inspectie besloten.1282
In de ontwerpfase was overwogen om Leidsestraat en Leidsegracht te combineren tot
één verkeersradiaal (afb. 78-81). Maar er waren goede redenen om daarvan af te zien. De
Leidsestraat zou een van de drukste verkeersroutes van de stad worden; een wagenplein was een
noodzakelijk. Door de straat in westelijke richting te verleggen ontstond hiervoor de ruimte in
het plan. Alleen zo kon de Leidsepoort in de fortificatie worden ingepast: een poort lag om
vestingbouwkundige redenen altijd midden tussen twee bolwerken. In het vastgestelde
uitbreidingsplan van 1662 zou het dwarslopende deel van de stadsgracht worden gedempt. Een
nieuwe dwarsgracht zou ernaast worden aangelegd. Deze zou komen te liggen in het verlengde
van de Beulingsloot, iets ten noorden van de bestaande vestinggracht. Ter hoogte van deze
nieuwe radiaalgracht zouden de drie hoofdgrachten met een knik overlopen in het vervolg van de
grachtengordel. De bedrijven zouden hiervoor moeten wijken.
Niet alleen de aanleg van een nieuwe gracht, maar ook het uitplaatsen van de bedrijven
zou veel tijd en geld kosten. Dit onderdeel van het plan leende zich goed voor het doorvoeren
van een flinke bezuiniging, die gepaard zou gaan met tijdwinst. In plaats van een nieuwe gracht
aan te leggen besloten de thesaurieren om de bestaande gracht te laten liggen. Hiermee werden de
verhuiskosten van de bedrijven en de kosten van grondverzet uitgespaard.1283 Het idee was
afkomstig van de thesaurieren maar was een wezenlijke afwijking van het vastgestelde plan.
Daarom werd het voorgelegd aan de vroedschap.
Deze stemde in, en men begon meteen met de uitvoering.1284 De bolwerken aan de beide
uiteinden van de gracht moesten weg. In 1663 werd het Majoorsbolwerk bij de Beulingsloot
afgegraven.1285 In augustus 1663 begon men aan het heiwerk voor de kademuren.1286 In oktober
van dat jaar werd gewerkt aan de kades.1287
Door de gracht op zijn plaats te laten vond men het midden tussen het handhaven van
de bedrijven en het doortrekken van het grachtenmilieu. Tussen de Herengracht en de
Keizersgracht lag de steenhouwerij. Hier werden kavels afgestoken ten behoeve van luxe
woningbouw. Op deze plek was bedrijvigheid niet meer gewenst; dat zou de fraaie gevelwanden
aan de grachten onderbreken. Alle bebouwing op het terrein van de steenhouwerij werd
gesloopt.1288 De kavels die er waren afgestoken kwamen te liggen aan de Leidsegracht, de
Herengracht en de Keizersgracht. Ze werden verkocht op 7 december 1663.1289
De klok- en geschutgieterij stond op een minder prominente plek en bleef voorlopig in
bedrijf. Niet alleen mocht het bedrijf en woonhuis van klokgieter François Hemony blijven staan,
het werd in 1666 zelfs nog uitgebreid.1290 François werd na zijn overlijden in 1667 opgevolgd
door zijn broer Pierre. Nadat deze in 1680 was gestorven werd een gedeelte van de gieterij
afgebroken om plaats te maken voor een grote loods, die daar voor twee maanden werd geplaatst
voor de opvoering van opera’s. Het tijdelijke theater voor de ‘Italiaensche Opera’ werd gebouwd
door Theodor Strijcker.1291 Het jaar daarop werd een ander deel van de gieterij verkaveld.1292
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128 (25 mei 1663).
1284 SAA 5025-24 (Vroedschap) 4vo-5 (8 juni 1663).
1285 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663). In september kreeg Jacob Weijertsz de opdracht om de gracht door
het Majoorsbolwerk naar de Herengracht te graven: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 200vo (8
september 1663).
1286 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663).
1287 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 180vo (oktober 1663). Voor de aanleg van de kades werd de
flank van het ‘kleine bolwerk’, tegenover het Pesthuis, vergraven: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135 (10 juli 1663). Ook
de vestingwal langs de Leidsegracht werd hiervoor gebruikt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663).
1288 In augustus 1663 werden aan weerszijden van de Leidsegracht kavels afgestoken voor de verkoop: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). De opstallen werden in oktober als afbraak verkocht. Op 1 november moest
alle bebouwing weg zijn. Ook het huis van Quellinus ontkwam niet aan sloop: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9
oktober 1663).
1289 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162 (21 november 1663).
1290 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 102vo (18 november 1666).
1291 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 173 (4 januari 1680). Stadhouder Willem III was aanwezig bij een van de
voorstellingen: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 29 (12 september 1681). De opera draaide uit op een financieel debakel: de
1200 gulden die Strijcker van de stad zou ontvangen voor de opvoering in aanwezigheid van de prins werden
uitgekeerd aan schuldeisers. Strijcker verzocht vergeefs om toestemming voor extra uitvoeringen: SAA 5023-7 (Groot
1282
1283
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Twintig erven werden verkocht. Een aantal loodsen van de klokgieterij moest hiervoor worden
verplaatst op het lege erf tussen de gieterij en de schermschool; deze laatste kreeg een nieuwe
ingang aan de Prinsengracht.1293 In 1683 tenslotte werden de opstallen van de gieterij op de
Leidsegracht overgebracht naar de Gietersstraat.1294 Het Molenpad hield zijn wat ongeregelde,
industriële karakter, maar de Leidsegracht werd regelmatig verkaveld (afb. 82).
Buiten de Prinsengracht was nog milieuvervuilende en overlastgevende bedrijvigheid
toegestaan. Hier werd een ander stadsbedrijf permanent ondergebracht. Aan de Leidsegracht
verscheen de stadsmetseltuin met daarop het huis van de stadsmetselaar. Zowel de tuin als het
huis werden door Daniel Stalpaert ontworpen en in 1664 gebouwd (afb. 83).1295
De ingreep in het plan die leidde tot het handhaven van de bedrijvenstrook heeft goed gewerkt;
met wat heen en weer schuiven konden de bedrijven blijven zitten totdat de stad de tijd rijp
achtte om ook deze grond te verkopen ten behoeve van woningbouw. De transformatie van
stadsrand tot deel van de grachtengordel was een geleidelijk proces. Uiteindelijk bleef vrijwel niets
over van de voormalige stadsrand. De nieuwe grachtengordel is vrijwel naadloos aan de oude
gehecht. Afgezien van de loop van het prestedelijke Molenpad (dat door het opschuiven van de
Leidsegracht gehandhaafd bleef) is er weinig van te zien.
3.6.9 Reguliersgracht of Halvemaansstraat
Men wilde de Reguliersgracht aanvankelijk doortrekken tot aan de Amstel. De Halvemaanssteeg
zou verdwijnen. Daar kwam ook de naam ‘Halvemaansgracht’ vandaan. De gracht zou door
middel van een sluis op de Amstel uitkomen. In 1663 bestond dit idee nog steeds.1296 De steeg
zou hiermee verdwijnen. In 1664 besloot men af te zien van de kostbare verbreding: juist de
stegen waar verbreding het hardst nodig was vanwege het vele verkeer kenden hoge
vastgoedprijzen – hier werden hoge omzetten gemaakt. In plaats van de gracht kwam er een
stenen riool door de steeg.1297
Kort daarna kwam ook de aanleg van de Reguliersgracht tussen de Herengracht en de
Prinsengracht ter discussie. De kwestie werd aan de vroedschap voorgelegd. Die achtte de aanleg
van de gracht onnodig. Door de aanleg na te laten konden vier bruggen en de kades aan
weerszijden worden uitgespaard. Daarbovenop kwam de vergroting van de oppervlakte
uitgeefbare grond: een straat was smaller dan een gracht met twee kades. Uit deze
grondopbrengst kon een eerder wegbezuinigde sluis worden bekostigd: deze kwam (in plaats van
een spui) in de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat.1298 Hiermee werd de bereikbaarheid
verbeterd.
De vroedschap nam niet zelf een besluit maar gaf deze overwegingen mee aan de
burgemeesters en thesaurieren. Die moesten bepalen wat het verstandigst was.1299 Zij besloten
om bij hun oorspronkelijke ontwerp te blijven. De Reguliersgracht zou worden aangelegd en de
bouw van de sluis in de Keizersgracht ging niet door, althans niet op dat moment.1300 Men was in
de zomer van 1664 zover met de aanleg dat men de grond langs de gracht in september kon
verkopen.1301
De gracht werd gegraven tot aan de Reguliersbreestraat, over het plein.1302. In de
discussie over het al dan niet aanleggen van de Reguliersgracht gaf (net als vijftig jaar eerder bij de
Memoriaal) 45 (9 maart 1682). Het jaar daarna kreeg hij 200 gulden voor zijn loods: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 104 (6
april 1683); Erenstein 1996, 274.
1292 SAA 5025-34 (Vroedschap) 1 (30 april 1681).
1293 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 93 (28 januari 1683). Hiervoor bleef kavel 21 onverkocht.
1294 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 106 (14 juli 1683).
1295 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 175vo (21 februari 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664).
1296 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 1663); De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde
Bisschop 1976, 125.
1297 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664).
1298 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664).
1299 SAA 5025-24 (Vroedschap) 115-115vo (22 maart 1664).
1300 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (23 april 1664). Men wilde meteen beginnen: voor 15 mei moesten huizen en
tuinen zijn opgeruimd.
1301 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664).
1302 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 174vo (9 maart 1668). Het ‘graftje dat gegraven wert deur de Reguliersmarct tot
continuatie van de Reguliersgraft’ heeft niet lang bestaan. In 1693 werd demping overwogen. Voordat men besloot
werd de mening van de omwonenden gevraagd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). Die hebben
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discussie over de Keizersgracht) het meest praktische argument uiteindelijk de doorslag: de aarde
was nodig voor de ophoging van de Reguliersmarkt.1303
3.6.10 Het Reguliersplein
Een plek in de stad die nadere studie zou vergen was de Reguliersmarkt of Botermarkt, het
tegenwoordige Rembrandtplein (afb. 84-87). Dit markt- en wagenplein had aanvankelijk
bescheiden afmetingen. Het was in 1586 aan het einde van de Reguliersbreestraat opengelaten.
Deze stedelijke ruimte was in functionele zin de opvolger van het verbrede uiteinde van de
Kalverstraat. Op een van de ontwerpen voor de vierde vergroting is een plein getekend met een
grote kerk in de vorm van een Grieks kruis. In de volgende fase van planontwikkeling dacht men
het plein te laten vervallen; op het vastgestelde stadsontwerp van 1662 staat geen plein maar een
bouwblok.
In 1663 zocht men een tijdelijke locatie voor de te verplaatsen Ossenmarkt. Deze markt
lag tot die tijd buiten de stad maar moest verdwijnen om de Herengracht door te kunnen
trekken.1304 Men overwoog het plein hiervoor te gebruiken. Men dacht eveneens de erven aan de
zuidzijde van de Herengracht tussen de Leidsegracht en de Utrechtsestraat in de aanstaande
winterse verkoop te kunnen brengen.1305 De thesaurieren stelden voor om de fortificaties bij de
oude Regulierspoort af te kruien en daarmee de oude stadsgracht ter plaatse te dempen. Hiermee
zou het plein bij de poort zo groot worden dat die tijdelijk als ossenmarkt zou kunnen worden
gebruikt. Op 23 november kreeg Otto Jeuriaensz de opdracht om dit deel van de fortificatie af te
kruien.1306
In december 1663 boog de vroedschap zich nogmaals over het vastgestelde
uitbreidingsplan. Een aantal leden meende dat er te weinig pleinruimte in was opgenomen. De
oplossing, zo werd vanaf de achterste banken betoogd, lag voor de hand: men zou eenvoudigweg
een deel van de kavels aan de Herengracht, ter hoogte van het huidige Rembrandtplein, buiten de
verkoop houden. Als de thesaurieren dan ook zouden besluiten de Regulierspoort uit 1654 te
laten staan en hem zouden inrichten als waag, wachthuis of een andere openbare functie, zou
men beschikken over een groot marktplein aan de gracht.1307
Dit idee getuigt van een groot gebrek aan inzicht in de systematiek van de stadsuitleg:
een groot aantal van de allerduurste kavels (de best bereikbare aan de Herengracht) zou worden
bestemd tot buitenruimte. Daarmee zou deze ingreep in het plan een kostbare aangelegenheid
worden. Bovendien zouden de andere kavels in waarde dalen. Aan de Herengracht werd nergens
markt gehouden; men deed er alles aan om een rustig woonmilieu te creëren. Niet voor niets was
aan de stadsrand, bij de Utrechtsepoort, een zeer groot marktplein geprojecteerd, waarmee
voorkomen werd dat vee door de Utrechtsestraat hoefde te worden gevoerd.
Dit idee moest worden geneutraliseerd. Men vond een diplomatieke oplossing door de
zaak over te laten aan de thesaurieren. Die waren verantwoordelijk voor de stadsfinanciën – en
zouden geen kavels aan de Herengracht buiten de veiling houden. De thesaurieren besloten om
de Regulierspoort te laten staan. Zo werd de vroedschap niet voor het hoofd gestoten. De kavels
aan de Herengracht werden volgens plan op de veiling gebracht. 1308
In 1668 werd definitief besloten om de poort te handhaven (afb. 88). Men zou
onderzoeken of het gebouw kon dienen als opslagruimte en wachthuis voor de Hessenwagens,
een functie die in de oude Sint-Anthonispoort aan het einde van de Jodenbreestraat was
ondergebracht; deze laatste kon dan worden gesloopt. Op de verdieping kon eventueel een
gildekamer voor de zijdereders worden gebouwd.1309 Dit ging niet door. Korte tijd later besloot
men de Sint-Anthonispoort voorlopig te laten staan. De voerlieden en hun koopwaar konden
kennelijk toegestemd; het besluit viel het jaar daarna. Bij de demping werd het afwateringsriool onder de
Halvemaansteeg verlengd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 162 (10 februari 1694); Van Hoboken 1954.
1303 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 170vo (15 februari 1668).
1304 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70vo (20 november 1663).
1305 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70-70vo (20 november 1663).
1306 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 255vo (23 november 1663). Mattheus Samuelsz moest de
palissaden uit de stadsgracht trekken: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (23 november
1663).
1307 SAA 5025-24 (Vroedschap) 80 (3 december 1663).
1308 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 170vo (12 januari 1664).
1309 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178vo (25 april 1668).
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erin blijven.1310 De Regulierspoort werd naar ontwerp van Daniel Stalpaert verbouwd tot waag en
wachthuis voor de burgerwacht.1311 Op de Nieuwmarkt had men een vergelijkbare
functieverandering doorgevoerd. Wie de tekeningen van de Regulierspoort uit 1655 en 1668 met
elkaar vergelijkt, ziet dat de indeling nauwelijks is gewijzigd. Het gebouw is met enkele
binnenwanden en extra deuren geschikt gemaakt voor de functie van waag en wachthuis. Het is
niet uitgesloten dat men vanaf het begin rekening hield met een verbouwing tot waag – de
Regulierspoort was met een veel kleinere ingreep aan te passen aan zijn nieuwe functie. Het
vergroten van het Reguliersplein tot zijn huidige maat, het verkopen van de kavels aan de
Herengracht en de ingebruikname van het poortgebouw als waag vormden de goedkoopste en
meest functionele oplossing.
De Reguliersmarkt was een van de drukste plekken van de stad. Er was veel aandacht
voor de inrichting, onder meer voor de bomen en de bestrating. Er kwam een stenen brug over
de Reguliersgracht op het plein.1312 Ook de kade langs het plein werd in steen uitgevoerd.1313 De
functies en de bebouwing van het plein moesten eveneens bijdragen aan deze allure, of er althans
niet al te veel afbreuk aan doen. Dat was een reden om smederijen van het plein te weren. Deze
waren een bron van stank, rook en lawaai en hadden lelijke open puien. Ook het gebruik was aan
gedetailleerde regelgeving onderworpen.1314
Op 25 april 1668 bespraken de thesaurieren de stedenbouwkundige vorm van de
Reguliersmarkt. De markt moest een zo regelmatig mogelijke vorm krijgen: een benadering van
een rechthoek. Hiervoor moesten rooilijnen worden rechtgetrokken. De oostelijke pleinwand
werd deels gelijkgetrokken met die van de Utrechtsestraat, de loop van de Amstelstraat gewijzigd
en de bouwblokken eromheen herschikt zodat in de ogen van de thesaurieren een betere
aansluiting ontstond tussen de Utrechtsestraat en de Bakkersstraat.1315 Maar er was al grond
verkocht aan het plein. Het rechttrekken van de gevelwand aan de oostkant zou leiden tot
onteigening van pas verkochte erven. Dit idee werd, mede op advies van de thesaurieren,
afgewezen.1316
Aan de westkant van het plein zou volgens het vastgestelde plan een bouwblok worden
vergroot. Dat ging niet door: er werd een nieuw gevormd driehoekig blok (‘triangel’) uitgegeven,
dat van het bestaande blok was afgescheiden door de Korte Reguliersdwarsstraat (afb. 89).1317
Deze oplossing was niet ideaal. Men had liever een continue gevelwand, die niet door een steeg
werd doorbroken. Ook op het gebied van de functies werd het ambitieniveau enigszins in
neerwaartse richting bijgesteld. De slotenmaker Egbert Jacobsz Cofs kreeg het voor elkaar om
een smederij te vestigen op een zeer prominente plek: de hoek van het plein en de Korte
Reguliersdwarsstraat. Zijn buren hadden geen bezwaar en Cofs zou ervoor zorgen dat de gevel
aan het plein geheel gesloten zou zijn. 1318
De bebouwing langs de noordkant van de Reguliersmarkt lag oorspronkelijk in een
gebogen rooilijn achter de oude vestingwerken. Toen het grondwerk op het plein klaar was, ging
men – net als eerder aan Herengracht bij het Koningsplein – met de eigenaren praten om het
gebogen vestingtracé recht te trekken.1319 Het rechttrekken van de noordwand zou niet in een
keer gebeuren. In 1728 werd het oude vestingtracé deels onzichtbaar door gronduitgifte aan de
noordzijde van het plein. Het plein kreeg in de negentiende eeuw zijn huidige vorm.

SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668).
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 6vo (26 oktober 1668). De waag zou aanvankelijk twee schalen krijgen, maar tijdens de
verbouwing besloot men tot de bouw van een extra deur en een derde schaal: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 63vo (20
augustus 1669). In 1670 besloot men de Sint-Anthonispoort te verkopen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari
1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari 1670).
1312 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 10 (12 maart 1668); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 176 (14 maart
1668).
1313 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668).
1314 Halberstadt 1910.
1315 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668).
1316 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668).
1317 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8vo (21 november 1668).
1318 Cofs moest een verklaring ondertekenen waarin hij beloofde de winkel (erf no. 1 in de ‘triangel’) zonder
schadevergoeding in de staat te brengen, waarin hij aan alle voorschriften zou voldoen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8vo
(21 november 1668).
1319 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668).
1310
1311
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3.7 Pu blie ke w erke n n a het R am pja ar 16 72 -16 82
3.7.1 De uitvoering wordt stilgelegd
Het Rampjaar 1672 had een economisch effect op veel langere termijn dan de Engelse Oorlogen.
Amsterdam kwam terecht in een langdurige recessie. De vraag naar bouwpercelen liep terug tot
nul. Dat had grote gevolgen voor het deel van de stadsuitbreiding dat nog niet was uitgevoerd.
Ten oosten van de Amstel verliep de ontwikkeling van de stad moeizaam en traag. Dat blijkt uit
de besluitvorming over openbare werken. Die laat een cyclisch patroon zien: de thesaurieren of
de vroedschap besluiten tot de aanleg van een bepaald werk. Enige tijd verstrijkt en vervolgens
wordt opnieuw tot uitvoering besloten. Hieruit blijkt dat van de uitvoering niets terechtgekomen
is. Deze gang van zaken herhaalde zich soms wel zes keer. Er bestond zelfs een ambtelijke term
voor: men sprak bij een dergelijke gang van zaken van ‘jterative resolutien’.1320
In het Rampjaar werd het werk stopgezet. De machinerie werd gericht op de
stadsverdediging. Alle geld en mankracht werden ingezet om de vestingwerken in staat van
defensie te brengen. Op 30 april 1672 werden alle stadswerken die niet direct met de fortificatie
te maken hadden stilgelegd en heroverwogen. Alleen werken die absoluut geen uitstel konden
lijden werden afgemaakt.1321 Men zou trachten met de aannemers tot overeenstemming te
komen.1322 De stadsmeesters kregen op 10 juni opdracht al hun personeel de volgende dag te
ontslaan.1323 De thesaurieren hebben kennelijk op eigen initiatief toch stadswerken voortgezet.
Dat leidde in 1673 tot een ingreep van de vroedschap. De thesaurieren mochten niet langer
zonder ruggespraak met de raad besluiten tot uitvoering van nieuw werk. Alle ophoging en
grondwerk in het oostelijk deel van de vergroting werden tot nader order stilgelegd.1324 De
uitvoering van de stadsvergroting kwam op losse schroeven te staan. De thesaurieren maakten
jaarlijks een lijst van werken die in uitvoering waren en nieuw uit te voeren werk. Deze lijst moest
ter goedkeuring worden voorgelegd. Zonder goedkeuring van de vroedschap mocht er geen
schep de grond in. Op de lijst voor 1673 stonden alleen werken uit de jaren 1669-1672 die in die
jaren niet gereed waren gekomen.1325 Op 30 mei 1673 – de oorlog met Engeland en Frankrijk was
in volle gang – werd besloten ook dit werk stil te leggen. Alleen de aanleg van de Amstelsluizen
werd voortgezet.1326
3.7.2 De Weesperstraat
Publieke werken werden pas uitgevoerd als de grondmarkt of het functioneren van de stad
daarom vroegen. Dat gold voor het oostelijk deel van de stad evenzeer als elders. Dat betekende
dat ten oosten van de Amstel niet veel gebeurde. Het grootste deel van het gebied werd pas in de
loop van de achttiende eeuw in gebruik genomen. Op veel plaatsen ontstond pas na 1850 een
echt stedelijke bebouwing.1327 Aanvankelijk werden alleen de randen van het gebied in gebruik
genomen. Langs de Amstel werd een aantal kavels verkocht. De grond die tegen de
vestingwerken aanlag werd net als elders in de stad ingenomen door bedrijvigheid.
De Weesperstraat had net als de andere radiaalstraten een bovenlokaal belang. Deze
verkeersroutes sloten aan op regionale wegen. Als gevolg hiervan werden de percelen aan
weerszijden van de wegen aangewend voor commerciële functies, net als iedere andere straat met
voldoende publiek. De aanleg van deze straten was niet uitsluitend afhankelijk van de
woonfunctie en werd daarom in mindere mate gehinderd door de economische teruggang. Op
stadsplattegronden van rond 1680 is te zien dat alleen de Weesperstraat is aangelegd en bebouwd.
De straat liep niet door een drukke wijk, zoals de Leidsestraat of de Utrechtsestraat, maar door
een braakliggend terrein. Delen daarvan waren door de eigenaren van de huizen in gebruik
genomen als achtertuin (afb. 90).
GAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663).
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 39 (30 april 1672).
1322 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672).
1323 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 41-43 (10 juni 1672).
1324 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673); SAA 5025-29 (Vroedschap) 117-118 (31 januari 1673).
1325 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673); de lijst staat vanaf dat jaar ook in de bijlagen bij de
vroedschapsresoluties: SAA 5025-101 (Muniment Vroedschap) 144-146vo (31 januari 1673).
1326 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 149 (30 mei 1673).
1327 Jansen 1963.
1320
1321
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Ook het besluit om de Weesperstraat aan te leggen is meermalen genomen. In december
1663 kregen de stadsmeesters voor het eerst de opdracht om de straat aan te leggen. De percelen
moesten zo snel mogelijk klaar zijn voor de verkoop.1328 Het tracé werd in de winter van 1664-5
gehoogd met puin.1329 In april 1665 was de straat nog niet bruikbaar. De burgemeesters grepen
in, waarschijnlijk op verzoek van derden. Zij besloten dat de radiaal bovenaan de prioriteitenlijst
moest komen en met de grootste spoed berijdbaar moesten worden gemaakt voor paarden en
wagens.1330 Er stond nog voorstedelijke bebouwing in het tracé. Deze werd in de zomer van 1665
afgebroken.1331
Aan de Weesperstraat werd tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht
een beperkt aantal erven onderhands verkocht in afwachting van de veiling van de rest.1332 Men
begon pas in 1671 met de aanleg van de stenen bruggehoofden in de straat.1333 In 1672 besloot
men de bestrating aan te leggen.1334
In 1668 begon men de grond in de Weesperstraat te verkopen. Aan beide zijden van de
straat waren vijftig erven afgestoken. De grond aan de westzijde tussen de Nieuwe Herengracht
en de Nieuwe Keizersgracht werd buiten de verkoop gehouden.1335 Deze percelen werden pas in
1684 verkocht, toen het oudemannenhuis van de Diaconie (het Amstelhof) in aanbouw was.
Mogelijk waren er aanvankelijk plannen om het gehele blok te bestemmen voor deze
inrichting.1336
De hoekerven, die het meeste opbrachten omdat winkels er het meeste publiek trokken,
werden vooralsnog buiten de veiling gehouden. Ook in de andere radiaalstraten waren de
hoekerven apart geveild. Maar in het geval van de Weesperstraat moest men wachten op betere
tijden om een goede opbrengst te verkrijgen. In 1698, na dertig jaar, besloot men de hoekerven te
verkopen. De markt was nog niet beter, maar er was een praktische reden om de erven te
verkopen ook al wist men zeker dat de opbrengst niet zou zijn wat men er ooit van had verwacht.
De erven lagen al tientallen jaren leeg. De stad was verantwoordelijk voor het onderhoud van de
kades, dat gezien de verstreken tijd hoognodig moest worden uitgevoerd; dit onderhoud zou ten
laste komen van de nieuwe eigenaren.1337 Een lage opbrengst werd voor lief genomen als verdere
investeringen konden uitblijven. Zicht op betere tijden was er kennelijk niet.1338
3.7.3 Nieuwe Keizersstraat en Nieuwe Breestraat
De Sint-Anthonisdijk was de voornaamste uitvalweg aan de oostzijde van de stad. Deze liep
vanaf de Nieuwmarkt door de Sint-Anthonisbreestraat en de Jodenbreestraat. In de derde
vergroting was de bestaande dijkweg alleen rechtgetrokken. In de vierde vergroting werd de dijk
verlegd, en werden nieuwe radiale routes toegevoegd (afb. 64). De Jodenbreestraat zou in een
rechte lijn worden doorgetrokken in de richting van de Muiderpoort. Deze straat kreeg als
werktitel ‘Nieuwe Breestraat’. Maar dit zou niet de enige radiaal naar de Muiderpoort zijn. Aan de
oostkant van de stad lag de oude havenwijk, de Lastage en de eilanden Uilenburg, Valkenburg en
Rapenburg. De aanwezigheid hiervan zou niet bevorderlijk zijn voor het erachter geplande
gedeelte van de grachtengordel. Het niet uitgevoerde idee om met de grondverkoop te beginnen
aan de oostkant van de stad moet zijn ingegeven door de wil om dit deel van de stad van nieuwe
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664).
1330 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665).
1331 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). In april-juli 1664 werden elf afbraken in de Weesperstraat
verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252 (april-juli 1664).
1332 De koper van deze erven (nummer 35-41 aan de westzijde) was Jan Jansz Cloppenburgh: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 159 (15 december 1667).
1333 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 176 (9 juli 1671).
1334 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 16vo (26 februari 1672).
1335 Jansen 1963.
1336 De kavels waren aan de achterzijde vergroot. Dat blijkt uit de uitgiftekaart: SAA 5039-186, kaart 15 (met
stempelnummer 14).
1337 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698).
1338 De aanleg van het Weesperplein duurde lang. Er moesten sloten worden gegraven om materiaal aan te kunnen
voeren. Tussen de Olifantssloot en de Singelsloot werd een watergang aangelegd: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8
mei 1664). Later volgde een tweede sloot die waarschijnlijk ook ten behoeve van het bouwverkeer werd gegraven: SAA
5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664). In 1667 was het nog niet klaar: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo
(17 maart 1667). In december volgde opnieuw uitstel: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
1328
1329

173

allure te voorzien door daar de eerste grachtenkavels in de verkoop te doen. Stalpaert c.s. hadden
– terecht – voorzien dat het oude havengebied een barrière in de stad zou gaan vormen. Daarom
stelden Stalpaert en de zijnen om een doorbraak door het oude havengebied voor. Parallel aan de
Nieuwe Breestraat zou een radiaal worden aangelegd in het verlengde van de Keizersstraat. Deze
straat werd Nieuwe Keizersstraat genoemd. Met de doorbraak zou niet alleen een doorlopende
route door het nieuwe stadsdeel naar de Muiderpoort worden gecreëerd maar werd ook een
verbetering van het havengebied beoogd. Maar men wilde vooral voorkomen dat het oostelijk
deel van de grachtengordel door zijn geïsoleerde ligging een achterstandswijk zou worden.
Dit vereiste aanpassingen van Uilenburg en Rapenburg. Er moesten nieuwe straten en
een nieuwe brug worden aangelegd. De thesaurieren meldden de vroedschap in 1670 dat de
aanleg van de brug nog niet was begonnen.1339 De doorbraak door de oude oostelijke eilanden is
er nooit gekomen, evenmin als de andere voorgestelde ingrepen in de bestaande stad. De aanleg
van de Nieuwe Keizersstraat ging niet door vanwege de economische crisis, die uiteindelijk zou
leiden tot de aanleg van de Plantage. De Nieuwe Keizersstraat en de Nieuwe Breestraat kwamen
niet verder dan de tekentafel. De Plantage Middenlaan werd in hun plaats aangelegd.
3.7.4 De verbouwing van Rapenburg
Een andere verbinding van de stadsuitbreiding met oude centrum zou moeten komen lag aan de
noordkant van Rapenburg (afb. 91). Dit eiland lag in de lengte langs de IJ-oever; de noordzijde
was in gebruik als werfterrein. Een deel van het eiland werd ingenomen door de Admiraliteit en
de VOC, een ander deel door kleinere particuliere scheepsbouwers. Toen de beide grote werven
naar Kattenburg en Oostenburg vertrokken kwam een groot deel van Rapenburg vrij voor
herontwikkeling. Het eiland, dat inmiddels naast het prestigieuze Waalseiland lag, zou daarom aan
de IJkant worden voorzien van een doorlopende, zeer brede kade, vanaf het Damrak via het
Waalseiland naar Kattenburg. Men beoogde het havenfront van de stad meer continuïteit en een
monumentaler aanzien te geven.1340 De aanleg van de kade liet op zich wachten: in december
1667 werd het werk uitgesteld tot na 1668.1341 In 1669 was men nog niet begonnen.1342
De reden voor de vertraging lag in de aanwezigheid van de particuliere scheepswerven,
die na het vertrek van de VOC en de Admiraliteit in bedrijf waren gebleven. Een scheepswerf
kan nu eenmaal niet functioneren achter een kade, hoe fraai ook.1343 Jan Jacobsz Root en Dirck
Arentsz Rietwijck hadden er elk een scheepstimmerwerf. Hun huurcontracten werden opgezegd.
De beide heren gaven de wens te kennen om een werf aan de Nieuwe Vaart te betrekken. Het
bestuur vond dat ze beter naar Kattenburg of Wittenburg konden gaan. De reden hiervoor was
dat de beide scheepsbouwers vooral reparatiewerk aan grotere schepen deden. Om plaats te
maken op Kattenburg werd een aantal huurders van werfterreinen de wacht aangezegd. Zij
werden geconfronteerd met hun prestatiecontract en het feit dat ze nog geen schepen hadden
afgeleverd.1344 In 1670 was de kade onder handen.1345 Rapenburg kreeg niet het monumentale
karakter van de Buitenkant op het Waalseiland maar er ontstond wel een doorlopend havenfront
(afb. 92-95).
3.7.5 Grachtaanleg ten oosten van de Amstel
De uitvoering van een gracht vond plaats om terreinen te ontsluiten voor doorgaand verkeer,
voor bouwverkeer of ter ontsluiting van nieuw gevestigde bedrijven. De tweede reden was de
behoefte aan ophogingsmateriaal. Het graven van grachten was gerelateerd aan de aanleg van de
radiaalstraten. Om de Weesperstraat te kunnen realiseren was veel materiaal nodig. Men besloot
daarom de Heren-, Keizers- en Prinsengracht ten oosten van de Amstel te graven. De grachten
zouden in eerste instantie tot vijf roeden van de Amstelkade worden gegraven. De Amsteldijk
zou blijven liggen totdat de Weesperstraat geheel was opgehoogd.1346 Dit besluit kwam niet tot
uitvoering: de Weesperstraat werd gehoogd met puin. De concrete aanleiding voor de aanleg van
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de grachten was hiermee weggevallen. De uitvoering liet dan ook op zich wachten. In februari
1665 lagen er nog nog geen grachten. Sterker nog: het gebied ten oosten van de Amstel werd
tijdelijk in gebruik genomen als vestigingsplaats voor ramen en bleekvelden. In het resolutieboek
van de thesaurieren staat op de pagina bijgeschreven dat hiertoe geen gronden mochten worden
opgehoogd waardoor later grachten zouden worden gegraven.1347 In april besloot men opnieuw
tot uitstel. Pas in het volgende jaar zou de eerste bouwgrond aan de oostzijde te koop worden
aangeboden.1348 In december 1667 was men nog nauwelijks opgeschoten; dit was de periode van
de Tweede Engelse Oorlog toen ook aan de overkant van de Amstel geen kavel bouwgrond werd
verkocht. De thesaurieren stelden na afloop van de oorlog voor om in volgende het jaar – 1668 –
te beginnen met de aanleg van grachten. Men wilde de modderparken aanleggen en die geleidelijk
(‘van tijd tot tijd’) invullen.1349 Haast was er bepaald niet. Men ging er op dat moment kennelijk
van uit dat de vraag naar bouwgrond langzaam zou aantrekken. Dat gold niet voor het gehele
gebied: in een verslag van een vroedschapsvergadering uit 1668 staat dat de bebouwing van de
oostkant van de stad, rond de Nieuwe Vaart nog wel eens lange tijd op zich zou kunnen laten
wachten.1350 Een middel om de grondverkoop te stimuleren was de gratis distributie van de
gedrukte uitgiftekaarten. Die werden vanaf 1670 ter beschikking gesteld aan iedere serieuze
gegadigde voor een perceel.1351 Er zijn tientallen uitgiftekaartjes bewaard gebleven waarop de
prijzen staan aangetekend door bezoekers van de veiling die hun bod baseerden op een gedegen
kennis van de markt. Potentiële kopers hielden de prijsontwikkeling nauwlettend in de gaten. De
prijsstelling was scherp.
In 1669 besloot men tot de uitvoering van een aantal werken aan de oostkant van de
Amstel: de percelen tussen de Amstel en de Weesperstraat en bij de Nieuwe Amstelstraat zouden
worden opgemaakt. Er zou een begin worden gemaakt met de aanleg van kades langs de Nieuwe
Herengracht zodat die al naar gelang er materiaal beschikbaar kwam konden worden
opgehoogd.1352 Ook besloot men de grachten tussen de oude en de nieuwe zeedijk te beschoeien
en de grachten tussen de Amstel en de oude zeedijk te graven. Het land lag daar zeer laag, en
moest met de modder uit de grachten worden opgehoogd.1353 Een jaar later was een begin
gemaakt met enkele van deze grachten.1354 In 1670 werd de bewoners van de voorstedelijke
huisjes tussen de Amstel en de Muidergracht aangezegd dat ze per 1 mei 1671 hun huizen leeg
moesten opleveren.1355 Stadslandmeter Jan Brandlicht kreeg ‘noodhulp’ om alle erven op te
meten.1356 Ook besloot men om alle grond ten oosten van de Amstel, die nog niet onteigend was,
alsnog te onteigenen, om met de ophoging te kunnen beginnen. Men besloot de gebruikers aan te
zeggen dat zij voor 1 mei 1672 moest ontruimen.1357 Landmeter Barent van Groenendijck moest
alle grond in kaart brengen.1358 Maar in 1672 waren de grachten nog niet klaar. Men besloot toen
de grachten tussen de Amstel en de oude zeedijk verder te graven en de grond op te hogen. 1359
Ook dit werk werd in 1673 stilgelegd en uitgesteld.1360
De grachten die daadwerkelijk werden uitgevoerd hadden een infrastructurele functie, als
locale ontsluiting of als verkeersgracht op stedelijk niveau. Tot de eerste categorie behoorde de
Ongenoemde Gracht (Onbekendegracht) achter de stadstimmertuin. Deze werd aanbesteed op 2
november 1663.1361 In 1666 begon men met het graven van de Nieuwe Achtergracht tussen de
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Amsteldijk en de Weesperstraat. Er werd een doorgang in de dijk gemaakt waar een schouw
doorheen kon.1362 Deze grachten waren de eerste die ten oosten van de Amstel binnen de al
aangelegde Lijnbaansgracht werden gegraven. De reden voor deze aanleg lag in de aanwezigheid
van de stadstimmertuin en de vestiging van een aantal andere bedrijven langs de Lijnbaansgracht.
In mei 1669 werd een begin gemaakt met de Nieuwe Prinsengracht ten oosten van de
Weesperstraat.1363 De Prinsengracht was gepland als ring die door de hele stad zou lopen, alle
delen van de zeventiende-eeuwse stad met elkaar zou verbinden en op twee punten door middel
van sluizen in het IJ zou uitkomen. Men begon ook met de aanleg van de radiale Muidergracht,
tegenwoordig Plantage Muidergracht genoemd. 1364 De Muidergracht was in 1670 klaar tussen de
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Het deel tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht
moest nog worden gegraven.1365 Op dit deel stond nog bebouwing, die in 1672 werd gesloopt.1366
De Muidergracht en de Prinsengracht waren geen woongrachten maar maakten deel uit van de
stedelijke hoofdinfrastructuur. Dit verklaart het feit dat ze zijn aangelegd.
3.7.6 De aanleg van de Nieuwe Herengracht
In 1665 was men nog niet begonnen met het slechten van de oude stadswal en het aanleggen van
de Herengracht ten oosten van de Amstel.1367 De demping van de oude stadsgracht werd in 1667
uitgesteld.1368 Men besloot een aantal dammen in de gracht te leggen. De daarmee ontstane
modderparken zouden geleidelijk worden opgevuld.1369 De beer in de gracht (de voorganger van
de Oosterbeer) werd afgedamd zodat die kon worden afgebroken.1370 Haast was er op dat
moment niet. De stadsherberg buiten de oude Sint-Anthonispoort bleef staan. Uitbater en
bewoner Jan Claesz Cromneus kreeg te horen dat hij voor 1 mei 1671 moest vertrekken.1371 Een
dag voor die deadline bleek dat Cromneus hier geen gevolg aan had gegeven. Hij mocht blijven
wonen tot de daadwerkelijke sloop.1372
In 1671 besloot men tot de aanleg van een kerkhof buiten de Sint-Anthonispoort.1373
Het lag op de hoek van de Muidergracht met de Nieuwe Herengracht ten noordoosten van de
Weesperstraat. In 1672 zou het kerkhof bruikbaar worden gemaakt; ook de Nieuwe Kerkstraat en
de Weesperstraat waren toen bijna gebruiksklaar.1374 In 1671 begon men met de aanleg van de
kades langs delen van de Nieuwe Herengracht en de voorbereidingen voor de bouw van een
brug.1375 De aanleg van de Nieuwe Herengracht werd vertraagd door het Rampjaar. In 1673
besloot men om alleen verder te gaan met de aanleg van kades als er baggerspecie over was.
In 1680 begon de economie uit het dal te komen en ontstond een acuut gebrek aan
ruimte voor de opslag van hout. Een aantal eikenhoutkopers meldde zich bij de burgemeesters.
Zij vonden de houtwallen langs de Rapenburgergracht niet geschikt omdat de Rapenburgersluis
vaak dicht was (ze werden kort daarop in gebruik genomen als blekerijen).1376 De houtkopers
dreigden naar Zaandam te vertrekken. Dit leidde tot een snelle herbestemming van de Nieuwe
Herengracht. De burgemeesters vroegen de houtkopers waar zij het liefst wilden zitten. Zij kozen
de Nieuwe Herengracht, maar de westzijde was pas verkaveld. Daarom werd de oostkant
razendsnel beschoeid en tijdelijk in gebruik genomen als houtwal.1377
Nog geen drie maanden later kwam een verzoek binnen van Gerard Blasius, hoogleraar
geneeskunde. Hij wilde met een aantal anderen graag erven kopen maar er was op dat moment
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niets te krijgen. Het zag er niet naar uit dat binnenkort bouwkavels zouden worden geveild.
Daarom verzochten de briefschrijvers om tien tot twaalf percelen onderhands te mogen kopen.
Zij wilden graag nog voor de winter ophogen om het volgende voorjaar te kunnen bouwen en
boden zelfs aan om een loodwitmakerij te laten staan in hun achtertuinen als die niet kon worden
verplaatst.1378 Blasius c.s. mochten de grond kopen.1379
3.7.7 Twee nieuwe Amstelbruggen
In het vastgestelde uitbreidingsplan was in de Kerkstraat, de ringweg in de grachtengordel, een
nieuwe Amstelbrug opgenomen. Men zal voor deze locatie een monumentale stenen brug voor
ogen hebben gehad. Maar na de vergroting kwam er geen brug; de oeververbinding was niet
nodig omdat ten oosten van de Amstel nauwelijks iets tot ontwikkeling kwam.
Dat er geen behoefte was aan de brug blijkt uit een rekest aan de burgemeesters van de
kopers van een kavel aan de Amstel bij de Kerkstraat. De eigenaren stelden dat in het
uitbreidingsplan een brug was ingetekend. Daarop kwamen zij met de vraag of het landhoofd en
de beide opritten konden worden aangelegd, zodat zij bij het bebouwen van de kavels rekening
konden houden met de hoogte van de bestrating.1380 Over de bouw van de brug zelf wordt niet
gerept. De bewoners van de westelijke Amsteloever hadden aan de overkant niet veel te zoeken.
De Magere Brug wordt wel gedateerd in of rond 1670.1381 Dit is een onjuiste maar vanuit
modern perspectief begrijpelijke aanname. Het ligt immers voor de hand dat de nieuwe
Amstelbrug, die centraal in de pas aangelegde vergroting lag, zou worden gebouwd. De brug staat
op alle kaarten, zowel de plankaarten als de stadsplattegronden uit het vierde kwart van de
zeventiende eeuw, toen de stadsuitbreiding voltooid was. Maar de Magere Brug werd pas later
aangelegd. Het besluit om de brug te bouwen werd pas genomen in 1691. Het ontwerp van de
brug was van stadstimmerman Hans Jansz van Petersom.1382 In tegenstelling tot de monumentale
Doelenbrug werd de nieuwe Amstelbrug ondanks zijn grootte en prominente locatie in hout
gebouwd. Bovendien werd de brug veel smaller dan op het vastgestelde uitbreidingsplan stond
aangegeven. Hieraan heeft de brug zijn naam te danken (afb. 96). 1383
Ook de Blauwbrug zou volgens het in 1662 vastgestelde plan worden verbreed. De
Blauwbrug werd tien jaar later daadwerkelijk vernieuwd. De stenen landhoofden bleven staan; de
rest van de brug werd in hout uitgevoerd.1384
3.7.8 De zeedijk als bepalend element in het stadsplan
Het stond vanaf het begin vast dat de grachtengordel zou worden doorgetrokken tot de Amstel.
Aan de oostkant van de Amstel lagen meer keuzemogelijkheden. Over dit gebied werd een veel
diepgaander discussie gevoerd. Uit overgebleven tekeningen blijkt dat voorafgaand aan de
vaststelling van het plan helemaal niet vaststond hoe het stadsdeel ten oosten van de Amstel eruit
zou zien. Men speelde met het idee om hier net als in de derde vergroting, bestaande
landschapselementen als dijken, ontginningssloten, paden en weren intact te laten. Dit is op een
aantal ontwerptekeningen terug te zien.
Het belangrijkste element in het landschap was de zeedijk die vanaf de stad in oostelijke
richting liep, in een licht slingerende lijn tussen de Jodenbreestraat (waar de dijk nog steeds loopt)
via de plaats waar nu de Muiderpoort staat naar de Zeeburgerdijk.1385 Deze dijk komt in een
aantal ontwerptekeningen voor als de hoofdas van de stadsuitbreiding. Dat was niet
ongebruikelijk: in de Haarlemmerbuurt en in de buurt rond de Jodenbreestraat was de dijk – als
SAA 5025-106 (Muniment Vroedschap) 334 (15 juni 1681). Het ging om grond tussen de Jodenbreestraat en de
Nieuwe Keizersstraat, ten noorden van de huidige Muiderstraat.
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waterkering en hoofdverkeersroute – de belangrijkste lijn in de stadsplattegrond. Op deze
hoofdas werden bouwblokken en haveneilanden aangetakt.
De op deze tekeningen voorgestelde oplossing voldoet niet aan het door Daniel Stalpaert
verwoorde uitgangspunt van rechtlijnigheid en orthogonale verkavelingen. Deze
stedenbouwkundige structuur lijkt meer op die van de zestiende-eeuwse stadsuitbreiding in de
Lastage. Hoe was men van dit concept gekomen tot het ontwerp dat uiteindelijk werd vastgesteld
(de oplossing die op de stadsplattegrond van Daniel Stalpaert is weergegeven) en waarom?
De belangrijkste beslissing die ten grondslag lag aan deze verandering in het plan is het
verleggen van de middeleeuwse zeewering naar zijn huidige loop over de Hoogte Kadijk. De
motivatie van deze beslissing heeft te maken met de waterhuishouding in de nieuwe stad en is in
de resoluties zeer uitgebreid vastgelegd. 1386 Als de dijk zou blijven liggen waar hij lag zou een
groot deel van de gronden tussen de Amstel en de Nieuwe Vaart buitendijks blijven. Dit had als
voordeel dat het water in het geplande stadsdeel door de getijdewerking dagelijks zou worden
ververst. Daartegenover stond een aantal nadelen. Buitendijks gelegen land moest tegen hoge
vloeden worden verzekerd door ophoging. Buitendijks gelegen stadsdelen als de Westelijke en de
Oostelijke Eilanden liggen zo’n twee meter hoger dan de delen achter de dijk. Dit zou niet alleen
op dat moment excessieve kosten met zich meebrengen maar ook in de jaren daarna, omdat de
grond door het ophogen zou gaan zakken. Er zou dus over een langere periode moeten worden
opgehoogd met alle gevolgen van dien voor beschoeiingen en kademuren die ‘bijna gedurigh
zouden uijtspatten’ ofwel verzakken.
Verschillende tracékeuzes volgden elkaar op, waarbij steeds op een andere manier werd
tegemoetgekomen aan de conflicterende belangen van de waterverversing en het voorkomen van
de noodzaak tot voortdurende ophoging van het terrein. Men koos in 1662 voor een tracé over
de huidige Hoogte Kadijk. Tussen de dijk en de Nieuwe Vaart zou precies voldoende
(buitendijkse) ruimte overblijven voor huizen aan de dijk (die blijkbaar hoog genoeg kwamen te
liggen om hoge vloeden te kunnen weerstaan) en daarachter houttuinen met de bijbehorende
bebouwing. Het stadsdeel dat tussen de zeedijk en de achtersluizen zou komen te liggen zou tot
op twee voet hoger worden opgehoogd dan de rest van de stad en het peil in de grachten zou
eveneens twee voet hoger komen. De nieuw aan te leggen buitensluizen in de (verlegde) zeedijk
zouden dan bijna altijd geopend kunnen blijven. Alleen bij hoge (spring)vloeden zou geen
waterverversing mogelijk zijn. De beslissing de zeedijk te verleggen werd dus genomen om te
komen tot een plan dat niet alleen goed functioneerde maar tegelijkertijd goedkoper en veel
mooier zou zijn. Met een betrekkelijk kleine ingreep kreeg de stadsuitbreiding een mathematische
regelmaat, een goede verkaveling en uitsluitend rechte radiaalstraten.
In juli 1662 besloot de vroedschap tot de aanleg van de Hoogte Kadijk. De dijk werd –
voorzover hij binnen de stad kwam te liggen – onteigend. De oude eigenaren werden ontslagen
van hun onderhoudsplicht.1387 Maar hiermee was het laatste woord over de dijk nog lang niet
gezegd. Vanzelfsprekend moest de slechting van de oude zeedijk wachten tot de nieuwe klaar
was. In januari 1664 was een begin gemaakt met de aanleg van de dijk.1388 Ook de beschoeiingen
van de Nieuwe Vaart en de in 1663 gegraven Rapenburgergracht werden uitgevoerd.1389 Dat was
nodig om het materiaal te kunnen lossen waarmee de nieuwe zeedijk werd aangelegd.1390 De dijk
werd opgeworpen met steigeraarde. De aanleg was een langdurig proces, onder meer door de
schaarste en hoge kosten van ophogingsmateriaal. Het werk verliep niet erg snel. In 1665 was
men nog bezig maar nauwelijks opgeschoten.1391 In 1667 meldden de thesaurieren dat de
SAA 5025-23 176vo (30 januari 1662).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 102vo-103 (11 oktober 1662).
1388 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). In
1662 kreeg Otto Jeuriaensz een betaling van 1890 gulden voor werk aan de zeedijk langs de Nieuwe Vaart: SAA 5039688 (Memoriael van diversche partijen) 87vo (24 oktober 1662). Het werk was toen kennelijk al in gang gezet.
1389 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). Vlak daarna moest de gracht worden gediept: SAA 5039-2
(Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). De Rapenburgergracht was gegraven in 1663; de gracht was in gedeelten (‘parken’)
aanbesteed. Otto Jeuriaensz groef park 1, Cornelis Adriaensz Diependorst park 2, beiden voor 45 gulden de roede:
SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo-167 (1663). In augustus 1663 werden de damwanden
verwijderd: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 176vo (11 augustus 1663). In september werd de
beschoeiing aan de westzijde geheid: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 182vo (7 september 1663).
1390 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664).
1391 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665).
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voltooiing van de dijk nog wel even op zich zou laten wachten. 1392 Men besloot in december
1667 om het volgende seizoen echt een begin te maken met de aanleg van de zeedijk en tevens
met de aanleg van de fundamenten van de sluizen.1393 Begin 1669 werd een partij Bremer
hardsteen besteld om de sluis mee op te trekken.1394 Het dijklichaam moest nog inklinken; het
afgraven van de oude dijk moest wachten. In 1669 lag de oude zeedijk er nog steeds omdat de
nieuwe nog niet klaar was.1395 Zeesluizen konden pas na het inklinken van de nieuwe dijk worden
aangelegd. Daarom had de bouw nog geen aanvang genomen. In 1671 kwam Daniel Stalpaert
met een plan om de gehele waterhuishouding van de oostelijke nieuwstad om te gooien. De
aanleiding was de geplande aanleg van de Amstelsluizen. De thesaurieren keurden de tekening
goed.1396
De locatie voor de zeesluis in de Nieuwe Prinsengracht werd verplaatst naar de nieuwe
Sint-Anthonisbreestraat.1397 Men had al in 1670 vooruitlopend op Stalpaerts voorstel besloten
een grote schutsluis aan te leggen bij het Oudezijds Huiszittenhuis aan het huidige Waterlooplein.
Deze sluis scheidde het Amstelwater van het IJwater.1398 Ook het gereedkomen van deze sluis liet
op zich wachten. Men verwachtte in februari 1672 dat aanleg van de nieuwe zeesluis in de
verlengde Sint-Anthonisbreestraat nog wel drie tot vier jaar kon duren.1399
De sluis is er nooit gekomen. In 1675 verliet men het idee om de zeedijk over de
Muiderstraat aan te leggen: de aanleg van de Hoogte Kadijk werd hervat en die van een zeesluis
in de Schippersgracht nam een aanvang.1400 Men koos uiteindelijk weer voor het oorspronkelijk
geplande dijktracé over de Hoogte Kadijk.1401 De angst voor overstroming door de hogere
waterstand in het IJ die vlak daarvoor had geleid tot verbetering van de Diemerdijk buiten de
stad, en die later dat jaar terecht zou blijken, moet hebben meegespeeld bij de keuze voor dit
tracé. In 1675 begon men met de bouw van de zeesluis in de Nieuwe Herengracht. 1402 In 1676
was de sluis klaar.1403 In 1682 meldden de burgemeesters en thesaurieren aan de vroedschap dat
ook de dijk bijna klaar was.1404

SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
1394 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 24vo (25 januari 1669). De thesaurieren kozen drie dagen later voor een vloedsluis
boven een schutsluis: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Begin 1670 was het graafwerk voor de
sluis bijna klaar: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
1395 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669).
1396 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 170 (10 juni 1671). In 1672 ging men er nog steeds van uit dat de zeedijk niet over de
Hoogte Kadijk, maar over de verlengde Sint-Anthonisbreestraat zou lopen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20
mei 1672).
1397 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671).
1398 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo (26 april 1670).
1399 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 15vo-16 (25 februari 1672).
1400 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675). Alle grachten die op de Nieuwe Vaart uitkwamen werden
afgedamd. De sluis was ontworpen door Daniel Stalpaert: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 34vo (12 februari 1675).
1401 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675).
1402 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 41 (15 maart 1675). De sluis en de brug waren ontworpen door Daniel Stalpaert: SAA
5039-6 (Thesaurieren) 55vo (3 september 1675). Kort daarna waren het graafwerk en het houtwerk voor de sluis klaar:
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 55vo (6 september 1675). De aannemer van het houtwerk ontving 300 gulden; de
aannemer van het graafwerk f 654,18,8. Het metselwerk kwam stil te liggen bij gebrek aan muurankers: SAA 5039-6
(Thesaurieren) 56vo (4 oktober 1675). De aannemer van de brug verzocht uitstel vanwege de overstroming; zijn
materialen waren onbereikbaar: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 november 1675). Over de sluis en de brug: Jansen
1963-1964a.
1403 Elias de Rat werd aangesteld als sluiswachter: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 70vo (27 januari 1676).
1404 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (30 november 1682).
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3.8 De be bouwi ng v an de ve rgrot in g 1 663 -1 670
3.8.1 Verkaveling en grondverkoop
De kosten die de stad maakte moesten zoveel mogelijk worden terugverdiend uit de verkoop van
bouwgrond. Op 2 mei 1663 kreeg een zeskoppige raadscommissie de opdracht om uit te zoeken
hoe de uitgeefbare grond het best kon worden verkaveld en een maximale opbrengst kon worden
bereikt. De commissie kwam op 22 juni 1663 met zijn bevindingen naar de vroedschap. Daar
werden twee hoofddoelstellingen voor de stadsvergroting geformuleerd. Beide waren van
financiële aard. De grond moest goed worden ingedeeld, zodat een maximale opbrengst zou
worden bereikt. De kosten moesten zoveel mogelijk worden beperkt. Men zou geen geld meer
lenen voor de vergroting. Deze moest verder worden gefinancierd uit de grondopbrengst, niet
alleen in de vergroting maar ook in de bestaande stad. Men besloot datzelfde jaar te beginnen met
de verkoop van alle grond (en huizen) die konden worden gemist.
De heren begonnen met de radiaalstraten.1405 Die zouden het eerst klaar zijn en men
verwachtte veel van de grondopbrengst. Daniel Stalpaert had onderzocht hoe diep de kavels aan
de dwarsstraten moesten worden. Deze waren bestemd voor winkels en werkplaatsen met
daarboven woningen. Men wilde geen grond aan de grachten verliezen door de kavels in de
dwarsstraten te diep te maken; tegelijkertijd moesten winkels en werkplaatsen de ruimte krijgen
om goed te kunnen functioneren. De breedte van de straten lag vast in het plan. Stalpaert
onderzocht hoe diep de erven in andere winkelstraten waren en hoe die waren bebouwd en
werden gebruikt. Op grond van Stalpaerts analyse werd de perceeldiepte bepaald op 70 voet (19,8
meter).1406 De vierde vergroting werd op basis van onderzoek van de stad aangelegd. De kavels in
de Leidsestraat en de Utrechtsestraat werden op één veiling verkocht; de hoekpercelen gingen
apart. Deze veiling richtte zich op een andere doelgroep dan die waar de grachtenkavels werden
geveild. De grondprijs lag hoog, vooral op de kavels die op de hoeken lagen. Dit waren de
plaatsen met de meeste aanloop en de hoogste commerciële waarde.
Het is niet toevallig dat de aandacht juist in 1663 uitging naar de financiële kant van de
vergroting. De fortificatiewerken werden voor het grootste deel in dat jaar aangelegd. Hieraan
werden honderdduizenden guldens uitgegeven. Op korte termijn moesten inkomsten worden
gegenereerd. Daarom moest in oktober 1663 een lijst worden opgesteld van de bouwgrond die de
aanstaande winter klaar zou kunnen zijn voor de verkoop.1407 Kopers van huizen en grond werd
medegedeeld dat degene die binnen drie maanden de gehele koopsom zou betalen over die eerste
drie maanden geen rente hoefde te betalen.1408 Het sprak vanzelf dat ook nu zoveel mogelijk
grond zou worden geveild.
Bijna alle grond in de vergroting werd geveild. Op deze manier was de opbrengst het
hoogst. De verkaveling was daarom een belangrijk onderwerp. Daniel Stalpaert ontwierp de
verkavelingen binnen het eerder vastgestelde stadsontwerp. Hij maakte kaarten van de uit te
geven delen van de vergroting.1409 Stalpaert was niet alleen de belangrijkste ontwerper van de
stadsplattegrond maar ook praktizerend architect en kon daarom het grote schaalniveau van het
stadsplan verbinden met het gedetailleerde niveau van de verkaveling en
bebouwingsmogelijkheden van de afzonderlijke bouwblokken.1410
De breedte en de loop van straten en grachten en de vorm van de bouwblokken lagen
vast na het vaststellen van het stadsplan en daarmee ook de diepte van de percelen; deze kon niet
meer worden gewijzigd. De breedte van de kavels kon nog worden gekozen. Op 28 januari 1663
besprak de vroedschap de breedtes van de in de nieuwe stad uit te geven percelen. Men besloot
dat aan de Herengracht en de Keizersgracht de ‘doorgaande’ kavels 26 voet breed zouden zijn.
Hiermee werd gedoeld op de diepe grachtenkavels, die deels als tuin zouden worden bestemd.
De kavels bij de hoeken, die aan de achterzijde grensden aan de kavels in de zijstraten, zouden 22
voet breed worden. Deze breedte werd ook vastgesteld voor de Prinsengracht, de dwarsgrachten
SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo (2 mei 1663).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149 (14 september 1663).
1407 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663).
1408 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 161 (8 november 1663).
1409 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664).
1410 Dit werk gebeurde zeer nauwkeurig. In slechts vijf percelen kwamen meetfouten aan het licht. Deze werden
afgehandeld door de thesaurieren: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 114 (24 november 1677), 123 (12 mei 1678); SAA 50397 (Thesaurieren) 56vo-57 (2 juli 1682), 132vo-133 (14 november 1684), 183vo-184a (14 februari 1686).
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en de straten.1411 De kavelmaat werd door Stalpaert zijn opvolgers steeds aangepast aan de
situatie of de grondmarkt.
De percelen aan de Herengracht werden in de vierde vergroting smaller dan in de derde.
De perceelbreedte ging van 30 naar 26 voet. Waarschijnlijk trachtte men het bouwen van drie
huizen op een dubbele kavel te ontmoedigen. Twintig voet was een zeer gangbare maat in de
verkaveling en de bouw. Door de kavels te versmallen werd smaldelen ontmoedigd. Wie een
perceel kocht mocht voor dezelfde prijs het erf ernaast kopen als dat even groot of kleiner was.
De hoekerven waren uitgezonderd van deze regeling. Ze maakten geen deel uit van het
woonmilieu aan de grachten. Winkels op hoeken hadden de meeste aanloop. Vanwege hun
commerciële waarde brachten ze veel meer op. Daarom werden de hoekpercelen apart geveild
(afb. 97).1412 Deze veilingen waren gericht op andere categorieën kopers. Met de verkoop van
zoveel mogelijk dubbele percelen trachtte men grootschaligheid in de grachtenbebouwing te
stimuleren. Ook het vooruitzicht op mooie gevelwanden verhoogde de grondopbrengst. De
relatie tussen fraaie architectuur en hoge grondprijzen blijkt uit de gang van zaken rond het
Walenweeshuis, waarover hieronder meer.
3.8.2 Het preferentierecht
Het politieke compromis dat was gesloten bij de discussie over de onteigening had geleid tot het
handhaven van een sterk beperkt preferentierecht. De meeste erven waren het resultaat van de
doorsnijding van het prestedelijk landschap door de nieuwe stedenbouwkundige structuur en
werden dus in openbare veiling gebracht. Een zeer klein deel werd teruggekocht door de
onteigenden. De prijs die men betaalde bij het gebruikmaken van het preferentierecht was
gebaseerd op de prijs die er op een veiling voor zou worden betaald. Meestal werd het bedrag
afgeleid of gemiddeld uit de prijs van een aantal omliggende erven met vergelijkbare grootte,
vorm en bestemming. Zo mocht burgemeester Andries de Graeff in 1666 een aantal erven aan de
Herengracht en de Keizersgracht kopen voorafgaand aan de veiling. Hij kwam met de stad
overeen dat hij de prijs zou betalen die de aanpalende erven op de veiling zouden opbrengen. 1413
De hoge prijs van grond die tegen een lager bedrag was onteigend vormde een extra
drempel voor gebruikmaking van het preferentierecht. Op het moment dat men toch een perceel
moest kopen, werd dat uitgekozen op de functie, de ligging en de beschikbare middelen. In 1671
maakte schepen Arnout Hooft bekend dat hij gebruik wilde maken van het preferentierecht. Hij
was eigenaar van een grote tuin aan de oostelijke Amsteloever. Hooft gaf te kennen dat hij vier
erven die in deze tuin werden gerooid, wel wilde terugkopen. Toen de thesaurieren hem vertelden
dat hij dan wel de marktprijs moest betalen, wilde hij nog enige bedenktijd.1414
Een ander geval betrof Everard de Ram, burgemeester van Kampen. Hij bezat een
perceel met een huis aan de Heiligeweg.1415 Het land werd onteigend, het huis gesloopt. Voor de
73 vierkante roeden ontving De Ram 2550 gulden. Hij had het recht om één kavel op de hoek
van de Leidsestraat en de Kerkstraat terug te kopen. Het werd voor hem buiten de veiling
gehouden.1416 Hiervoor moest hij een marktconforme prijs betalen: 3761 gulden. De Ram moest
voor een zesde deel van zijn vroegere bezit meer betalen dan de opbrengst van het geheel. Dit
was voor De Ram niet te verteren, en bezien vanuit het relatief weinig dynamische Kampen had
hij natuurlijk gelijk. Met dit argument was hij niet ver gekomen bij de thesaurieren die hun
prijsstelling vanzelfsprekend op de Amsterdamse markt hadden gebaseerd. Maar, zo betoogde
De Ram, er was nog een reden waarom de prijs niet op een eerlijke manier tot stand was
gekomen. De prijs was gebaseerd op die van het tegenovergelegen perceel. En dat perceel had
meer voeten aan de straatzijde dan dat van De Ram. Het was ‘notoir ende buijten contradictie’
dat niet zozeer de oppervlakte maar vooral de situering van een perceel bepalend was voor de
waarde. Met name de ligging aan de straat was relevant: één vierkante voet aan de straat was meer
waard dan zes aan de achterzijde.1417 De thesaurieren, en in een later stadium ook de
SAA 5025-23 (Vroedschap) 225 (28 januari 1663).
SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 192-214 (4 december 1664).
1413 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 103 (26 november 1666).
1414 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 156vo (24 april 1671).
1415 Hij ontving een vergoeding voor afgebroken opstallen: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 256vo
(ongedateerd).
1416 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 218 (mei 1664).
1417 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 173-174 (3 juli 1671).
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burgemeesters, gingen mee in deze redenering en Everard de Ram kreeg meer dan duizend
gulden korting op de eerder geëiste prijs.1418
Ook Jan Jansz Cloppenburgh kocht een deel van zijn eigen grond tegen de marktprijs
terug.1419 Het ging om zes kavels op de westelijke hoek van de Weesperstraat en de Nieuwe
Keizersgracht.1420 Dit had te maken met een bijzondere functie die hij er had gevestigd, die van
doolhof en herberg. Cloppenburgh had deze buiten de stad aangelegd; met de vierde vergroting
kwam zijn amusementsbedrijf aan de Weesperstraat te liggen. ‘Het Nieuwe Doolhoff’ werd
omschreven als ‘’t getimmerte daer ’t Spel in is en ’t zelve spel mitsgaders de fonteinen met de
beelden, prieelen en al ’t gene daer aen behoord’. 1421 Het terugkopen van grond was een grote
uitzondering. De belangen van de grondeigenaren zijn ondergeschikt gemaakt aan het stedelijk
belang.
3.8.3 Bouwen voor de markt: beleggings- en speculatiepanden
Na de verkoop van de grond viel de grote onderneming, de stadsvergroting, uiteen in vele kleine
ondernemingen. Iedere koper van een kavel stond voor de keuze om geld uit te geven of geld te
gaan verdienen. De meeste mensen die grond kochten in de vergroting zullen dat hebben gedaan
om er zelf een woning of bedrijf te bouwen. Vooral kopers van percelen aan de grachten lieten
het breed hangen en bouwden een fraai woonhuis voor zichzelf. Maar een grote minderheid had
andere plannen. Zij probeerden winst te maken door te bouwen voor de markt of te speculeren
met grond. Ook een combinatie was mogelijk. Iedereen die wilde investeren in en verdienen aan
vastgoed, kon als grondspeculant of projectontwikkelaar optreden. Men kon een of meerdere
kavels kopen en die met winst doorverkopen. Een andere optie was om woningen te bouwen
voor de huur- of koopmarkt. Deze beleggings- en speculatiebouw is op veel plaatsen herkenbaar
aanwezig in het straatbeeld. Vaak werden meerdere panden in een bouwstroom en architectuur
neergezet. Timmerlieden, steenhouwers, metselaars en hun geldschieters verdienden en verloren
fortuinen met de bouw van beleggings- en speculatiepanden. Het stond iedereen vrij om een
graantje mee te pikken bij de bouwgolf die het gevolg was van de stadsvergroting, en van deze
mogelijkheid werd op grote schaal gebruik gemaakt.1422
Ook deze categorie kopers werd omarmd door het stadsbestuur; men deed er alles aan
om de verkoop van bouwgrond te bevorderen. Daarom trachtte men het bouwen voor de markt
makkelijker te maken. In 1663 stelden de thesaurieren vast dat veel mensen uit het bouwvak,
zoals metselaars en timmerlieden, geneigd waren om meerdere kavels te kopen om die voor de
markt te bebouwen; dat blijkt ook uit de grondverkopen. Dit werd echter bemoeilijkt door de
regelgeving rond de verkoop van vastgoed, zoals die was vastgelegd in een octrooi van de Staten
van Holland van 8 maart 1594. Hierin werd bepaald dat bij iedere verkoop van onroerend goed
voldoende mensen borg moesten staan. Voor een metselaar of timmerman die meerdere huizen
tegelijkertijd bouwde was het moeilijk om in zijn familie of vriendenkring genoeg
kapitaalkrachtige borgen te vinden. De vroedschap onderzocht daarom de mogelijkheid om de
wijze van borgstelling te veranderen of om de verplichting om borgen te stellen geheel op te
heffen.1423 Hiervoor was echter een wijziging van het octrooi nodig. Men vermoedde dat de
Staten geen speciaal octrooi zouden uitvaardigen over de borgstelling voor de verkoop van
nieuwe gebouwen zonder advies van de beide Hoven van Justitie.1424 Men zou de raadsheren
informeel benaderen om te kijken of er een positief advies aan de Staten zou komen.1425 Het is
niet duidelijk of deze lobby voor vereenvoudiging van het hypotheekstelsel en het faciliteren van
Voor de betaling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 380 (1671-1677). Vanzelfsprekend stuurden
de thesaurieren eerst stadslandmeter Jan Brandlicht om de grond op te meten: SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 218 (mei 1664).
1419 Cloppenburgh kocht zeven naast elkaar gelegen erven in de Weesperstraat (de nummers 35-41) bij de
Keizersgracht: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 8vo (9 december 1671). Het ging om het het eerste erf naast het hoekerf ten
westen van de Weesperstraat, aan de noordzijde van de gracht) breed voor 40 en achter 30 voet.
1420 SAA 5039-184, kaart 15 (met stempelnummer 11).
1421 Jansen 1963. De beschrijving is gemaakt ter gelegenheid van de executieverkoop van grond en opstallen in 1686.
Het bezit van Cloppenburgh is later in delen verkocht; wat er met de doolhof is gebeurd is niet duidelijk.
1422 Van Eeghen 1961; Van Eeghen 1961a; Jansen 1969-1970.
1423 SAA 5025-24 (Vroedschap) 42-42vo (17 september 1663).
1424 Het Hof en de Hoge Raad van Holland.
1425 SAA 5025-24 (Vroedschap) 45vo-46 (16 oktober 1663).
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de bouw is doorgezet, maar uit deze inzet van het stadsbestuur blijkt dat men de handel en
speculatie met huizen en grond zag als onderdeel van een normaal functionerende
vastgoedmarkt.
3.8.5 Particuliere bouw: de zoektocht naar gelijkvormigheid
De grote schaal en de rigide orde van de stadsuitleg moesten tot uitdrukking komen in de
bebouwing. Dit was een overtuiging die niet alleen bij het stadsbestuur leefde, maar ook bij veel
particulieren die grond hadden gekocht in de vergroting. De doelstellingen van het bestuur en de
ambities van de meeste kopers vielen goed samen; deels is dit niet zo verbazend, omdat de in
familieclans georganiseerde stedelijke elite die de stad regeerde ook de groep vormde die bouwde
aan de grachten. Er werden door het bestuur regels uitgevaardigd en door particulieren
initiatieven genomen om de gevelwanden langs de grachten in hun architectonische
verschijningsvorm een schaal te geven die boven het individuele woonhuis uitsteeg. Het
smaldelen of splitsen van percelen bleef toegestaan; het werd in 1664 zelfs administratief
vergemakkelijkt.1426 Maar met het verbod op stegen werd het karakter van de grachtengordel als
luxe woongebied gewaarborgd. De binnenterreinen konden niet apart worden ontsloten;
bebouwing ervan had geen zin.
Op veel plaatsen werden rijen al dan niet identieke huizen in één bouwstroom neergezet
(afb. 98). Dit was op zich niet nieuw – vooral in de architectuur van pakhuizen kwam uniforme
seriebouw vaak voor – maar in de vierde vergroting kregen grote delen van grachten een
samenhangende architectuur door het bouwen voor de markt of door onderlinge afspraken van
bewoners-bouwheren die gezamenlijk streefden naar eenheid in het straatbeeld.
De hang naar een uniforme bebouwing bestond ook voor stadsdelen met minder allure
en onaanzienlijke utilitaire gebouwen. Op het Weesperplein poogde de stad om de bebouwing
een zo uniform mogelijk karakter te geven.1427 Bierbrouwer Adam Oortman kreeg de
mogelijkheid om buiten de veiling om een aantal erven te kopen, op voorwaarde dat hij die onder
één lijst en uit één hand liet bebouwen. Oortman had een verzoek in die richting aan de
burgemeesters gedaan.1428 Op het Utrechtseplein werd voorgesteld de ossenstallen ‘onder een
gevel’ te brengen.1429 Zelfs op het industriële Kattenburg werden eisen gesteld aan de bebouwing,
waardoor deze een meer uniform karakter kreeg. Ingenieur Henrick Ruse had op voorspraak van
de burgemeesters buiten de veiling om twintig kavels op Kattenburg gekocht. Hij zou deze
voorzien van een bebouwing die zou strekken tot sieraad van de stad.1430 Aanvankelijk was het
verboden om op Kattenburg de huizen smaller te maken dan de percelen; deze regel werd
losgelaten: er mochten drie huizen op twee kavels worden gebouwd als er maar geen stegen
tussen kwamen.1431 Ook werd als eis gesteld dat de huizen identieke gevels kregen.1432
Oudburgemeester en thesaurier Hendrick Hooft gaf zelf het goede voorbeeld bij het streven naar
grootschalige bebouwing. Hij ondertekende een convenant waarin hij verklaarde aan de
Herengracht naast het erf op de hoek met de Utrechtsestraat een huis te bouwen van minimaal
vijftig voet breed. Nicolaas van Waveren, die het erf aan de andere kant van de Utrechtsestraat
had gekocht, beloofde diezelfde dag dat hij ‘metten eersten’ zou beginnen met de bebouwing van
zijn erf.1433
3.8.6 Bouwheren als collectief
In de zestiende en zeventiende eeuw werden in veel Europese steden gebieden ontwikkeld door
machthebbers en/of private ondernemers waarbij een aantal woonhuizen binnen een strak
stedenbouwkundig concept werd gebouwd. Een van de eerste voorbeelden is de Strada Nuova in
Genua uit 1550. In de loop van de tijd werden dergelijke projecten grootschaliger en kregen ze
een meer uniforme architectuur. Vaak werden gevels voorgeschreven of zelfs gebouwd door de
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 174vo (19 februari 1664).
Dat lukte niet meteen: er werden zelfs loodsen op het plein toegestaan in afwachting van de definitieve bebouwing:
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 38 (27 mei 1672).
1428 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 10 (14 januari 1672).
1429 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
1430 SAA 5025-22 (Vroedschap) 240vo-241 (28 januari 1660).
1431 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 84vo (2 juli 1661).
1432 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 86 (15 juli 1661).
1433 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo-161 (8 november 1663).
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ontwikkelaar. Voorbeelden zijn de ‘koningspleinen’ in Parijs, zoals het Place Royale of het Place
Vendôme, Covent Garden in Londen, en later de crescents in Bath en terraces in Londen. Zo’n
grootschalig ensemble onderscheidde zich in architectonische en sociale zin van zijn directe
omgeving.1434 Binnen de Amsterdamse situatie met zijn dwingende grachtenstructuur was het
onmogelijk om stedenbouwkundige ensembles te construeren. Binnen het plan kon met
architectonische middelen extra status worden gegeven aan complexen van woonhuizen.
Het esthetisch ideaal was zodanig ingeburgerd, dat regelgeving niet altijd noodzakelijk
was. Een particulier initiatief leidde tot de bouw van het grootste ensemble grachtenpanden in
Amsterdam (afb. 99). Deze serie grachtenhuizen, op de Herengracht tussen de Utrechtsestraat en
de Reguliersgracht, ontstond op initiatief van de eigenaren (waaronder burgemeester Cornelis de
Graeff).1435 Hier werd een reeks classicistische dubbele grachtenhuizen onder één kroonlijst
gebouwd. De bewoners hadden een gezamenlijke afspraak ondertekend over de uniformering
van bouwhoogte en de kroonlijst van hun huizen.1436 Dat gold ook voor de acht huizen aan de
Herengracht en de Amstel, in 1674 gebouwd naar ontwerp van Adriaan Dortsman. Dit ensemble,
waarvan de gevelwand aan de Herengracht in het midden werd gemarkeerd door een balkon met
hardstenen reliëfs, is eveneens het resultaat van een particuliere projectontwikkeling, waar in de
architectuur gestreefd werd naar eenheid en grootschaligheid, naar ‘ryen van Paleyzen’. 1437
3.8.7 Rooimeesters
Het door Stalpaert geformuleerde uitgangspunt om het stratenplan en de verkaveling ‘in de haak’
te brengen werd zeer serieus genomen. Toen bleek dat een aantal kavels in de Utrechtsestraat niet
helemaal recht waren en dit de verkaveling om de hoek aan de Herengracht zou beïnvloeden
werd met de koper van de eerste vijf kavels op de hoek, thesaurier Hendrick Hooft,
overeengekomen dat hij een schuin weglopend strookje grond langs de erven zou kopen. 1438 Zo
konden de kavels aan de Herengracht recht worden afgestoken.1439 De grond werd voor dertien
gulden per vierkante voet verkocht.1440 Aan de noordkant van de Herengracht vond op verzoek
van de kopers van de erven een herverkaveling plaats tussen de Utrechtsestraat en de
Reguliersgracht. De kavelbreedte ging enigszins variëren omdat de eigenaren onderling hadden
afgesproken dat de één een wat smaller kavel kreeg dan de ander. 1441
Het gesloten bouwblok was de basis van de stedelijke bebouwing. De rooilijnen waren
daarmee de belangrijkste structurerende elementen in de stad. Handhaving van rooilijnen was het
belangrijkste stedenbouwkundige instrument, met een stevige juridische basis in het
eigendomsrecht. Voor de realisatie van lange rechte straten en grachten en grote blokken was het
van groot belang dat de rooilijn goed werd uitgezet en door de bouwheren werd gerespecteerd.
Bij het bebouwen van de stadsuitleg werd gerekend tot op de kwart voet. Ook bouwblokken die
niet geheel waren bebouwd, moesten worden gesloten. In de verkoopvoorwaarden van percelen
werd bepaald dat iemand die zijn erf niet binnen een jaar na overdracht had bebouwd een
schutting in de rooilijn moest zetten om het bouwblok af te sluiten van de straat.1442 Op deze
manier werd beoogd om inbraken te voorkomen. Dat een perceel nog niet bebouwd was kan
nooit tot de conclusie leiden dat het ongebruikt bleef. Er zijn voorbeelden bekend van percelen
Rubens’ plaatwerk van de Strada Nuova werd op grote schaal in de Republiek verspreid: Lombaerde 2002. Zie
over het Place Royale (nu Place des Vosges): Ballon 1991, 57-113. Over de bewogen bouwgeschiedenis van Place
Vendôme: Hautecoeur 1972, 304-305. Over Covent Garden: Summerson 2000, 75-89; Harris, Orgel en Strong 1973,
185-186.
1435 Dudok van Heel 1997, 141-142.
1436 De borstweringen zouden 8 voet hoog zijn, de eerste verdieping 16 voet 1 duim, de tweede 14 voet. De
geveldecoratie stond vrij: Zantkuijl 1993. De bouwheren legden bij contract een achtergevelrooilijn vast, 64 voet achter
de rooilijn. Deze gold voor een termijn van 25 jaar; het laatste pand in het rijtje, Herengracht 575-577, werd pas in
1699 gebouwd. De achtergevelrooilijn was komen te vervallen en het pand was veel dieper dan de andere: De la
Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126-127.
1437 Zie ook: Vlaardingerbroek 1996.
1438 Het ging om kavels 47-51. Hooft kocht ze op de veiling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 239239vo (mei 1664).
1439 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160-160vo (1 november 1663).
1440 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 119vo (26 januari 1664).
1441 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 178vo (4 maart 1664).
1442 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 161 (23 mei 1664); SAA 5039-183 (Register van verkochte erven)
192-214 (4 december 1664).
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waar nog geen hoofdbebouwing stond, maar die wel bebouwd waren met een tuinhuis en die als
pleziertuin werden verhuurd. Andere onbebouwde kavels dienden als opslagruimte voor de bouw
van de naastgelegen percelen.1443
Na de gronduitgifte hielden de rooimeesters toezicht of bebouwing binnen de rooilijnen
bleef.1444 Aanvankelijk waren er drie rooimeesters; ze hielden kantoor bij de Nieuwe Kerk.1445 In
1660 namen de thesaurieren een vierde rooimeester aan.1446 Wie buiten de rooilijn bouwde
riskeerde sloop van zijn pand. De meeste eigenaren keken wel uit, maar een enkeling waagde het
erop. Een voorbeeld was mr. Nicolaes Tol op de hoek van de Leidsestraat en de Keizersgracht.
Het is niet duidelijk of sprake was van een vergissing of een moedwillige overschrijding maar de
thesaurieren waren onverbiddelijk: het huis werd afgebroken. 1447
Maar het werd niet altijd zo hard gespeeld. In 1668 was de weduwe van Jan Coijmans
bezig met de bouw van een huis aan de Keizersgracht, op kavel nummer 27, het huidige
Keizersgracht 407. Hier had voorheen de stadssteenhouwerij gelegen. Op deze plek lag een bocht
in de gracht. Er was verwarring ontstaan over de ligging van de rooilijn. Dit leidde ertoe dat de
funderingen van het huis niet op de bedoelde plaats waren gelegd. De weduwe vroeg aan de
thesaurieren of de loop van de bocht niet iets kon worden bijgedraaid zodat zij niet opnieuw
hoefde te beginnen met het heiwerk. Haar toekomstige buren, Samuel de Ligne en Isack
Foucquier, hadden beiden op de thesaurie verklaard geen bezwaar te hebben. Mede daarom werd
het haar toegestaan – er was in de bocht ook weinig van te zien.1448
3.8.8 De Amstel: van monumentale hoofdas tot scheiding tussen oost en west
De Amstel was de centrale as in de vergroting, maar ook het deel in de oude stad werd opnieuw
ingericht en bebouwd. Het bestuur hield zich intensief bezig met het stadsbeeld langs de beide
oevers. Deze bemoeienis gold niet alleen de aanleg van stenen kademuren, maar ook de
bebouwing. De Binnen-Amstel was in alle opzichten een beeldbepalende locatie en een van de
meest afgebeelde plaatsen in de stad. Voor de Nieuwe Doelenstraat had men uit drie plannen het
‘aldercierlycxte’ gekozen.1449 De houtwallen, waar metershoge stapels hout en chaotische
bebouwing van schuurtjes en schuttingen het beeld bepaalden, lagen in eerste instantie bijna
overal langs de Binnen-Amstel maar werden steeds verder teruggedrongen.
De Amsteloever tussen de Munt en de Blauwbrug kwam na de vierde vergroting op een
zeer prominente plek te liggen. In 1605 was de Deventer Houtmarkt verplaatst naar Vlooienburg,
maar sommige houthandelaren gebruikten ook de overkant van de Amstel, tussen de Munt en de
Blauwbrug, voor de houtopslag en -handel. Dat was verboden; vervolgens wilden de eigenaren
toestemming om de wallen te bebouwen en vervolgens te verhuren of te verkopen. Deze kregen
ze niet, maar wel werd de kade van stadswege verbreed en beschoeid; de eigenaren kregen
toestemming om de kade tussen de Munt en de Blauwbrug te gebruiken voor de handel in kalk,
steen, zand en andere bouwmaterialen.1450 In 1642 hadden zich opnieuw houtkopers gevestigd
tussen de Paardenstraat en de Blauwbrug. Ook zij werden uitgeplaatst. 1451
In 1661 waren de houtwallen op Vlooienburg aan de beurt. Wie de stad binnenvoer bij
de Hogesluis kreeg over de rechtgetrokken rivier de gevelwand op Vlooienburg al van grote
afstand te zien. De eigenaren van de houtwallen mochten hun erven aanlanden in de Amstel en
vervolgens bebouwen onder voorwaarde dat ze dat allemaal ‘onder een facciata’ deden, naar een
ontwerp dat de thesaurieren hadden laten maken.1452 Hier werd gestreefd naar monumentaliteit
door de woonbebouwing in schaal en uniformiteit aan te laten sluiten bij het belendende
Van Eeghen 1961a.
Pontanus 1614, 302.
1445 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 138vo (12 januari 1685).
1446 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 46vo (31 januari 1660).
1447 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo-109 (29 april 1670).
1448 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182 (16 mei 1668). Het ging om de erven aan de oostzijde van de Keizersgracht met de
nummers 26 (De Ligne), 27 (weduwe Coijmans) en 28 (Isack Foucquier): SAA 5039-688 (Memoriael van diversche
partijen) 276 (mei 1664).
1449 SAA 5025-15 174 (11 december 1630).
1450 SAA 5025-9 (Vroedschap) 130-131 (4 juni 1605).
1451 SAA 5025-17 (Vroedschap) 118 (5 juni 1642). Ze krijgen het jaar daarna toestemming om een graanmarkt te
houden op de kade: SAA 5025-17 (Vroedschap) 148vo (6 januari 1643).
1452 Het is niet bekend wie de tekening gemaakt heeft: SAA 5039-2 86vo (22 juli 1661).
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Diaconiehuis (afb. 100). Dit weeshuis, door Dapper op bewonderende toon omschreven als ‘een
geweldig groot gevaerte’, was in de jaren 1656-1657 gebouwd naar ontwerp van Daniel
Stalpaert.1453 Het enorme classicistische gebouw domineerde de Amstel van de Zwanenburgwal
tot de Korte Houtstraat. Het had een terras aan de rivier, omgeven door een borstwering die
onderdeel uitmaakte van het architectonisch ontwerp van het gebouw (afb. 101).
Het ontwerp van de vierde vergroting was opgezet vanuit de Amstel. De rivier zou
fungeren als monumentale middenas. In 1667 werd de Amstel aan de oostkant rechtgetrokken.
De benodigde aanlandingen werden uitgevoerd.1454 Aan de westkant was dit al meteen na de
vaststelling van het uitbreidingsplan in 1662 gebeurd. In 1668 werd op last van de burgemeesters
een aantal erven aan de oostelijke Amsteldijk uitgegeven.1455 Men besloot in 1670 tot aanleg van
de kade aan de oostzijde van de Amstel tussen de Blauwbrug en de Hogesluis. 1456 De kade moest
in 1672 nog worden opgehoogd en beschoeid.1457 Deze was in 1673 nog niet klaar; de uitvoering
werd tot nader order uitgesteld.1458 Vooralsnog gaf de oostelijke Amsteloever een heel andere
aanblik dan de tegenoverliggende kade die over de gehele lengte was bebouwd met woonhuizen.
De westelijke gevelwand had overigens als nadeel dat de rijen percelen op de koppen lagen van
de bouwblokken die aan beide zijden door de grachten werden omsloten. Hierdoor konden de
huizen aan de Amstel geen grote tuinen krijgen. Net als elders vond herverkaveling plaats om de
gewenste functionele indeling te bereiken. De zeepzieder Gijsbert Dommer, die de
opdrachtgever was van Amstel 216, dat werd ontworpen door architect Adriaan Dortsman, kocht
meerdere kavels aan de Herengracht om achter het grote huis aan de Amstel een tuin van enig
formaat te kunnen aanleggen. Aan de Herengracht liet hij vijf kleinere huizen bouwen die alleen
een klein achterplaatsje kregen.1459
Door de economische omstandigheden na 1672 werd de rivier de scheiding van twee
verschillende gebieden met op de beide oevers een andere bebouwing. Dit effect werd versterkt
doordat de Amstel de gehele stad doorsneed. De rivier maakte geen deel uit van de
grachtengordel maar liep ook door de werkgebieden aan de stadsrand. Daar lag het
architectonische ambitieniveau van opdrachtgevers van gebouwen een stuk lager. In 1670
verzocht een aantal ondernemers toestemming om aan oostkant van de Amstel een glasblazerij te
beginnen, deels in bestaande loodsen. Ze hadden een aantal erven aan de Nieuwe Kerkstraat en
de Amstel gekocht. In hun verzoek gaven ze zelf al aan dat het branden van kolen aan de Amstel
tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht een afzichtelijk stadsbeeld zou opleveren. Daarom
zou dat in de straat gebeuren.1460 Een van de eigenaren van de glasblazerij, Pieter Cromhout, wist
het jaar daarna te regelen dat de gebouwen mochten blijven staan, althans voor zover ze niet
midden op de gerooide Nieuwe Kerkstraat stonden. Om de daar te slopen opstallen te
compenseren, mocht Cromhout het noordelijke hoekerf, de drie daarnaast gelegen erven in de
Nieuwe Kerkstraat en een naastgelegen erf aan de Amstel kopen.1461 In 1672 werd de glasblazerij
tijdelijk omgebouwd tot kruitmolen. Cromhout kreeg een loods elders toegewezen om het bedrijf
onder te brengen.1462 Later werd de glasblazerij teruggebracht naar de hoek van de Nieuwe
Kerkstraat.1463
In 1699 werd besloten om de overige erven tussen de Nieuwe Herengracht, de Nieuwe
Keizersgracht, de Amstel en de Weesperstraat te verkopen. Het tekent de gang van zaken aan de
oostkant van de Amstel dat de stadslandmeter opdracht kreeg om twee verkavelingen in kaart te
brengen, met perceelbreedtes van 20 en 26 voet. Men koos voor de smalle kavels; de koopkracht
van particulieren was zodanig teruggelopen dat men door kleinere kavels uit te geven de markt
Dapper 1663, 420-421; Bakker, Fleurbaay en Gerlagh 1988, 106-107. Men kreeg de grond van de stad: SAA 502521 (Vroedschap) 53 (6 januari 1656).
1454 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 december 1667).
1455 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 5 (17 februari 1668).
1456 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari
1670).
1457 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672).
1458 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
1459 Van Eeghen 1971b.
1460 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 121vo-122 (17 september 1670).
1461 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 5-5vo (11 november 1671).
1462 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 43 (10 juni 1672).
1463 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 1 (3 oktober 1686).
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beter dacht te bedienen.1464 De oostzijde van de Amstel zou niet door particulieren van de nodige
architectonische allure worden voorzien; daarvoor waren de grond- en vastgoedmarkt te zeer
ingezakt en ontbraken bouwinitiatieven. Hierin werd voorzien door de bouw van het Diaconie
Oude Vrouwenhuis, nu de Hermitage Amsterdam. In 1681 schonk de stad een groot stuk grond
aan de Diaconie die daar tot sieraad van de stad (maar ook tot onderhouding van de tucht) een
bejaardenhuis kon bouwen met een streng classicistische, uniforme gevel van meer dan honderd
meter breed (afb. 102).1465 Het gedeelte tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe
Keizersgracht kreeg hiermee alsnog een strenge symmetrie en grootschalige bebouwing.
Maar ook aan de westkant van de Amstel voldeed de bebouwing niet overal aan de eisen
van de tijd. Bij de Blauwbrug stond op de hoek met de Amstelstraat een aantal huizen buiten de
nieuwe rooilijn (afb. 65). Deze hoek zou worden ‘afgerooid’ zodat een rechte doorlopende kade
zou ontstaan. De eigenaren van de te slopen panden kregen in 1668 te horen dat hun huizen
mochten blijven staan totdat de uitvoering zou beginnen.1466 In 1670 werden de huizen getaxeerd
met het oog op de aanstaande onteigening.1467 Daarop gebeurde enige tijd niets. De eersten die
van zich lieten horen waren de nieuwe bewoners van de Binnen-Amstel die iets stroomopwaarts
kavels hadden gekocht. In de verkoopvoorwaarden voor hun erven had de stad zich
verantwoordelijk gesteld voor het wegrooien van de hoek. De nieuwe eigenaren vreesden
vertraging. Onder hen bevonden zich bouwheer/ontwikkelaar Jan Six en zijn architect Adriaan
Dortsman: de bewoners in de weg te rooien hoek waren nog niet vertrokken en het zag er niet
naar uit dat dat op 1 mei 1671 zou gebeuren. We mogen ervan uitgaan dat de panden op deze in
het oog springende hoek niet in een grootse staat van onderhoud waren. Six en Dortsman c.s.
vroegen het bestuur om haast te maken met het rechttrekken van de kade. Het stadsbestuur
antwoordde dat het zich pas gehouden achtte aan de verkoopcondities als driekwart van de
nieuwe kavels was bebouwd.1468
De brouwerij ‘In de drie roskammen’ die bij de Blauwbrug aan de Amstel stond, zou
deels worden weggerooid. De brouwerij mocht echter aan de andere kant uitbreiden op
voorwaarde dat het gehele complex ‘onder een gevel’ werd gebracht.1469 Later werd ook de
waterkant rechtgetrokken, waarbij de hoek van de oude fortificatie werd afgegraven en tot water
gemaakt.1470
3.8.9 Kerkbouw als sluitpost: van vier naar één kerk
De stad was verantwoordelijk voor de bouw van kerken in de vergroting. Iedereen moest een
kerk op loopafstand van zijn huis hebben. Gezien de grote oppervlakte van de vergroting waren
in het uitbreidingsplan vier kerkpleinen opgenomen. Dit waren er meer dan in alle
voorontwerpen, maar tussen tekenen en bouwen zit een groot verschil. De getekende pleinen
lagen centraal in de vergroting, ongeveer halverwege de oude en de nieuwe stadsgrens. De
pleinen lagen aan de Kerkstraat, de ringstraat die centraal door de vergroting liep. Kerken waren
voorzien aan de Leidsegracht, aan de Reguliersgracht, aan de Muidergracht en op Wittenburg, in
de zichtas van het oostelijke uiteinde van de Kerkstraat (afb. 64).
De meeste kerken namen ondanks hun centrale ligging geen bijzondere plaats in. De
basis van de vergroting lag in het ontwerp van een goed functionerend verkeerssysteem in
combinatie met de verkaveling. Dat is goed te zien op een van de voorontwerpen waarop geen
enkel kerkplein is ingetekend. Het systeem van grachten, achterstraten en radialen was de basis
van het stadsontwerp; kerkpleinen waren van minder belang en werden later toegevoegd.
De houding van het stadsbestuur tegenover de kerkbouw was niet wezenlijk veranderd
sinds de derde vergroting. Deze houding kan worden omschreven als reactief, pragmatisch en
vooral zuinig. Dat heeft ertoe geleid dat slechts één van de vier geplande kerkgebouwen, de
SAA 5039-9 (Thesaurieren) 51vo (6 januari 1699).
SAA 5025-33 (Vroedschap) 332-333 (14 april 1681).
1466 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 170 (15 februari 1668).
1467 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 119vo (11 september 1670).
1468 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 136-136vo (11 december 1670).
1469 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17 (26 februari 1672); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 65vo (7 juli 1672); SAA 5039-5
(Thesaurieren) 66 (7 juli 1672). De eigenaar van de brouwerij ontving 8500 gulden voor het afgerooide deel van zijn
bedrijf: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 89vo (9 september 1672).
1470 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 99vo (27 januari 1701).
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Oosterkerk (afb. 49), daadwerkelijk is gebouwd. Op het Amstelveld werd een tijdelijk gebouw
neergezet, de andere twee kerken werden om uiteenlopende redenen niet gebouwd.
De bouw van kerken had geen hoge prioriteit. In 1656 ondernamen de burgemeesters en
de oudraad een poging om de financiële banden tussen de kerken en het stadsbestuur door te
snijden. De kerken, zo redeneerden de beide colleges, hadden hun eigen inkomen uit giften en de
verkoop van graven en moesten zichzelf zien te bedruipen. De loonkosten van kosters,
voorzangers en hondenmeppers, het onderhoud van kerkgebouwen en de nieuwbouw van
bijgebouwen zouden in het vervolg voor rekening van de kerken komen.1471 Dat betekende niet
dat de overheid zich geheel terugtrok uit de kerkbouw. De vroedschap besloot nog geen maand
later om op stadskosten de houten Eilandskerk op het Bickerseiland te bouwen; de nieuwbouw
van kerken werd met de grootst mogelijke zuinigheid ter hand genomen maar bleef een
overheidstaak.1472 De westelijke eilanden zouden meer dan veertig jaar na hun aanleg eindelijk een
kerk krijgen. Hiervoor moesten een mastmakerij en twee scheepswerven wijken.1473 Drie jaar later
werd dit besluit heroverwogen omdat ‘de Gereformeerde Gemeente binnen dese stadt door
Goddelijke Zegen zoo verre was aengegroeyt ende noch dagelijx vermeerderde’. Naast de
Eilandskerk werd een tweede kerk gepland op Rapenburg. Vanwege de aanslagen die de
fortificatiewerken deden op de stadskas werd met ‘met de meeste mesnage’ te werk gegaan. Men
besloot geen kerken te bouwen maar twee preekschuren.1474 De bouw en exploitatie van
Eilandskerk moest worden gefinancierd door de kerkmeesters van de Zuider- en Noorderkerk,
ieder voor de helft.1475 De houten kerk was klaar in december 1659.1476 Een toren was niet nodig
omdat er al een uurwerk op de Haarlemmerpoort hing.
Op het leeggekomen VOC-terrein op Rapenburg werd in 1659 een preekschuur
gebouwd.1477 Nog datzelfde jaar nam de oudraad een resolutie aan waarin alle kosten voor
onderhoud en personeel van de beide preekschuren voor rekening zouden komen van de
kerkmeesters van de Wester-, Zuider- en Noorderkerk.1478 Het duurde niet lang voordat de
kerkmeesters van de preekschuur op Rapenburg, die in de stukken inmiddels ‘Oosterkerk’ werd
genoemd, bij de burgemeesters aanklopten om subsidie.1479 In 1662 kreeg de kerk tweemaal
duizend gulden.1480 De kade voor de preekschuur werd in 1662 bestraat.1481 Ook het
Noorderkerkhof werd in die periode op stadskosten aangelegd.1482
De bouw van de vier geplande kerken lag ondertussen stil. Dat was gezien de hoge
kosten van de stadsuitbreiding (en de Tweede Engelse Oorlog) niet zo vreemd. Het kerkplein en
de kerk aan de Leidsegracht werden uit het plan geschrapt. Dat hing samen met de beslissing om
de bestaande gracht te handhaven. In 1663 nam men zich nog altijd voor het plein uit te
SAA 5024-2 (Burgemeesters) 97 (11 november 1656); SAA 5039-33 (Oudraad) 136vo (11 november 1656). Na de
brand in de Nieuwe Kerk in 1645 werd ook al overwogen de herstelwerkzaamheden uit handen te geven aan de
kerkmeesters: SAA 5025-18 (Vroedschap) 39vo (21 februari 1645).
1472 SAA 5025-21 (Vroedschap) 162 (7 december 1656).
1473 SAA 5025-21 (Vroedschap) 162 (7 december 1656). Het jaar daarvoor was opdracht aan de thesaurieren gegeven
om te bezien in welk deel van de stad het best een kerk zou kunnen worden toegevoegd. Blijkbaar werden de westelijke
eilanden gezien als de plaats die het best een kerk zou kunnen gebruiken: SAA 5025-21 (Vroedschap) 15 (14 september
1655).
1474 SAA 5025-22 (Vroedschap) 93-94 (27 maart 1659).
1475 SAA 5039-33 (Oudraad) 155vo-156 (12 november 1659). Ook de salarissen voor het kerkpersoneel, de kosters,
voorzangers en hondemeppers, moesten door de kerkmeesters worden opgebracht. De kerkmeesters van de
Noorderkerk werden op hun verzoek wegens armlastigheid ontslagen van deze verplichting: SAA 5039-33 (Oudraad)
156vo (23 januari 1660).
1476 Dat blijkt uit de aanstelling van een koster: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 44 (17 december 1659). In 1734 werd de
houten Eilandskerk vervangen door een stenen gebouw: SAA 5025-54 (Vroedschap) 346 (29 april 1734); Bijtelaar
1950.
1477 De preekschuur werd gebouwd op een leeg erf bij de VOC-lijnbaan. Dit erf lag op het oostelijke uiteinde van
Rapenburg, tegen de fortificatie aan: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659); SAA 5025-22
(Vroedschap) 93-94 (27 maart 1659). De Eilandskerk was nog datzelfde jaar in gebruik: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 44
(17 december 1659). Hetzelfde geldt voor de ‘Oosterpreekschuur’ op Rapenburg: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal)
13vo (23 december 1659).
1478 SAA 5039-33 (Oudraad) 155vo-156 (12 november 1659).
1479 J.W.E. 1922; Kleintjes 1983.
1480 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 142 (9 maart 1662); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (21 november 1662).
1481 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662).
1482 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664).
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sparen.1483 De succesvolle grondverkoop aan de grachtengordel hielp de kerkbouw niet; door het
plein te schrappen kon de stad niet alleen een grote bezuiniging doorvoeren, maar ook duizenden
guldens extra binnenhalen met de verkoop van bouwgrond.1484
De tweede kerk die kwam te vervallen was die aan de Reguliersgracht. De burgemeesters
kwamen in 1668 met een voorstel om een preekschuur te bouwen op het geplande plein tussen
de Leidsepoort en de Utrechtsepoort.1485 De vroedschap nam het voorstel over omdat er
‘ernstige versoecken van vele luijden’ aan ten grondslag lagen. Het initiatief kwam niet van het
stadsbestuur maar van omwonenden. Hiermee werd de bouw van een stenen kerk op de lange
baan geschoven. De kerk werd aan de rand van het plein gesitueerd om daarmee de bouw van
een stenen kerk op termijn niet te hinderen. In de vergadering werd geopperd dat de opbrengst
van de omliggende bouwpercelen kleiner zou kunnen zijn door de bouw van de preekschuur; net
als dat later bij het Walenweeshuis zou gebeuren, werd een relatie gelegd tussen de architectuur
van openbare gebouwen en de grondprijs in de directe omgeving. De vroedschap merkte echter
op dat ‘met het timmeren van soodanigen schuer de erven daer ontrent naest uijt te geven niet te
minder sullen gelden’.1486 Deze resolutie gaf het startsein tot de bouw van de Amstelkerk, die in
1669 in gebruik werd genomen.1487 Het gebouw was op dat moment nog niet helemaal klaar; er
werd in 1670 nog aan gewerkt.1488 Het voornemen om de preekschuur ooit te vervangen door
een stenen kerkgebouw bleef bestaan. Tussen 1684 en 1695 tekende Nicolaas Listingh op
verzoek van de burgemeesters plannen voor een koepelkerk op het Reguliersplein (afb. 103) maar
deze zijn nooit tot uitvoering gekomen.1489 Toen in 1687 bouwkavels aan de oostkant van het
plein werden geveild werden die zo afgestoken dat het plein ruim genoeg zou zijn om alsnog een
stenen kerk te bouwen.1490 Het is er niet van gekomen: na meer dan drie eeuwen is de Amstelkerk
het oudste tijdelijke gebouw in Amsterdam.
De derde geplande kerk stond aan de Muidergracht. Dat deze er nooit is gekomen is
geen verrassing. Mensen die om een kerkgebouw hadden kunnen vragen woonden er niet. Zo
bleef uiteindelijk maar een kerk over: de Oosterkerk. De bewoners van de oostelijke eilanden
konden vanaf 1659 naar de preekschuur op Rapenburg. Dit was een tijdelijke situatie die
betrekkelijk kort heeft geduurd. De reden hiervoor was van praktische aard: de preekschuur werd
gesloopt vanwege de aanleg van de Rapenburgersluis.1491 De vestingwerken en de VOC-lijnbaan
werden gesloopt en de Nieuwe Herengracht werd aangelegd.1492 Op vier juli 1669 besloten de
thesaurieren om een kerkontwerp van Daniel Stalpaert aan de vroedschap te tonen. Het ging om
een monumentale centraalbouw naar classicistisch model die een dominante aanwezigheid in de
skyline zou krijgen. De burgemeesters hadden een nieuwe manier bedacht om de bouw te
financieren: de kerkmeesters mochten publieke geldleningen uitschrijven tegen drie procent
rente. Terugbetaling van hoofdsom en rente zou worden opgebracht uit de verkoop van graven

SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663).
Jaren later kwam dominee Li Cockton tot tweemaal toe naar de burgemeesters met de vraag of de schermschool
aan de Leidsegracht niet als preekschuur kon worden ingericht: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 23
(18 juli 1668); SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 24 (28 juli 1668). De schermschool is later in gebruik
genomen als kerk voor de Waalse gemeente. Die was na de herroeping van het Edict van Nantes sterk gegroeid; de
galerijen in de Waalse kerk liepen het gevaar in te storten onder de toevloed aan gereformeerde Fransen. De kosten van
de verbouwing, 6400 gulden, moesten worden terugverdiend uit de verkoop van graven: SAA 5025-37 (Vroedschap)
33 (22 december 1685); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 12vo-13vo (17 januari 1687). Ook de verbouwing en vergroting
van de Gasthuiskerk werd op die manier gefinancierd: SAA 5025-37 (Vroedschap) 50 (16 januari 1686).
1485 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 26 (7 augustus 1668).
1486 SAA 5025-26 (Vroedschap) 89vo (9 augustus 1668); Van Eeghen 1961b; Jacobs 1990.
1487 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). De dag daarna werd een hondenmepper aangesteld: SAA
5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 46 (29 januari 1669). Ook de aanschaf van boeken en kussens wijst erop
dat het gebouw in gebruik was: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 63vo (20 augustus 1669).
1488 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). In 1671 werd bij de kerk een keet geplaatst, omdat de
stookplaats in de kerk als brandgevaarlijk werd beoordeeld: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 144vo (15 januari 1671); Groen
1970.
1489 Ottenheym 1999; Van Eeghen 1961b.
1490 SAA 5025-37 (Vroedschap) 223 (7 januari 1687).
1491 Bom 1922, 3; Kruizinga 1976; Kleintjes 1983.
1492 Deze werken begonnen in 1667 en zouden geruime tijd in beslag nemen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12
december 1667); Van Essen 1998, 46-47, 64. De lijnbaan van de VOC was sinds 1605 aan de oostelijke stadswal
gevestigd: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 6 (22 juli 1605).
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in de kerk.1493 De burgemeesters dachten een methode te hebben gevonden om de kerk te laten
verrijzen als onderneming die zichzelf uit eigen opbrengsten zou financieren, zonder steun van
de stad. In totaal schreven de kerkmeesters zestien leningen uit voor een totaalbedrag van
138.000 gulden.1494 In 1672 was de kapitaalmarkt kennelijk dermate krap dat eerst de rente
omhoogging en er uiteindelijk niets meer te lenen viel; toen kreeg de Oosterkerk toch een
bijdrage van de stad van 6000 gulden.1495
De bouw van de kerk was in 1670 nog in gang. Op de jaarlijkse werklijst staat dat de
bouw van de kerk diende te worden ‘bevorderd’.1496 In 1671 was het gebouw klaar. Het uurwerk
uit de Beurstoren werd op de Oosterkerk geplaatst. Voor de Beurs werd een nieuw uurwerk
besteld.1497 Zo leidde een nieuw financieringsmodel voor de kerkbouw ertoe dat de bewoners van
de Gouden Bocht een houten noodkerk kregen, terwijl de sjouwers en scheepstimmerlieden van
de oostelijke eilanden de beschikking kregen over een van de meest monumentale kerkgebouwen
uit de Gouden Eeuw (afb. 49).
In het oostelijk deel van de stad, dat slechts langzaam werd bebouwd, waren geen torens.
Daarom stelde Jan Six, die woonde op het huidige adres Herengracht 619, voor om een
klokketoren te plaatsen op het latere Amstelhof, tijdens de planfase van dit gebouw, op 21
oktober 1681. Hij schatte de kosten op 1400 tot 1500 gulden. De opdrachtgever van het gebouw,
de Diakonie, had geen bezwaar zolang er geen financiële bijdrage werd verwacht. Maar de stad
zat krap bij kas, en de burgemeesters waren van mening dat de buurt zijn eigen voorzieningen
diende te verzorgen. Jan Six stuurde een timmerman op pad om zijn buren in het project te
interesseren, maar dat bleek moeilijker dan verwacht. Uiteindelijk kwam de toren er niet.
Alle andere kerkgenootschappen (dat waren er tientallen) moesten op de vrije markt een
pand of bouwkavel zoeken. Veel kerken stonden in wijken met veel immigranten. Alleen de
Lutheranen en de Joden mochten monumentale kerkgebouwen bouwen. Beide groepen maakten
op niet mis te verstane wijze gebruik van dit voorrecht, de Lutheranen aan het Singel, de Joden
bij de Muidergracht (afb. 104). In 1672 werd de mogelijkheid geopperd om een plein aan te
leggen voor de synagoge. De aanleiding was een financiële kwestie: de regenten van het
Leprozenhuis, aan het latere Waterlooplein, eisten betaling voor de grond die onteigend was ten
behoeve van het verbinden van de Houtgracht met de geplande Muidergracht. Er werd geopperd
om de grachtaanleg achterwege te laten en de grond terug te geven aan het Leprozenhuis.
Hiermee zou de stad de verschuldigde 13.680 gulden niet hoeven te betalen. Door een plein aan
te leggen, kon bovendien de bouw van een flink stuk stenen kade en drie bruggen, waaronder een
grote stenen brug over de Houtgracht, achterwege blijven.1498 Het werk aan de brug over de
Houtgracht werd stilgelegd. Men besloot om de bouwheren van de Portugese synagoge de vraag
voor te leggen of zij liever een plein of een gracht voor hun gebouw wilden. Ze wilden de gracht
waar op gerekend was; de synagoge was zo ontworpen en georiënteerd, dat de gewelven eronder
als opslagruimte konden worden gebruikt. Deze gewelven liggen in de lengterichting van het
gebouw.1499 Zonder gracht zou de aan- en afvoer van goederen niet mogelijk zijn, waardoor de
gewelven niet geschikt zouden zijn voor de beoogde functie. Daarom vroegen ze om het
doorgraven van de begonnen Muidergracht in de Houtgracht. In 1672 besloot men het werk aan
de brug te hervatten.1500 In 1675, na oplevering van de synagoge, werden de bestrating en de
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 56 (4 juli 1669).
De eerste 13 leningen werden uitgeschreven tegen drie procent rente; daarna werd de kapitaalmarkt krapper en
klom de rente naar vier procent: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 65 (24 augustus 1669), 75vo (8 oktober 1669), 86 (5
december 1669), 101vo (5 maart 1670), 111vo (13 mei 1670), 112vo (5 juni 1670), 118vo (27 augustus 1670), 121vo
(1670), 137 (16 december 1670), 150 (24 februari 1671), 155 (8 april 1671), 178 (16 juni 1671), 179 (20 augustus 1671);
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 4 (27 oktober 1671), 44 (15 juni 1672). Van Essen meent dat het geld werd geleend van de
stad maar dit is niet juist: de kerkmeesters leenden op de kapitaalmarkt met toestemming van de thesaurieren: Van
Essen 1998, 47.
1495 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 106vo (9 november 1672).
1496 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
1497 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 158vo (29 april 1671).
1498 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 38vo-39 (30 april 1672).
1499 Bosman 2004. Op een prent van Romeyn de Hooghe uit 1675 staan vier tongewelven weergegeven: De Castro
1950, 9. In werkelijkheid zijn er vijf: Van Agt 1974, 39. Een andere instelling die vlakbij was gevestigd, het Amstelhof,
had ook grote kelders voor de verhuur: Meischke 1983, 14.
1500 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). Het jaar daarna werd de aanleg opnieuw uitgesteld: SAA 50395 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
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kademuren rond de synagoges aangelegd. De brug was toen klaar.1501 De wallen werden van hout
gemaakt en niet van steen; de tijden van voorspoed waren voorbij.1502
3.8.10 Twee weeshuizen
In oktober 1663 besprak de vroedschap het ontwerp van een nieuw Aalmoezeniersweeshuis. De
Aalmoezeniers hadden de verantwoordelijkheid over wezen en vondelingen die geen poorter van
Amsterdam of lid van de gereformeerde kerk waren en daarom niet in het Burgerweeshuis of
Diaconie Weeshuis terecht konden. Deze categorie was door immigratie sterk gegroeid; slechts
een klein percentage van de nieuwkomers kocht het poorterschap.1503
In opdracht van de raad was een ontwerp gemaakt voor een groot weeshuis, zonder dat
de locatie vaststond. Het gebouw, georganiseerd rond twee vierkante binnenplaatsen, was zo
ontworpen dat het op allerlei locaties paste. Men koos voor de Prinsengracht tussen de
Leidsestraat en de Leidsegracht. De stad stelde de grond ter beschikking.1504 Het gebouw was al
in 1665 in gebruik.1505 In 1683 werd het gebouw uitgebreid; er woonden toen 1600 kinderen (afb.
105).
In 1668 kwam de predikant van de Waalse gemeente met twee ouderlingen naar de
burgemeesters. Hij vroeg om een stuk grond om voor een nieuw weeshuis. Dit zou het in 1630
gestichte gebouw in de Laurierstraat moeten vervangen.1506 Het aantal weeskinderen was sterk
gegroeid. Bovendien moesten de jongens van de meisjes worden gescheiden, om verdere
‘ongeregeltheden’ te voorkomen. Dit verzoek werd ingewilligd: de stad zou een stuk grond
schenken aan de kerk. Het bestaande weeshuis mocht worden verkocht en de opbrengst mocht
worden geïnvesteerd in de nieuwbouw.1507 De thesaurieren kregen de opdracht om een locatie te
zoeken in de buurt van de Spiegelgracht.1508 Anderhalve week later had men de plek bepaald op
de hoek van de Vijzelgracht en de Prinsengracht.1509 Het gebouw werd ontworpen door Adriaan
Dortsman en was een van de grotere gebouwen in de vergroting (afb. 106).
Net als het Diaconie Oude Vrouwenhuis kwamen de beide weeshuizen op een
prominente plek. Daarbij waren de Herengracht en de Keizersgracht uitgesloten. De grond was
veel te duur en weeshuizen pasten niet in een keurblok. Voor het woongenot aan de grote
grachten waren de weeshuizen schadelijk, maar in het gebied buiten de Prinsengracht hadden ze
het tegengestelde effect. De allure van een groots gebouw straalde af om zijn omgeving, en dat
betaalde zichzelf terug. Een van de argumenten die leidden tot de bouw van het Walenweeshuis
was de toename van de grondopbrengst in de directe omgeving van het gebouw. De vroedschap
achtte het financieel verantwoord om de Waalse gemeente de benodigde bouwgrond te schenken.
Dit kon per saldo gebeuren ‘zonder nadeel van de stad’, omdat ‘de aen en bij gelegene erven
ontrent soo een publijcq gebouw voor des te hooger prijs stonden gebeneficieert te werden’.1510
Esthetiek en rentabiliteit gingen hand in hand.
3.8.11 ‘Hedendaeghse mode’: architectuur en regelgeving
Over het algemeen verliep de bebouwing naar wens. De kopers van de kavels aan de
Herengracht en iets mindere mate de Keizersgracht deden wat van ze verwacht werd: ze lieten op
hun erf een ‘cierlick gebouw’ neerzetten. De meeste van deze gebouwen werden overigens niet
door een architect, maar door een timmerman of aannemer ontworpen. Veel huizen voldeden tot
op zekere hoogte aan het schoonheidsideaal dat uit Italiaanse tractaten via de Nederlandse
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675).
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675).
1503 Oldewelt 1969.
1504 SAA 5025-24 (Vroedschap) 50 (26 oktober 1663).
1505 Van Essen 1998, 49. De thesaurieren stelden in december 1667 voor het oude weeshuis aan het Singel te splitsen in
verschillende woonhuizen en te verkopen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667); Dapper
1663, 424-425.
1506 Dapper 1663, 421.
1507 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 43-44 (4 januari 1669). Zie over de bouwgeschiedenis: Van
Eeghen 1971a.
1508 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 14 (3 januari 1669).
1509 De instelling kreeg nog twee percelen aan de Prinsengracht en twee erachter aan de Eerste Weteringdwarsstraat:
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 177-177vo (15 juli 1671).
1510 SAA 5025-26 (Vroedschap) 135vo, 136 (15 januari 1669).
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samenvattingen in de ‘ordenboekjes’ naar Amsterdam was doorgesijpeld. De huizen maakten deel
uit van homogene gevelwanden.
In architectuurtractaten werden huizen ingedeeld in categorieën. Een huis van een
gewoon koopman mocht groot en breed zijn en moest worden geleed volgens de classicistische
principes van symmetrie en goede verhoudingen. Maar er speelde ook de notie van
architectonisch decorum. Al te overvloedige ornamentiek moest worden vermeden. De rijkdom
werd daarom niet zozeer gezocht in architectonische elementen maar in de materiaalkeuze.
Steeds meer gevels werden geheel in natuursteen uitgevoerd.
Willem de Goijer dacht op de markt voor natuursteen in te spelen met zijn
marmerzaagmolen. Het zagen van natuursteen was zwaar werk, dat alleen door sterke mannen
kon worden gedaan. De lonen waren laag; in andere bedrijfstakken kon men meer verdienen.
Daarom werd het zagen van natuursteen weinig gedaan. De Goijers molen kon het materiaal
goedkoper en beter verwerken. Hij kreeg voor twintig jaar het alleenrecht van de Staten van
Holland om een marmerzaagmolen te mogen exploiteren. Hij deed de aanvraag in 1663, toen de
omwalling van de vierde vergroting klaar was en de bouw van woonhuizen en stadsgebouwen
zou beginnen. Het octrooi werd in 1683 en 1697 verlengd; in het begin van de achttiende eeuw
kreeg de molen een andere functie.1511
In de architectuur van woonhuizen speelden de klasssieke zuilenorden een grote rol. De
voorgevel werd geleed door middel van pilasters en lijsten. Deze sprongen drie tot vier duim uit
de gevel en dus buiten de rooilijn. Voor iedere overstek was al sinds de zestiende eeuw
toestemming nodig.1512 De meeste bouwheren maakten zich niet druk over zo’n overschrijding
van de eigendomsgrens. Sommigen wilden rechtszekerheid, om niet het risico te lopen dat een
deel van hun gebouw op last van de stad moest worden gesloopt of dat er later precario moest
worden betaald. De koopman David Hontum was de eerste indiener van een bouwaanvraag; er
was nog geen stelsel van bouwvergunningen en dus was deze in de vorm van een rekest gericht
aan de burgemeesters. Hontum was 1665 bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een
huis aan de Herengracht bij de Vijzelstraat. Net als bij de andere huizen aan de gracht zouden de
pilasters, borstweringen en de dagkanten van de kozijnen iets uitsteken ‘gelijk diergelijke groote
gebouwen meest gemaekt worden’. Dat was nodig om ‘de cierlijckheid des wercks te beter te
verthonen’. Uit het verzoekschrift blijkt dat het betrekkelijk normaal was om de rooilijn te
overschrijden en dat het op grote schaal gebeurde. Hij vroeg toestemming voor een
overschrijding met zo’n 3,5 duim. Zijn verzoek ging vergezeld van een tekening van de
voorgevel. Hontums verzoekschrift werd doorgestuurd naar de rooimeesters. Die stonden
positief ten opzichte van Hontums verzoek.1513 Een tweede bouwaanvraag, eveneens voorzien
van een tekening, was afkomstig van Arnout Hontum, een broer van David. Hij wilde de
borstwering en voorgevel van zijn huis aan de Herengracht een halve steen laten ‘uitcarnissen’.
Dit werkwoord is afgeleid van ‘cornis’ of kroonlijst. Ook hij kreeg zijn zin.1514 De broers
woonden aanvankelijk op de ‘oude’ Herengracht, maar hadden besloten om naar nieuwbouw in
de Gouden Bocht te verhuizen.1515
De koopman Isaac Jan Nijs was in 1666 begonnen met de bouw van een dubbel huis op
de Keizersgracht. Hij wilde zijn ‘cornice’ vierenhalve duim laten uitspringen over de breedte van
28 voet en twee duim. De rooimeesters werden op pad gestuurd om de bouw (die vlak boven
maaiveld stond) te inspecteren. Op basis van hun rapport kreeg Nijs toestemming voor zijn
kroonlijst.1516 Stadssecretaris Jacob van Strijen kreeg eveneens toestemming voor een aantal
‘carnissen’; hij woonde op hetzelfde deel van de Keizersgracht.1517

SAA 5037-9 (Octrooien Staten van Holland) 333-334vo (30 april 1663). Over de marmerzaagmolen: Van den Hoek
Ostende 1990; Jurgens 2007.
1512 Noordkerk 1748-1778, 983, punt L.
1513 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 219 (8 juli 1665). Van Eeghen stelt om niet nader verklaarde redenen dat het ‘niet
mogelijk’ was dat de voorgevel voorzien zou zijn van pilasters: De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde
Bisschop 1976, 579.
1514 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 222vo (18 mei 1666). Dit huis lag vlak bij Herengracht 412, van Guillaume Belin
de la Garde.
1515 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 489-490, 579-580.
1516 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 199vo (2 juli 1666). Over Keizersgracht 577: Ottenheym 1989, 232, 252-253.
1517 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 81vo (29 juni 1694).
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Het aantal geregistreerde aanvragen om dergelijke vergunningen was niet groot, maar
mogelijk zouden nog honderden volgen. Daarom werd in 1670 een regeling voor de
classicistische ornamentiek vastgesteld.1518 Hierin werden maximale maten gesteld aan balkons,
kroonlijsten en andere ornamentiek. Balkons mochten alleen op de middenas van de gevel
komen en niet verder dan tot elf duim over de rooilijn steken. Diepere balkons (tot drie voet)
waren toegestaan op een minimale hoogte van 20 of 21 voet (5,66 of 5,94 meter) boven de straat.
Zo’n dieper balkon mocht een maximale hoogte van vier voet (1,13 meter) krijgen. Dit was de
maximale overschrijding van de rooilijn; alle verdere ‘cieraet’ of ‘commoditeijt’ moest boven
eigen grond worden aangebracht. Zwaardere ornamentiek of diepere balkons moesten op eigen
grond worden gerealiseerd door insnijding in de gevel.
Een andere overschrijding van de rooilijn vormden de pothuizen. De pothuizen waren
een puur utilitaire uitbreiding van het souterrain. Deze werden in tegenstelling tot de
monumentale stoepen en classicistische ornamenten niet erg op prijs gesteld. Pothuizen kwamen
aan de grote grachten nauwelijks voor. Souterrains waren al donker. Wie ook nog een pothuis
bouwde had grote ramen nodig om genoeg daglicht binnen te krijgen. Sommige opdrachtgevers
lieten de ramen naar buiten openslaan. Dit ging de rooimeesters een stap te ver, niet in het minst
omdat het verkeer erdoor gehinderd werd. Niemand mocht dat nog doen en wie al naar buiten
draaiende ramen in zijn pothuis had, moest ze voor 1 november 1665 weghalen op straffe van
een boete en ‘dadelijke demolitie’. Dit gold niet alleen voor de nieuwe uitbreiding maar ook voor
de oude stad.1519
Een dubbel grachtenpand had een aantal trekken van een buitenhuis: het was breed en
relatief laag, doordat er geen pakzolders of bovenwoningen waren, het was symmetrisch geleed
en voorzien van een monumentale hardstenen stoep. De schaal van de stoepen werd voor de
vierde vergroting aangepast aan de nieuwe schaal van de bebouwing. Dat begon met de hoogte.
De stoepen mochten hoger worden dan in de derde vergroting: de maximale hoogte ging van vijf
naar zeven voet. Deze hoogte gold voor alle panden, ook die tegenover de opritten naar de
bruggen, waar de kades geleidelijk opliepen.
In 1668 werd de regelgeving op het gebied van de stoepen opnieuw versoepeld. Een
aantal kopers van erven aan de Herengracht stuurde een brief naar de burgemeesters. Men wees
op het feit dat de nieuwe mode in de architectuur op veel plaatsen had geleid tot overschrijding
van de rooilijnen, om de classicistische ornamentiek aan de gevels toe te staan. De briefschrijvers
betoogden dat de breedte van de stoepen niet meer in verhouding stond tot de steeds plastischer
wordende gevels. De keur die in 1614, na de vorige stadsuitbreiding, was vastgesteld, was daarom
aan vervanging toe. Daarin werd voorgeschreven dat een stoep niet verder dan vier voet uit de
gevel mocht staan. De briefschrijvers verzochten het bestuur om de maximale maat te vergroten
tot vijf voet. De eigenaar van het hoekerf met de Leidsestraat had zijn voorgevel niet in de straat,
maar aan de gracht gelegd. Zijn stoep stak vier voet en acht duim uit de gevel. Dat leverde geen
overlast op voor de buren, groot gemak voor de eigenaar zelf, en ook nog eens extra ‘ciraden’
voor de stad. Dit verzoek werd ingewilligd. Dat kon haast niet anders: een van de ondertekenaars
was burgemeester Andries de Graeff, die woonde op het huidige adres Herengracht 462. Hij
stuurde een brief naar zichzelf; bewoner De Graeff verzocht burgemeester De Graeff om een
gunst.1520 Vanaf die tijd mocht de stoep een voet dieper de openbare ruimte in steken.
De vastgelegde maten zijn nog te zien in de gebruikelijke gevelindeling van
grachtenpanden in de vierde vergroting: een geornamenteerde middenrisaliet bestond uit een
monumentale stoep en ingangspartij met daarboven een nog iets verder uitspringend balkon over
de middenas van de gevel. Het beleid was een recept voor het ontwerp van een classicistisch
dubbel grachtenpand.

SAA 5024-2 (Burgemeesters) 176-177 (25 maart 1670); SAA 5024-16 (Afschriften resoluties burgemeesters) 31-33
(25 maart 1670); SAA 5039-33 (Oudraad) 182-182vo (25 maart 1670).
1519 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 30-30vo (16 juli 1665).
1520 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 159vo (6 januari 1668).
1518

193

3.9 Het ei nde v an de s tad sont wi kkel in g 1 670 -1 690
3.9.1 Een ‘bekommerlike toestand’: de stadsverdediging na de vierde uitleg
In maart 1667, maanden voordat de vrede werd getekend, was men in Amsterdam alweer volop
bezig met de civiele werken: de prioriteit was verschoven naar de uitvoering van de
stadsuitbreiding.1521 Tien bolwerken moesten nog worden voorzien van een gemetselde stenen
buitenwand. Men overwoog om deze tien tegelijk uit te voeren, maar dit plan werd
verworpen.1522 Men besloot om elk jaar een of twee bolwerken op te metselen, al naar gelang de
toestand van de stadskas.1523 Kort daarop kwam de ‘bekommerlike toestand’ van de nieuwe
fortificatie aan de orde. De vroedschap verzocht de burgemeesters en thesaurieren om de stenen
bekleding van de overige bolwerken zo snel mogelijk te realiseren.1524 Men besloot echter voort te
gaan op het tempo van twee bolwerken per jaar. Nadat de strategisch belangrijkste waren gedaan
zou men vanaf de Leidsepoort telkens twee bolwerken aanpakken.1525
De bolwerken waren vlak na de aanleg al toe aan grootschalig reparatiewerk. Net als
dijken waren ze de eerste jaren onderhevig aan zetting. Het verval zette vanaf de oplevering op
hoge snelheid in. De zetting leidde tot scheurvorming of instorting. De vestingwerken rond de
derde vergroting werden voorzien van een gemetselde muur.
In 1671 werden de fundamenten gelegd voor de stenen bekleding van twee van de
bolwerken.1526 In 1672 waren er twee bij de Haarlemmerpoort in uitvoering.1527 Gezien de
militaire dreiging was er meer haast dan gewoonlijk. De stadsregering hield al vanaf december
1671 rekening met een mogelijke aanval.1528 Stadsmetselaar Crabbendam mocht voor zes
maanden 34 mannen extra inhuren, alleen al voor het bereiden van metselspecie. 1529 In juni 1672
moest dit werk worden stopgezet omdat de stadsgracht ervoor was afgedamd en drooggelegd. De
situatie werd nu kritiek; men moest zover doormetselen als enigszins mogelijk was en daarna de
dammen weghalen.1530
In 1672 werd de gehele machinerie die zich met de stadsuitbreiding had beziggehouden
stopgezet. Men zette alles op alles om de stadsverdediging op orde te krijgen, nadat het Franse
leger was doorgedrongen tot aan de geïnundeerde Hollandse Waterlinie. In de winter van 1672
deden de Fransen bij strenge vorst een poging om door de linie te breken. Dit mislukte door de
invallende dooi. In Amsterdam was nu de defensie vanaf het IJ het belangrijkste punt. Er werd
een gracht gehakt in het ijs, die werd verdedigd door bewapende schepen.1531 Het Rampjaar
leidde tot versnelde uitvoering van de vestingwerken.1532 In 1673 was de stenen bekleding van het

SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
Het zou 150.000 gulden kosten om ze alle tien tegelijk uit te voeren: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12
december 1667). Hiervoor waren 9.770.000 moppen nodig. Tien tegelijk was te hoog gegrepen, maar men besloot om
in 1668 geen twee maar vier bolwerken onder handen te nemen. Net als bij het grondwerk werden de bolwerken aan
de toegangswegen eerst aangepakt: SAA 5025-26 (Vroedschap) 21 (28 januari 1668). Het ging om het bolwerk aan de
oostzijde van de Weesperpoort, dat aan de westzijde van de Utrechtsepoort en de bolwerken aan weerszijden van de
Leidsepoort. Het werk moest meteen aanvangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 162vo (31 januari 1668). Men zou in het
seizoen van 1669 het bolwerk met de Stinkmolen en dat ernaast van een gemetselde buitenwand voorzien: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Later dat jaar besloten de thesaurieren om toch weer vier bolwerken op te
metselen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 49 (15 mei 1669).
1523 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1524 SAA 5025-26 (Vroedschap) 43 (12 maart 1668).
1525 SAA 5025-26 (Vroedschap) 137 (28 januari 1669).
1526 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 1 (6 oktober 1671).
1527 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 23vo (5 april 1672).
1528 SAA 5025-27 (Vroedschap) 173vo-174 (7 december 1671); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 9 (17 december 1671).
Deze resoluties vormen het begin van een lange reeks besluiten waarin de organisatie van de stadsverdediging wordt
geregeld. Zie ook: Hameleers en Schmitz 1994.
1529 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 25 (12 april 1672). De bogen van deze twee bolwerken moesten hoger komen te liggen
dan de andere en men moest op zoek naar de beste kwaliteit grijzen metselsteen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo
(20 mei 1672).
1530 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672).
1531 Bakker en Schmitz 2007, 219-221.
1532 Hameleers en Schmitz 1994. In 1673 werd mede op basis van de ervaringen uit de periode daarvoor een opzichter
over de vestingwerken aangesteld. Deze moest het muurwerk, aardwerk en houtwerk controleren; ook de afsluiting van
de sloten die uitkwamen op de stadsgracht en de palissaden in het IJ vielen onder zijn verantwoordelijkheid: SAA
5039-5 (Thesaurieren) 158 (21 juli 1673). De eerste die deze functie bekleedde was Nicolaas van der Heijden: SAA
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bolwerk Westerbeer ten noorden van de Haarlemmerpoort ingestort. Men besloot om het met
zoden te bekleden.1533 De snelle bouw heeft daar mogelijk aan bijgedragen.
Vanaf november 1673 was er geen directe dreiging meer; het verval van de
vestingwerken zette weer in verhoogd tempo in. In het jaar daarop dreigden opnieuw bolwerken
in te storten. Een aantal bolwerken werd gestut met planken.1534 In 1676 schoof de cementmolen
in het bolwerk Zeeburg van zijn fundering door de zetting van de ondergrond.1535
De vesting verzakte niet alleen door zetting, maar ook door de aanleg (tijdens het
Rampjaar) van aarden borstweringen op de wal. Hierin zag men de oorzaak van de verzakking
van de courtine tussen de bolwerken 6 en 7. Iets verderop, bij de Muiderpoort, tussen de
bolwerken 5 en 6, was een bres ontstaan van zo’n 75 meter, zonder dat er enige vijand aan te pas
was gekomen. De borstweringen werden over de wal geslecht.1536 Kort daarop besloot men,
nadat opnieuw een bolwerk en een courtine waren ingestort, om geen stenen bekledingen en
borstweringen meer toe te passen.1537 De courtine werd met een tenaille en palissaden
opgelapt.1538 Later dat jaar besloot men de borstweringen weg te laten graven.1539 Dit mocht niet
baten: in 1680 waren opnieuw bolwerken ingestort.1540 De bolwerken 5 en 6 en de courtine
ertussen waren in 1681 nog steeds niet hersteld. Er zat een gapend gat in de verdedigingswal: de
commissarissen van de fortificatie meldden dat ‘het bolwerck aen dese stadt gelegen tusschen no.
5 en 6 geheel en al met sijn gordijnen [was] ingestort en alleen provisioneel opgemaeckt met wier
en lichte stoffen, die het minste tegenstant niet soude cunnen uijtstaen, en dat de stadt van die
kant soo goet als open ende toeganckelijck [was]’.1541 Voor de reparatie was maar liefst 46.000
gulden nodig.1542 Zoveel geld was niet voorhanden. Twee jaar later was het probleem nog niet
verholpen, evenmin als dat van het bolwerk Westerbeer bij de Haarlemmerpoort dat voor de
helft was ingestort, samen met de helft van de courtine.1543 In 1683 werd geconstateerd dat
‘verscheide vorsten omtrent de frontieren van dese staat veel militie op de been hebben’.
Hiermee kwam het probleem van de vestingwerken weer hoger op de agenda.
De problemen met de ingestorte bolwerken Westerbeer en Muiden waren ondertussen
nog niet opgelost. Ook nu werden lapmiddelen als palissaden, aarden banketten, extra wachten
en bijten ingezet. De situatie werd ingeschat als zorgelijk maar niet alarmerend: ‘de fortificatien
van dese stad [zijn] op eenige weijnige plaatsen […] ingestort ofte niet in sodanige staat van
defensie als tot volkomen gerustheit, voornamentlijk bij opkomende vorst wel soude werden
vereijscht’.1544
De lakse houding van het bestuur ondervond tegenstand uit militaire hoek. Later die
winter, op 28 januari 1684, kwamen Witsen en Geelvinck, uit hoofde van hun functies als majoor
en kapitein van de schutterij, meermalen met alarmerende berichten naar de vroedschap.
Amsterdam was te groot en de vestingwal te lang om de stad te verdedigen met de beschikbare
troepen. Hiervoor werd in vestingbouwkundige handboeken gewaarschuwd: de wallen rond een
stad moesten niet te ruim worden genomen, omdat het onderhoud te duur zou worden en er niet
genoeg mensen op de been konden worden gebracht om de stad met succes te kunnen
verdedigen tegen een aanval. De vestingbouwkundige Samuel Marolois schreef al in 1615 dat ‘een
groote wytte te besluyten, alwaer geen of weynige apparentie waer, datse metter tijt mochte
konnen bewoont worden, sulcks soude meer schynen te zyn ruineren als opbouwen’.1545 Uit de
klachten van Witsen en Geelvinck blijkt dat dit scenario voor Amsterdam was uitgekomen: het
5039-5 (Thesaurieren) 159vo (22 juli 1673). Hij werd ook opzichter over de stadssluizen voor de tractement van 1500
gulden per jaar. Hij trad terug in 1679: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 210 (4 oktober 1679).
1533 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 141vo (14 april 1673).
1534 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 200 (22 juni 1674).
1535 SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 175vo (29 januari 1676).
1536 SAA 5025-31 (Vroedschap) 310 (24 januari 1678).
1537 SAA 5025-32 (Vroedschap) 52-53 (12 mei 1678).
1538 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124 (27 mei 1678).
1539 SAA 5025-32 (Vroedschap) 140 (15 oktober 1678).
1540 SAA 5025-33 (Vroedschap) 195 (26 juli 1680); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 1vo (30 juli 1680).
1541 SAA 5025-107 (Muniment Vroedschap) 160vo (13 november 1681).
1542 SAA 5025-34 (Vroedschap) 87-88 (27 november 1681).
1543 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91 (15 januari 1683).
1544 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 112vo-113vo (27 oktober 1683).
1545 Marolois 1615 (geciteerd in: Taverne 1978, 71).
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beschikbare defensiepersoneel moest over zo’n lange vestingwal worden verdeeld dat het weinig
kon uitrichten.
Daarbij kwam dat de fortificatie op een aantal punten geheel open lag. Bij vorst konden
bedelaars, vagebonden, maar ook vijandelijke troepen de stad binnenwandelen zonder enige
tegenstand te ontmoeten, zelfs zonder opgemerkt te worden. De financiële situatie liet in de ogen
van de Witsen en Geelvinck wel enige ruimte voor verhoging van de troepensterkte. De
vroedschap verdubbelde deze tot 800 man.1546 Ook de zorg van de beide heren over de
invallende winter bleek terecht. In februari 1684 werd Amsterdam getroffen door ongemeen
strenge vorst. Het bijten verliep moeizaam: de dag nadat het ijs was opengehakt was het al weer
begaanbaar. De kosten van het bijten liepen op tot 600 gulden per dag, maar de stad lag door het
ijs volledig open, ‘als een vlek’, een onverdedigd gehucht. De schepen in de haven liepen het
gevaar leeggeroofd of vernield te worden en het ontlopen van de stedelijke accijnzen nam een
hoge vlucht. Daarom werden nog 125 extra mannen ingehuurd om de IJkant te bewaken. Ook
hier deden de kwalijke gevolgen van de vierde uitleg op vestingbouwkundig gebied zich gelden.
Het havenfront was met een derde verlengd maar de oostzijde van de uitleg was nog nauwelijks
bebouwd.1547 Over de redenen voor de verdubbeling van de troepensterkte aan de landzijde van
de stad deden ondertussen allerlei wilde geruchten de ronde.
Er was een conflict ontstaan tussen Amsterdam en stadhouder Willem III over de te
varen koers ten opzichte van Frankrijk. Willem III wilde 16.000 man werven om in te zetten in
de Spaanse Nederlanden. Amsterdam stelde zich teweer tegen dit voorstel, dat ook door de
Staten van Holland was overgenomen. Amsterdam was zelfstandig gaan onderhandelen met de
Franse gezant in Den Haag.1548 Net als zijn vader in 1650 organiseerde de prins een bezending
naar Amsterdam, waarvan hijzelf aan het hoofd stond. Ook nu reageerde Amsterdam afwijzend,
ditmaal na een week onderhandelen. Deze situatie moet de Aanslag op Amsterdam in herinnering
hebben gebracht en leidde tot het opvoeren van de defensie.1549
De vroedschap wilde een einde aan maken aan de geruchten door de ‘ware’ motieven
naar buiten te brengen: er waren veel ‘ruwe maets’ in het land die door de strenge winter zonder
werk en dus zonder inkomsten zaten. Daarnaast bevond zich in de stad een ‘wonderlijke
meenigte van arme en gebreckige luijden, welcke bij beslooten water ende andere toevallen haer
ordinaris middelen van onderhoud missende, onmackelijk te regeren zijn’. Er had zich recent een
groot aantal oproeren voorgedaan doordat nieuwe imposten werden geheven; daarnaast hadden
zich ‘nadelige revolutien in de saeken van Europa’ voorgedaan. Na de grote kosten die de stad
had gehad aan de vierde vergroting en de landsverdediging in 1672 en 1673 was in de periode
daarna met succes bezuinigd om de financiële toestand van de stad op orde te krijgen. Het lag
voor de hand om, nu het beter ging, meer middelen in te zetten voor de veiligheid.1550
In maart 1684 werd de troepensterkte opgevoerd tot 1000 en indien nodig 1200 man.
Opnieuw werd de lange omtrek van de stad als reden genoemd.1551 In mei werd wegens de
politieke situatie en de mogelijkheid van oproer nog vierhonderd man extra aangenomen. 1552 Ook
werd een commissie ingesteld die een plan en een begroting moest opstellen om de openliggende
vestingwerken ten noorden van de Haarlemmerpoort te repareren.1553 Na inspectie kwam deze
met het advies om de wal en eventueel de stenen bekleding te herstellen. Dit laatste diende niet
alleen een militair doel maar moest ook voorkomen dat de verdedigingswerken vlak bij zo’n
belangrijke toegangsweg ‘mistant’ te zien gaven.1554 Het zou tot ‘dienst en cieraad’ van de
fortificatie strekken als het bolwerk werd gerepareerd en met steen werd bekleed. Het geheel was
met wier en modder opgehoogd; dit zal een weinig verheffende aanblik hebben geboden.1555 Het
esthetische aspect was echter niet doorslaggevend. Het kostenaspect wel: men adviseerde de raad

SAA 5025-35 (Vroedschap) 314 (28 januari 1684).
SAA 5025-35 (Vroedschap) 318-323 (4 februari 1684).
1548 Van Nierop 2008.
1549 Brugmans 1930, 471-505.
1550 SAA 5025-35 (Vroedschap) 318-323 (4 februari 1684).
1551 SAA 5025-36 (Vroedschap) 68 (23 maart 1684).
1552 SAA 5025-36 (Vroedschap) 134 (24 mei 1684).
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om de wal nog voor de winter van 1684-1685 met aarde en plakwerk op te lappen en in staat van
defensie te brengen.
De angel verdween uit het conflict met Willem III toen Coenraad van Beuningen zich
terugtrok uit de politiek en de meer diplomatiek ingestelde Johannes Hudde en Nicolaas Witsen
de dienst gingen uitmaken in het stadsbestuur. Op 24 juni 1684 besloten de Staten-Generaal om
een verdrag met Lodewijk XIV te sluiten. Het jaar daarna verzoenden Amsterdam en de prins
zich; de herroeping van het Edict van Nantes en het aantreden van de katholieke Jacobus II op
de Engelse troon zorgden voor voldoende gemeenschappelijke vijanden en gevaren. 1556
In augustus 1684 kwam de slechte staat van het bolwerk bij de Haarlemmerpoort
opnieuw ter sprake. Ditmaal kreeg stadsingenieur Jacob Bosch de opdracht om samen met de
andere stadsmeesters tot een oplossing te komen. Op dat moment werd de politieke situatie
ingeschat als behoorlijk dreigend: de thesaurieren lieten opnieuw een rapport opstellen waarin alle
gebreken van de verdedigingswerken werden opgesomd. Het was een lange lijst; de bespreking
van het rapport en de besluitvorming over de aangedragen oplossingen nam meer dan een hele
ochtend in beslag.1557 In oktober volgde opnieuw een uitgebreid rapport waarin de gebreken van
de vestingwerken aan de orde kwamen.1558 De bogen van de Hogesluis moesten met ijzeren
traliewerk worden afgesloten.1559 De drie middelste bogen kregen opengaande deuren, de rest
werd definitief afgesloten.1560 Dit was een duur en complex werk, maar de sluis was bij vorst een
van de zwakste plekken in de verdedigingsgordel; hij werd omschreven als ‘seer gevaerlijk’.1561 De
burgemeesters meldden de vroedschap dat ‘dagelijx […] veel defecten voorquamen, waerontrent
nootsaekelijk moste werden voorsien’. De ingestorte bolwerken en gordijnen, allerlei aardwerken
en de verbouwing van de Hogesluis zouden zoveel geld gaan kosten dat de burgemeesters
ondanks een eerdere autorisatie teruggingen naar de vroedschap om te melden dat er veel geld
nodig zou zijn om de zaak op orde te krijgen.1562
Een jaar later lag opnieuw een lange lijst met ‘defecten’ voor aan de thesaurieren. 1563 Er
was nu geen directe dreiging, maar de ervaring leerde dat het lang duurde om de defensie op orde
te brengen, zodat men vaak in tijdnood kwam. Daarom besloot men om ‘in vredige tijden’ alles te
prepareren, of in ieder geval te besluiten wat er moest gebeuren in geval van een naderende
vijand, zodat men de inventarisatie over kon slaan. Werken die veel tijd in beslag namen zouden
van te voren worden uitgevoerd, andere die op het laatste moment konden gebeuren werden
uitgesteld.1564 Overigens was tijdens de uitvoering nog steeds sprake van een grote ‘bressche’ in
en ten noorden van bolwerk 6 ten zuiden van de Muiderpoort. Ook het bolwerk Blauwhoofd
was inmiddels van zijn fundering geschoven; de stenen bekleding moest worden gesloopt en
vervangen.1565 De stadsmeesters kregen in oktober 1685 de opdracht een herstelplan te maken;
men zou in het voorjaar daarop beginnen met de uitvoering. 1566 Het ontwerp werd goedgekeurd
in mei 1686.1567 In 1699 werden maatregelen genomen om te voorkomen dat het Blauwhoofd
zou wegspoelen door de slag van het water. Het werd beschoeid en er kwamen palissaden
omheen.1568
Hetzelfde probleem deed zich voor bij het bolwerk Zeeburg, dat aan de oostzijde van de
stad in het IJ lag.1569 In 1691 moesten vijf bolwerken worden gestabiliseerd met zand en puin; ze
Brugmans 1930, 471-505.
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 124vo-127vo (24 augustus 1684).
1558 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 130-131 (18 oktober 1684).
1559 Hans Jansz van Petersom moest hiervoor een ontwerp maken: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 130-131 (18 oktober
1684).
1560 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 131-132 (3 november 1684).
1561 SAA 5025-36 (Vroedschap) 193-194 (27 oktober 1684).
1562 SAA 5025-36 (Vroedschap) 193-194 (27 oktober 1684).
1563 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 170-171vo (25 oktober 1685).
1564 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 133-137 (20 november 1684). Zo werden de zeer arbeidsintensieve wijzigingen in de
palenrijen meteen bij de hand genomen: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 141 (26 februari 1685); SAA 5024-21 (Dagelijkse
Notulen Burgemeesters) 3 (26 februari 1685).
1565 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 141vo-142vo (16 maart 1685). De bolwerken werden in deze periode van oost naar
west genummerd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
1566 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 170-171vo (25 oktober 1685).
1567 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 193 (15 mei 1686).
1568 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 74 (20 oktober 1699).
1569 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 148 (8 mei 1685).
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zakten uit en er zat ‘leven in de muren’.1570 In 1693 stond bolwerk 6 tussen de Muiderpoort en de
Weesperpoort opnieuw op instorten.1571 De schouder en de punt waren ‘geheel reddeloos’; het
bolwerk werd opgelapt; in het volgende seizoen moest voor een definitieve oplossing worden
gezorgd.1572 Herstelplan en begroting voor het ‘quade bolwerk no. 6’ werden opgesteld door
stadsmetselaar Herbert Kramer.1573 Het startsein voor de uitvoering kwam in 1694.1574
Net als in de problematiek rond het stadswater trad onder invloed van wetenschappelijk
onderlegde bestuurders als Johannes Hudde en Nicolaas Witsen in de jaren na 1680 een zekere
professionalisering op van de aanpak van de vestingwerken. In plaats van ad hoc in te grijpen op
het moment dat de zaak grotendeels weggezakt was en een vijand naderde, zorgde men voor
onderhoud in redelijke staat en het eerder signaleren van problemen. Maar ook onder deze
nieuwe aanpak zijn de verdedigingswerken van Amsterdam door de slappe ondergrond nooit veel
permanenter geweest dan een veldschans. Constante herbouw was nodig voor de instandhouding
van de vestingwerken.
3.9.2 De inrichting van het buitengebied
De opgave die het bestuur zichzelf stelde bij het vergroten van de stad hield niet op bij de nieuwe
stadswal. Ook het buitengebied ging op de schop. Hierbij speelden in eerste instantie
vestingbouwkundige overwegingen een rol: er moest een nieuw schootsveld worden gecreëerd.
Een aanvraag om een zaagmolen vlak buiten de stadswal te zetten, werd om die reden in 1664
niet gehonoreerd.1575 Maar ook de behoefte aan een ordelijke en uniforme inrichting van het
buitengebied is onmiskenbaar een motief geweest bij de ingrepen. Gerrit Barentsz Swanenburg,
de onderfabrieksmeester, kreeg de opdracht om een plan te ontwerpen voor de ordening van
bleekvelden, ramen en zaagmolens ten oosten van de nieuwe fortificatie.1576
Een van de meest in het oog lopende aanpassingen was het rechttrekken van de BuitenAmstel. Op het vastgestelde uitbreidingsplan maakt de rivier een rechte hoek met de
verdedigingswerken. De thesaurieren besloten in 1664 de slingerende Amsteldijken ‘in den haeck’
te brengen. De oostelijke Amsteldijk zou tot een lengte van dertig roeden (110 meter) worden
rechtgetrokken. Aan de westelijke dijk stond een aantal huizen. Die moesten verdwijnen voor het
nieuwe dijktracé. Dit deel werd uitgesteld tot mei 1665, om de bewoners de mogelijkheid te
bieden om nieuwe huisvesting te zoeken. De rivier zou buiten de stad zijn breedte van 450 voet
houden.1577 De Commissarissen van het Zandpad tussen Amsterdam en de Diemerbrug kregen
opdracht om de oostelijke Amsteldijk opnieuw te beschoeien.1578 Uiteindelijk werd slechts een
klein stukje van de rivier rechtgetrokken: vooral aan de oostzijde hield de dijk een slingerend
tracé. Wegen buiten de poorten werden opnieuw getraceerd. In 1667 werd de weg van de
Utrechtsepoort naar de Amstel aangelegd.1579 Ook de Outewalerweg, die buiten de Muiderpoort
liep, werd rechtgetrokken. De reden hiervoor was van militaire aard: de weg werd zo gelegd dat
die vanaf het bolwerk Outewaal ten noorden van de poort kon worden bestreken. 1580 Ook de
weg langs de Overtoomse Vaart werd door de stad aangelegd.1581
In 1663 werd het toegestaan om buiten de stad groentetuinen en bleekvelden aan te
leggen en ramen te plaatsen, met de bijbehorende huisjes. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat
de huisjes werden uitgevoerd naar één ontwerp (afb. 107). Het voorgeschreven ontwerp lag ter
inzage bij de thesaurieren.1582 De huisjes moesten geheel van hout, zonder stenen voet, worden
opgetrokken. Het ontwerp was gemaakt door Gerrit Barentsz Swanenburg, de onderfabriek. Het
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115 (28 februari 1691).
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 143-148 (17 maart 1693).
1572 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 151vo (15 juli 1693).
1573 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
1574 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 172 (15 september 1694).
1575 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180 (13 maart 1664).
1576 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664).
1577 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (19 mei 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664).
1578 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664).
1579 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 108vo (4 januari 1667).
1580 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). Dit werk was een jaar later nog niet uitgevoerd: SAA 50393 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
1581 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
1582 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 147vo (7 september 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 108 (9 januari 1663).
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bouwen van schuttingen bleef verboden.1583 Men streefde naar een open, overzichtelijk beeld en
uniformiteit in bouw. In 1664 werd het gasthuisland aan de oostzijde van de stad bestemd tot
vestigingsplaats voor bleekvelden.
Van Domselaer maakt gewag van een plan voor een tweede buitensingel op de honderd
gaarden. Deze zou dienen als waterweg met ernaast een jaagpad, maar ook als ‘vermakelijk
voetpadt voor de wandelaars’. Hierbinnen zou elke vorm van bebouwing worden geweerd; deze
singel zou niet alleen dienen ter markering van de jurisdictie, maar het gebied erbinnen zou
inundabel worden.1584 Dit ambitieuze plan is niet terug te vinden in de stukken rond de
besluitvorming; het is niet uitgesloten dat het door een particulier is ontworpen om de
gecombineerde problematiek van stadsverdediging en buitentimmeren op te lossen. ‘Doch of
zulks zijn voortgank zal neemen, zal ons de tijd leeren’, schreef Van Domselaer. Het heeft niet zo
mogen zijn.
3.9.3 De eeuwige voorstad
Na de vierde vergroting was in de stad meer dan genoeg ruimte. Desondanks kozen veel mensen
ervoor buiten te wonen. Dat had nadelen, zoals de ‘quade en kladderige wegen’ en het geboefte
dat deze placht af te schuimen, maar de voordelen wogen voor velen zwaarder.1585 Buiten de stad
kon men goedkoop wonen, een moestuin aanleggen en daarmee deels voorzien in zijn eerste
levensbehoeften.
Het bouwen buiten de stad ging, zoals we hebben gezien, tijdens de vergroting gewoon
door. In 1664 werden de beide ondermeestermetselaars Douwe Claesz en Claes de Beer
aangesteld als opzichters over het buitengebied dat onder de stedelijke jurisdictie viel. 1586 Zij
moesten erop toezien dat het bouwen en repareren van huizen buiten de stad en het hogen van
grond volgens de regels verliep. Overtredingen moesten worden gemeld bij de thesaurieren die
onmiddellijk zouden optreden.1587 Wie zelfs maar een nieuwe plank tegen zijn muur sloeg moest
worden ontboden op de thesaurie. Daar zou de schuldige worden medegedeeld dat het
betreffende werk binnen acht dagen moest zijn gesloopt of in zijn oude toestand
teruggebracht.1588 De beide heren zouden orde op zaken stellen in het buitengebied. Zij vroegen
verdergaande bevoegdheden: de opzichters wilden nieuwbouw of reparaties zonder vorm van
proces slopen. Dit ging de burgemeesters te ver. Sterker nog: in plaats van acht dagen werd de
termijn waarop het werk ongedaan moest worden gemaakt, verlengd tot veertig dagen.1589 De
burgemeesters stonden voor de belangen van eigenaren, ook in het buitengebied.
In 1665 werd naar aanleiding van de bevindingen van de opzichters nieuwe regelgeving
van kracht. Hieraan waren uitgebreide overwegingen door een raadscommissie voorafgegaan.1590
Gebouwen, schuttingen, ramen, tuinaanleg en het ophogen en beplanten van gronden werd voor
de zoveelste keer strikt verboden. Alleen een aantal bedrijfstakken die voor de Amsterdamse
economie van belang was mocht zich buiten de stad vestigen op door het stadsbestuur
toegewezen plaatsen. Daarbij werden militaire eisen gesteld: schuttingen en ramen moesten haaks
op de stadswal op één lijn worden gezet zodat het terrein overzichtelijk bleef. De maaiveldhoogte
moest onder het Amstelpeil blijven, zodat inundatie mogelijk bleef. Huisjes bij ramen en
bleekvelden mochten niet direct onder de wal staan. Alle bebouwing, ook als die met
toestemming was gebouwd of was gedoogd, bleef onderworpen aan de regel dat het schootsveld
platgebrand werd bij dreiging van een aanval. Eigenaren kregen in dat geval geen
schadevergoeding.1591
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (27 maart 1664).
Van Domselaer 1665, 279.
1585 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 147vo (16 juli 1691).
1586 Zij ontvingen naast hun salaris van 450 gulden als ondermetselaar 300 gulden als opzichter over de
buitengetimmerten: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 156vo (27 januari 1666); SAA 5039-33 (Oudraad) 170vo (27 januari
1666).
1587 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182vo (1 april 1664).
1588 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 3 (21 oktober 1664).
1589 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 152vo (29 november 1664); SAA 5039-33 (Oudraad) 169 (11 december 1664).
1590 SAA 5025-24 (Vroedschap) 101vo (21 februari 1665).
1591 De boetebepaling uit 1613 bleef van kracht: zowel de opdrachtgever, de aannemer of de bouwvakker die betrokken
was bij illegale bouw, hing een boete van honderd gulden boven het hoofd: SAA 5025-24 (Vroedschap) 102vo-104 (27
februari 1665).
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De twee opzichters stuurden op regelmatige basis lijsten met illegale huizen, loodsen,
tuinen, bomen en hekken naar de thesaurieren. 1592 De inspecteurs gingen doortastend te werk.
Naar het zich laat aanzien had hun aanwezigheid effect: de lijsten werden steeds korter. Uit de
halfjaarlijkse rapportages blijkt dat in 1666 nog slechts enkele kleine overtredingen hadden
plaatsgevonden: enkele bomen, een vergroting van een jagersstal, een huisje bij een raam.1593 In
november 1671 vermeldt de halfjaarlijkse lijst een branderij en een tuinhuis. 1594 Hierbij moet
worden aangetekend dat veel eigenaren naar aanleiding van de handhavingsinspanningen
verzochten om legalisering van hun buiten de stad gelegen gebouwen en tuinen.1595 Deze
toestemming werd lang niet altijd verleend. Een aantal eigenaren van illegale gebouwen bood aan
om precario te betalen maar dit werd niet aanvaard.1596 In 1668 werden acht gevallen van illegale
bouw geconstateerd.1597 Het jaar daarna had Otto Marseus twee woonhuizen in het schootsveld
van de nieuwe vesting gebouwd. Die moest hij afbreken.1598 Robbert van der Schagen had op zijn
bleekveld twee huisjes gebouwd. Hij had daarvoor toestemming gekregen. In 1671 bleek echter
dat hij de huisjes gebruikte als herberg. Dit ging de thesaurieren te ver: het tappen zou hem
worden belet.1599 Een jaar daarna klaagden bewoners buiten de Raampoort over een illegale
smeersmelterij; ook deze moest weg.1600 De steenrijke wapenhandelaar Justus Baeck had een
aantal groentetuinen ingericht en met schuttingen omheind. Dit was strijdig met de keur maar
zijn tuinen lagen op de buitengrens van de jurisdictie, aan de overkant van de Boerenwetering; hij
mocht toestemming achteraf aanvragen waarbij een deel van de bebouwing moest worden
afgebroken.1601
In 1666 gaf burgemeester Andries de Graeff te kennen dat hij buiten de stad een terrein
met een aantal huizen, een pakhuis en een tuin had gekocht en daar wilde gaan bouwen. Hij
moest daarvoor toestemming hebben maar zag dat als niet meer dan een formaliteit. Er had
immers niemand last van zijn bouwactiviteiten, zo betoogde hij in een brief aan de thesaurieren.
Voor dergelijke druk moesten de regels wijken; de burgemeester kreeg toestemming in weerwil
van alle inspanningen en regelgeving.1602
In 1668 werd een pardonregeling ingevoerd voor een aantal categorieën gebouwen die
illegaal buiten de oude honderd gaarden waren neergezet. Zo zouden woonhuizen, tuinen en
tuinhuizen die op eigen grond waren gebouwd tegen betaling van precario worden gelegaliseerd.
Illegaal gebouwde huizen op stadsgrond (veelal verhuurd als molenwerf, raam of bleekveld)
zouden worden gesloopt. Gebouwen die deel uitmaakten van de bedrijfsvoering moesten tot de
voorgeschreven maten worden teruggebracht. Korenmolens en grutmolens mochten blijven
staan maar hun eigenaren moesten acte van precario tekenen.1603 Hier zal het belang van de
stedelijke voedselvoorziening hebben meegespeeld. In 1670 kregen Douwe Claesz en Jasper
Adriaensz (de opvolger van Claes de Beer) de opdracht om alle gebouwen tussen de oude en de
nieuwe honderd gaarden te taxeren. Men wilde een begin maken met het leegmaken van het
schootsveld rond de nieuwe vesting.1604

Een stadsbode zou de overtreders laten weten dat deze moesten worden verwijderd: SAA 5039-3 (Thesaurieren)
15-15vo (25 februari 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 26 (25 juni 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 63vo (2 maart
1666).
1593 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 91vo-92 (18 augustus 1666); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 104vo (13 december 1666).
1594 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 8 (27 november 1671).
1595 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 120 (15 maart 1667).
1596 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 130vo (29 maart 1667).
1597 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 186vo (28 juni 1668).
1598 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 38-38vo (29 maart 1669).
1599 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 4 (27 oktober 1671).
1600 Deze eigenaar was Cristoffel van Weijland: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 15 (24 februari 1672).
1601 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 101vo (9 maart 1677); Van Eeghen 1961c.
1602 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 92-92vo (30 juli 1666).
1603 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178vo-180 (25 april 1668).
1604 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 116-116vo (16 juli 1670). Jasper Adriaensz werd als opzichter over de
buitengetimmerten op zijn beurt opgevolgd door Pieter Thomasz de Keijser, die zonder werk kwam te zitten toen de
stadssteenhouwerij in 1683 werd opgeheven: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91 (15 januari 1683). In 1697 overleed ook
Douwe Claesz. Hij werd in zijn hoedanigheid als opzichter over de buitengetimmerten waargenomen en later
opgevolgd door stadstimmerman Herbert Kramer: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 14vo (28 maart 1697); SAA 5024-23
(Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 61vo (30 juli 1697).
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3.9.4 De atlas van de buitengetimmerten
Om het verbod op buitentimmeren te kunnen handhaven besloot men in 1665 om een kaart te
maken waarop alle gebouwen, getimmerten, ramen, schuttingen en gehoogde gronden werden
aangegeven. Een gebouw dat bij latere controle niet op deze kaart voorkwam was nieuw en dus
illegaal.1605 Twee jaar later kreeg stadslandmeter Jan Brandlicht opnieuw de opdracht om een
dergelijke kaart te maken. Daarop stonden niet alleen alle gebouwen en hun functies maar ook
werd ook de hoogteligging van alle gronden aangegeven.1606 In 1675 was de kartografie van de
buitengetimmerten al uitgegroeid tot een atlas. Deze werd in dat jaar overhandigd aan Nicolaas
van der Heijden.1607 In 1681 kreeg Jacob Bosch de opdracht om het kaartboek te actualiseren; het
buitentimmeren was ondanks het aanbod van bouwgrond in de stad niet opgehouden.1608
Het feit dat men de buitengetimmerten al snel niet meer op één kaart kon weergeven
maar dat er een atlas voor nodig was spreekt boekdelen. De kartografie hield gelijke tred met de
groei van de voorsteden. Het Amsterdamse kaartboek is niet overgeleverd. Een vergelijkbare
onderneming kennen we uit Leiden; daar werd in de zeventiende eeuw een register van de
buitengetimmerten bijgehouden.1609 In Parijs joeg de beroemd geworden atlas van Vasserot en
Bellanger vruchteloos hetzelfde doel na: de stad in zijn grenzen te bevriezen.1610
Evenmin als zijn Parijse tegenhanger heeft de Amsterdamse administratief-kartografische
onderneming veel uitgehaald. Het buitentimmeren stopte niet; daarom volgde in 1694 een
maatregel om ‘om het werk van de buiten getimmerten difficielder te maken’. Er werd buiten de
stad een stelsel van bouwaanvragen en vergunningen ingevoerd. Wie wilde bouwen of repareren
moest een schriftelijk verzoek indienen bij de thesaurieren. Deze zouden beslissen na advies van
de stadsmeesters en de rooimeesters.1611 De groei werd in banen geleid; het stoppen ervan had
men opgegeven. In de laatste zeventiende-eeuwse resolutie over het buitengebied wordt – zoals
gebruikelijk – geconstateerd dat er veel illegaal wordt gebouwd, ook op stadsgrond. Bij verkoop
van deze gebouwen is vaak niet duidelijk dat de grond er niet bij hoort. Dat leidde tot veel
conflicten. Daarom mochten gebouwen alleen worden verkocht met toestemming van de
thesaurieren. Nieuwbouw mocht alleen worden neergezet onder de conditie dat deze niet met de
grond kon worden verkocht, maar bij verkoop van de grond moest worden afgebroken.1612 De
ontwikkeling van de voorsteden ging verder; in de achttiende eeuw werd vermaak een belangrijke
functie. Deze botste soms met de aanwezige industrie(molens). Zo werd door herbergiers en
eigenaren van pleziertuinen wel geklaagd over het lawaai van de houtzaagmolens op het
Kwakerseiland.1613 In 1690 werd opnieuw melding gemaakt van het kaartboek van de
buitengetimmerten.1614 Het werd overhandigd aan Nicolaas Visscher, die er de Kaart van
Amstelland op heeft gebaseerd (afb. 108). Op deze kaart uit 1700 is te zien hoe Amsterdam niet in
een leeg landschap ligt maar in een groot, dichtbebouwd industriegebied.1615
3.9.5 De Plantage: eindpunt van de stadsontwikkeling
In het vastgestelde uitbreidingsplan waren twee parallelle straten naar de Muiderpoort
opgenomen. Deze werden in de stukken de ‘Nieuwe Kaiserstraet’ en de ‘Nieuwe Breedestraet’
(naar de Keizersstraat en de Sint-Anthonisbreestraat) genoemd. De beide straten zouden
uitkomen op een wagenplein van enorme afmetingen. In 1663 was al besloten de Muiderstraat
snel aan te leggen en de percelen gereed te maken voor de verkoop.1616 In september 1664 was
SAA 5025-24 (Vroedschap) 102vo-104 (27 februari 1665).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 109 (4 januari 1667). Dit is zeer waarschijnlijk de ‘groote caerte van de landen gelegen
onder de roijingh van de 100 gaerden’ waarnaar wordt verwezen in SAA 5039-5 (Thesaurieren) 22 (30 maart 1672).
1607 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 50vo (4 juli 1675).
1608 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 10vo (11 februari 1681).
1609 RAL 501a-1.2.2.04.1 (Registers van buitengetimmerten 1575-1803).
1610 Fortier 1989.
1611 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 167-167vo (13 mei 1694).
1612 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 1vo (17 februari 1696).
1613 Van den Hoek Ostende 1986.
1614 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 109vo (11 oktober 1690).
1615 Bakker en Schmitz 2007, 236.
1616 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663). In dezelfde tijd besloot men tot de aanleg van de wegen buiten
de stad. De weg die van de Muiderpoort naar de Outewalerweg zou worden aangelegd: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
173-174 (29 januari 1664). Hetzelfde geldt voor het buitenplein van Muiderpoort: SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101
(21 februari 1664).
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nog weinig terechtgekomen van de aanleg. De thesaurieren besloten opnieuw dat de Muiderstraat
snel moest worden aangelegd, samen met de Utrechtsestraat.1617 Twee maanden later lag er nog
geen straat en werd op de plaats van de Muiderstraat een voetpad aangelegd.1618 In 1665 moest
nog voorstedelijke bebouwing in de straat worden afgebroken.1619 De burgemeesters wilden de
straat nu ook geschikt maken voor paarden en wagens.1620 De route werd gezand, zowel binnen
als buiten de stad. Het wagenplein bij de Muiderpoort moest worden opgehoogd. Daartoe werd
eerst een sloot aangelegd langs de oostkant van het plein. Ook vanaf de Nieuwe Prinsengracht
werd een doorgang gemaakt om zand te kunnen aanvoeren vanaf de Amstel.1621
Ook in 1668 wilde men de beide straten naar de Muiderpoort gaan aanleggen. 1622 Het
jaar daarna was dat nog niet gebeurd. Men besloot om de beide straten ‘prima occasione’ aan te
leggen.1623 Ditmaal werd het besluit, althans deels, tot uitvoering gebracht. Vier maanden later
was de aanleg gevorderd tot aan de Nieuwe Keizersgracht.1624 De rest van de straat was in 1670
nog maar ‘een weijnich begonnen’.1625 Het jaar daarna moest men het peil van de straat nog
bepalen; hieruit blijkt dat het werk niet erg opschoot. 1626 Dat is op zich niet zo verbazend: buiten
de oude zeedijk was nog geen kavel verkocht.1627 Men was in 1672 nog bezig met het ophogen
van de grond tussen de Sint-Anthonisdijk en de Rapenburgergracht.1628 In 1672 besloot men de
Nieuwe Breestraat of Muiderstraat bruikbaar te maken voor de wacht. Gezien de onzekere tijden
moest men ’s nachts de ronde kunnen doen.1629
Bij het begin van de Muiderstraat werd in de jaren 1671-1675 de Portugese Synagoge
gebouwd. Hiertoe was in 1670 een blok erven verkocht aan de ‘ouderlingen van de Portugeesche
Joodsche Natie’.1630 De Hoogduitse synagoge was in 1671 afgebouwd en opgeleverd (afb. 104).
Maar verder werd er nauwelijks gebouwd. Langs de noordelijk gelegen radiaal, de Nieuwe
Keizersstraat, is nooit bebouwing geweest. De (dure) bestrating van twee parallelle radiaalstraten
werd al snel werd getroffen door een bezuiniging: al in 1664 besloten de thesaurieren om alleen
de meest noordelijke radiaal op termijn van bestrating te voorzien.1631 Op Jacob Bosch’ kaarten
van de vierde vergroting is de middeleeuwse Sint-Anthonisdijk prominent aanwezig (afb. 109).
Het gebied waar de Plantage zou worden aangelegd was onbebouwd. De geplande structuur was
nog niet aangelegd; de dijk en de oude verkaveling waren nog aanwezig.
In 1682 kwam de tegenvallende grondverkoop ter sprake in de vroedschap. Tussen de
Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Rapenburgergracht (het huidige Entrepotdok) en de
Muiderpoort lag een grote oppervlakte grond onverkocht, ‘zonder enig nut ofte profijt aen deze
stad toe te brengen’. Het bestuur besloot om zijn verlies te nemen; de thesaurieren werd gevraagd
een oplossing te bedenken. Deze werd aan de hand van een kaart, getekend door stadslandmeter
en -ingenieur Jacob Bosch, aan de raad gepresenteerd (afb. 110). De thesaurieren stelden voor
om de onverkoopbare grond te verhuren als houtwallen en tuinen. De stad zou tegen een lage
investering jaarlijks grote sommen huur ontvangen. Behoefte aan houtopslag was er genoeg; met
de uitgifte van tuinpercelen werd ingespeeld op de evident aanwezige vraag naar plezier- en
moestuinen. Wie geen grachtenpand bezat moest het tot die tijd buiten de stad zoeken. Met de
aanleg van de Plantage werd deze functie binnen de stad gebracht. 1632
Stadsverfraaiing werd genoemd als neveneffect: de aanleg zou strekken tot ‘merkelijke
cieragie, vermaek ende verbeteringe’ van de stad. Die zou worden voorzien van ‘een meenichte
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664).
1619 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665).
1620 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665).
1621 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 20vo (6 mei 1665).
1622 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
1623 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669).
1624 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669).
1625 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
1626 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 157 (23 april 1671).
1627 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670).
1628 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672).
1629 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17 (26 februari 1672).
1630 De grondprijs was bepaald op 10 stuivers (50 cent) de vierkante voet: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 137 (12
december 1670).
1631 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).
1632 Van der Linden Vooren 1956; Jansen 1960-1961.
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van schoone allees en vermakelijke gesichten’ (afb. 111). Maar de Plantage was in de eerste plaats
een onderneming die geld moest opleveren. Dat blijkt uit de verhuurcondities. De gronden
werden verhuurd aan de meestbiedende. Degene die een erf huurde, kreeg het naastgelegen erf
voor dezelfde huurprijs aangeboden. De termijn was twintig jaar met een optie op nog eens tien
jaar. Men ging er kennelijk van uit dat er de komende dertig jaar geen behoefte meer aan
bouwgrond zou zijn. De grond langs de grachten werd als houtwal verhuurd; de rest werd
bestemd tot tuin. Moestuinen en pleziertuinen waren toegestaan. De percelen mochten niet
worden gesmaldeeld; op ieder perceel mocht met toestemming van de thesaurieren een woning
voor een tuinman of -vrouw met zijn of haar gezin worden gebouwd. Verdere bebouwing was
verboden. Alle tuinen moesten worden omheind met een schutting van minstens acht en
hoogstens tien voet (2.26 tot 2.83 meter).1633 Dat hiermee de ‘vermakelijke gesichten’ voor een
deel uit schuttingen kwamen te bestaan werd niet als een probleem gezien. Gezien de breedte van
de lanen en hun beplanting met veelal dubbele rijen bomen zal het effect beperkt zijn geweest.
Tegenover de opbrengsten stonden de kosten. Deze werden goed in de gaten gehouden.
In de resoluties van de thesaurieren bevindt zich een complete calculatie van alle kosten.
Stadstimmerman Hans Jansz van Petersom had berekend dat beschoeiingen en bruggen samen
25.500 gulden zouden kosten. Jan Hendricksz van den Bergh, de opzichter over de
stadsmodderwerken, raamde materiaal en arbeidsloon van het grondverzet (het ophogen van de
gronden, het vergraven van de zeedijk en dempen van nog aanwezige poldersloten) op 37.240
gulden.1634 Het project werd vastgesteld; ook na goedkeuring deed men er alles aan om de kosten
te drukken. Een van de twee draaibruggen over de Prinsengracht werd uit het plan geschrapt
omdat hij niet strikt noodzakelijk was.1635 Dit paste in een consequent bezuinigingsbeleid; alle
stadswerken, zelfs groot onderhoud en reparaties aan gebouwen, wallen, straten, bruggen,
schepen, schuiten en wat de stad verder in gebruik had werden na 1672 ‘op distincte bestecken’
publiek aanbesteed. Dit beleid werd voortgezet; het werkte, want de onderhoudskosten waren
sterk gedaald.1636
Alle bedrijvigheid in de Plantage werd verboden; ook tapperijen en herbergen waren niet
toegestaan. Deze maatregelen waren niet alleen bedoeld ter handhaving van de rust in het
tuinengebied maar om de opbrengst te vergroten. De stad verhuurde namelijk zelf een aantal
kavels die wèl als herberg of tapperij mochten worden gebruikt. De exploitanten moesten de
gebouwen zelf neerzetten. Ook hierbij golden strikte regels. Exploitant Hendrick de Bruijn vroeg
en kreeg toestemming om zijn herberg een verdieping hoger te maken dan in de
huurovereenkomst vermeld stond op voorwaarde dat hij geen ramen maakte in de beide wanden
aan de kant van de tuinen. Hiermee werd de privacy gewaarborgd. 1637
In 1685 was men nog druk bezig met de uitvoering. Op diverse plaatsen waren de
beschoeiingen onder handen.1638 De ‘nog resterende defecten’ moesten zo goedkoop mogelijk
worden uitgevoerd.1639 De ‘Dwerslaan’, de huidige Plantage Lepellaan, werd aan de zuidzijde
verbreed. Een aantal tuinen werd daarmee zes voet kleiner dan gepland; de huurders betaalden
naar rato minder huur.1640 De laan was aanvankelijk ongeveer half zo breed als de Middenlaan en
de Kerklaan; met de verbreding werd het verschil gehalveerd.
De verhuur verliep niet echt voorspoedig. In 1687 was ongeveer een derde van de grond
niet verhuurd. De huuropbrengst van de gehele Plantage bedroeg dat jaar niet meer dan 1625
gulden.1641 De Plantage voldeed niet aan de doelstelling om de verliezen die de stad met de
ontwikkeling van de oostzijde van de Amstel had geleden deels terug te verdienen. Overigens kan
ook voor dit project niet worden bepaald wat het uiteindelijk heeft gekost. Opnieuw eindigde een
project in een administratieve puinhoop. Bij controle in 1694 bleken de kosten aan de Plantage te
zijn opgelopen tot bijna 242.812 gulden, 16 stuivers en 6 penningen. Dit was ongeveer vijfmaal
het begrote bedrag. De Plantage bestond eigenlijk alleen maar uit tuinen en lanen; aanleg en
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onderhoud daarvan konden niet zoveel kosten, aldus de thesaurieren. Dat vermoeden bleek juist:
Michiel Muiden, opzichter over de stadsmodderwerken en Hans Jansz van Petersom,
stadstimmerman, hadden de kosten van allerlei andere projecten geboekt op de uitvoering van de
Plantage.1642 109.007 gulden aan kosten van de stadsfabriek bleken ten onrechte aan het project te
zijn toegerekend. Daarbuiten waren veel posten volstrekt onduidelijk. Men besloot die kosten
vast te stellen op f 23.705, 1, 6. Daarmee kwamen de kosten van de Plantage uit op een rond
bedrag van 100.000 gulden. Dit bedrag werd in aanwezigheid van de burgemeesters vastgesteld.
Uit keuren die gericht waren op de Plantage blijkt dat ook de verboden woonfunctie
opgang maakte. Ook werden tuinen gesmaldeeld en onderverhuurd. Sommige tuinen werden
illegaal gebruikt als kroeg en herberg.1643 Hier werd stevig tegen opgetreden; de stad was tenslotte
verhuurder van de grond waar de legale herbergen op stonden.
3.9.6 De stadsmedicijntuin: ‘nutte en rare kruijden en planten’
In 1618 stuurden 44 artsen en apothekers een brief naar het stadsbestuur met het verzoek om
oprichting van een stadsartsenijtuin of hortus medicus. Een aantal middeleeuwse kloosters had
kruidentuinen en in het begin van de zeventiende eeuw Amsterdam beschikte een aantal
apothekers over een tuin, vaak buiten de stad. Er was behoefte aan een tuin voor het onderwijs
aan artsen en apothekers. Het stadsbestuur legde het verzoek echter naast zich neer. In 1629
werd opnieuw een poging gedaan het stadsbestuur te bewegen tot de aanleg van een hortus. Deze
keer leek men meer succes te hebben.1644 Men had in 1630 besloten om bij de Zwanenburgwal
een hortus aan te leggen. Maar het succes van de ontwikkeling van dit gebied leidde tot het
stopzetten van de ontwikkeling van de hortus. De bouwgrond in de buurt werd op de veiling zo
goed verkocht dat men besloot het beoogde hortusterrein ook te verkavelen en te verkopen. 1645
In 1636 werd in Amsterdam een medicinaal receptenboek, de Pharmacopoea, ingevoerd.
Het gebruik werd bij keur verplicht gesteld.1646 De gebrekkige kennis van veel apothekers die
vervolgens werd geconstateerd leidde tot maatregelen van de stedelijke overheid. In het
Reguliershof werd een kleine tuin aangelegd waarin de planten uit de farmacopee werden
gekweekt; aanstaande apothekers moesten deze kunnen herkennen. In 1639 besloot de
vroedschap om op verzoek van de apothekers om in de Reguliershof, het voormalige
kloosterterrein van de Regulieren, een aantal bedden met medicinale kruiden aan te leggen.1647
Deze tuin zou alleen dienen voor het onderwijs aan apothekers; er was nog geen sprake van een
echte hortus botanicus. In 1649 was een zekere Cornelis als tuinman werkzaam.1648 De tuin in de
Reguliershof werd in het begin van de jaren veertig vergroot; men ging onder leiding van
Johannes Snippendael van 330 naar 1200 planten. In 1646 werd een catalogus van de
Amsterdamse hortus uitgegeven.
Het complex lag in het gebied waar de vierde vergroting zou plaatsvinden, en wel in de
rooiing van de Utrechtsestraat. In 1663, toen de uitvoering van de vergroting begonnen was,
moest de Hortus wijken. De galerij werd als eerste afgebroken.1649 Twee jaar later ging het
grootste gedeelte van de Hortus dicht; een deel van de bomen en planten werd verkocht.1650 Men
besloot de medicijntuin over te brengen naar het Gasthuis.1651 De schuttingen rond de hortus
werden gebruikt voor het Leidsekerkhof.1652 De hortus raakte overigens niet alleen zijn plek kwijt;
het stadsbestuur vond dat het onderhoud van de tuin en het salaris van de tuinman voor rekening
moest komen van het Collegium Medicum en besloot alle financiële bijdragen stop te zetten.
Deze bezuiniging werd later deels teruggedraaid, maar de hortus was op dat moment voor het
grootste deel verdwenen.
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De hortus was een kwetsbaar onderdeel van de stad; de tuin werd meermalen
ontmanteld. De belangrijkste reden was steeds dat de grond waarop de hortus lag veel meer kon
opbrengen als hij werd gebruikt voor andere functies. Zoals de voortdurende ontwikkeling van
Amsterdam had geleid tot verplaatsing van de hortus, zo leidde de stagnatie in de grondverkoop
na het Rampjaar tot de aanwijzing van een permanente locatie. Meteen na het besluit tot aanleg
van de Plantage kwam Joan Huydecoper jr. met het plan om er een nieuwe hortus medicus aan te
leggen. Het restant van de hortus dat naar de tuin van het Gasthuis was overgebracht, zal niet
veel hebben voorgesteld: Huydecoper stelt dat de stad sinds 1665 een hortus had moeten
ontberen. De gelegenheid voor de stichting van een hortus was ‘favorabel’ door de lage
grondprijs, zo betoogde Huydecoper. Naar zijn idee moest de Hortus niet alleen medicinale,
maar ook allerlei andere planten bevatten. De tuin was niet alleen voor de medici, maar voor
iedereen met een botanische interesse. Het terrein dat hij geschikt achtte voor de Hortus lag bij
de knik die de Plantage Middenlaan maakte bij de Nieuwe Herengracht. In de plannen voor de
Plantage was het bestemd als bos. Huydecoper had een ontwerp laten maken voor de Hortus. De
aanleg van de tuin, een ‘stoof’ of verwarmde plantenkas die de planten beschermde tegen de
winterse kou, een galerij, een tuinmanswoning, een afdak voor het tuingereedschap en een
‘speelhuisje’ voor het stadsbestuur zouden samen 10.000 gulden kosten.1653 De vroedschap
stemde in met het plan; Joan Huydecoper en Joan Commelin werden als commissaris belast met
de aanleg en het onderhoud van de tuin.1654 Daniel Stopendaal kreeg de opdracht om voor een
salaris van 125 gulden een kaart van de nieuwe Hortus te vervaardigen.1655
Met de aanleg van de Hortus Medicus kreeg de Plantage een minder toegankelijk
karakter; het openbare stadsbos dat was gepland werd deels ingevuld met een afgesloten tuin.
Bezoekers mochten naar binnen tegen betaling van zes stuivers. Net als de andere tuinen zou de
Hortus met een schutting worden afgescheiden van het openbaar gebied. Dit heeft ertoe geleid
dat de Hortus samen met Artis een van de groene gebieden in de stad is gebleven toen
Amsterdam tweehonderd jaar later aan zijn volgende Gouden Eeuw begon.
Met de herbestemming van de Plantage kreeg een groot gebied in de stad een extensief
gebruik en een groen karakter. De stadsontwikkeling van Amsterdam ging als een nachtkaars uit.
Pas twee eeuwen later begon de stad opnieuw te groeien. De eerste plaats waar deze
stedenbouwkundige ontwikkeling zich voordeed was de Plantage, waar de stadsontwikkeling in
de zeventiende eeuw was opgehouden. De grond werd verkaveld, verkocht en bebouwd. Dit
werd later betiteld als ‘uitverkoop’.1656 Maar hiermee werd uiteindelijk voldaan aan de
oorspronkelijke bedoeling waarmee de Plantage was aangelegd.
3.10 Beslu it: d e on twi k kelin g va n d e st ede nbou w
3.10.1 De derde vergroting: een administratieve operatie
Hendrick Jacobsz Staets was de ontwerper van een plan waarvan in de loop van het proces steeds
duidelijker werd dat het onuitvoerbaar was vanwege het ontbreken van een duidelijk beleid op
het gebied van onteigening en buitentimmeren. Het verbrokkelde in de loop van de tijd en
verdween geleidelijk van tafel. Zijn rol werd geleidelijk gereduceerd van ontwerper van het
uitbreidingsplan tot tekenaar die alle soms tegenstrijdige ideeën van de commissie op papier zette.
Uiteindelijk werd deze laatste taak overgenomen door landmeter Lucas Jansz Sinck. Staets kreeg
als stadstimmerman de leiding over de bouw van een groot aantal nieuwe stadsgebouwen.
Lucas Jansz Sinck werd de centrale figuur in het ontwerp van de stadsuitbreiding. Hij
werd beter betaald dan de stadsmeesters. De landmeter was niet in stadsdienst, maar op dagloon.
Er werden buiten Sinck incidenteel andere landmeters ingehuurd, zoals Adriaen Ockersz en
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Sybrant Hansoon1657 maar bijna al het landmeterswerk dat vanaf 1610 werd verricht werd
uitgevoerd door Sinck.1658 Hij verdiende drie gulden per dag en had blijkens de betalingen
jarenlang een dagtaak aan de stadsvergroting. Sinck werkte in de periode 1613-1619 bijna 360
dagen per jaar op dagloon voor de stad. Elk jaar ontving hij rond de duizend gulden voor
landmeterswerk.1659 Niet alleen het landmeterswerk voor de grachtengordel, zoals het rooien en
afpalen van de erven werd door Sinck uitgevoerd. 1660 Hij trad ook op als opzichter of adviseur,
zoals bij de aanleg van de vestingwerken en het tegengaan van het buitentimmeren in 1617.1661
Sinck was na het uiteenvallen van de stadsuitbreiding de ontwerper: de tientallen deelontwerpen
waaruit de Jordaan als een enorme schuifpuzzel werd samengesteld, of liever herordend, zijn van
de hand van Lucas Jansz Sinck.
Dit onderstreept het karakter van de derde vergroting als administratieve operatie waarin
weinig ruimte was voor grote gebaren maar vooral werd gepuzzeld met stukjes grond en
geschoven met woningen en kleine geldbedragen. Sinck moest in kaart brengen wie waar grond
had liggen en welke grond moest worden onteigend voor de stadsuitbreiding. Hij maakte ook de
kaarten die dienden voor de grondverkoop en voor verhuringen van grond, bijvoorbeeld voor
lijnbanen1662, blekerijen1663, molenwerven of houttuinen.1664 Deze laatste moeten we zien als
invullingen of deelontwerpen binnen en buiten de stadsuitbreiding.
De derde vergroting was een opgave die niet hanteerbaar was voor het stadsbestuur. De
stadsvergroting heeft zich afgespeeld binnen een context van ongebreidelde bevolkingsgroei en
de daarmee samenhangende zorg over de openbare orde, beperkte financiële middelen en een
politieke constellatie waarbinnen grondspeculatie door direct betrokkenen leidde tot grote
tegenstellingen. Dit alles leidde tot een bestuurlijk infarct. De vorm van de derde vergroting is het
resultaat van een noodgreep om hieraan te ontkomen. De belangrijkste vernieuwing lag in het
creëren van een gebied dat – met alle problematiek van dien – uitsluitend voor het wonen werd
bestemd. Andere functies werden weggedrukt naar het gebied buiten de Prinsengracht, dat met
minimale middelen werd getransformeerd van voorstad tot stedelijk gebied. Dit heeft geleid tot
een in stedenbouwkundig, architectonisch en functioneel opzicht gefragmenteerd geheel, waarin
de grachtengordel, en dan vooral de grote woongrachten, de Herengracht en de Keizersgracht,
als meest succesvolle en meest beeldbepalende onderdeel, de norm zou worden voor een
volgende vergroting.
3.10.2 De vierde vergroting: stedenbouw als wetenschap
De vierde vergroting is het resultaat van de lessen die werden geleerd uit de derde. De opgave en
de condities waaronder deze opgave moest worden vervuld waren vergelijkbaar: een
stadsuitbreiding moest worden aangelegd in een gebied waarin zich op grote schaal spontane
verstedelijking had voorgedaan. De derde uitleg kenmerkte zich door het creëren van een
exclusief woongebied door uitsluiting van andere functies. Hiermee was het succes van de
grachtengordel min of meer verzekerd, maar doordat geen totaalontwerp werd gemaakt, leidde
dit wegdrukken van functies tot het uiteenvallen van de stadsuitbreiding in verschillende
gebieden. Het stedenbouwkundige concept van grachtengordel werd voor de vierde vergroting
Mogelijk werden zij ingehuurd als Sinck het werk niet aankon of ziek was: SAA 5039-296 (Rapiamus) 164 (4
september 1611). Hansoon kreeg op 4 september 1611 een betaling van 11 gulden 14 stuivers voor het inmeten van
land buiten de Haarlemmerpoort. Tot nu toe werd aangenomen dat Ockerts in 1608 overleden was en alleen
meewerkte aan de zestiende-eeuwse vergrotingen: Bakker 1995, 95 noot 13. Hij was in 1590 geadmitteerd als landmeter
in Amsterdam: Muller en Zandvliet 1987, 165.
1658 SAA 5039-295 (Rapiamus) 182vo (8 november 1610); SAA 5039-296 (Rapiamus) 162vo (25 april 1611); SAA 5039296 (Rapiamus) 164 (29 juli 1611); SAA 5039-296 (Rapiamus) 165 (25 oktober 1611); SAA 5039-297 (Rapiamus) 172 (3
november 1612); SAA 5039-297 (Rapiamus) 173vo (22 januari 1613).
1659 SAA 5039-298 (Rapiamus) 162 (31 december 1613); SAA 5039-299 (Rapiamus) 167vo (10 januari 1615); SAA
5039-300 (Rapiamus) 187vo (12 januari 1616); SAA 5039-301 (Rapiamus) 293 (7 januari 1617); SAA 5039-303
(Rapiamus) 194 (12 januari 1619); SAA 5039-304 (Rapiamus) 181 (13 januari 1620). De landmeter had ongeveer acht
vrije dagen per jaar. Hij kocht in 1614 twee tegenover elkaar gelegen kavels in de Huidenstraat, waarschijnlijk voor
eigen gebruik: SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 69 (6 februari 1614).
1660 SAA 5039-299 (Rapiamus) 167vo (10 januari 1615).
1661 SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617).
1662 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 77 (21 juli 1621).
1663 SAA 5025-10 (Vroedschap) 213-214 (21 februari 1614).
1664 SAA 5025-10 (Vroedschap) 211-212 (21 februari 1614).
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verder uitgewerkt: het accent was verschoven van gronduitgifte naar stadsplanning. Het
stedenbouwkundig instrumentarium waarvan het stadsbestuur zich kon bedienen had zich snel
ontwikkeld. Er was sprake van een sterke professionalisering van de stadsfabriek. Daniel
Stalpaert was een centrale figuur; hij was aangetrokken voor de bouw van het stadhuis, maar nam
ook taken op zich op het gebied van het stadsontwerp. Hierbij werd de problematiek van
waterhuishouding, verkaveling en verkoopbaarheid, verkeer en stadsverdediging in samenhang
benaderd. Dit leidde tot een plan dat streefde naar eenheid en continuïteit, en dat tot in details
was doorontworpen, maar tegelijkertijd maximale keuzevrijheid bood aan de kopers van
bouwpercelen. Met de generatie van geschoolde stadsmeesters en bestuurders waar Stalpaert deel
van uitmaakte deed de stedenbouw als wetenschap zijn intrede in Amsterdam. Een nieuw
grondbeleid, waardoor het gehele terrein kon worden onteigend, bood de mogelijkheid om dit
plan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen.
Na het Rampjaar 1672 kwam de stadsontwikkeling tot een abrupte stop. Het gedeelte
van de stadsuitbreiding ten oosten van de Amstel, dat nog niet was bebouwd, ontwikkelde zich
langzaam. De stedelijke overheid stelde terreinen tot de beschikking van charitatieve instellingen
die er grote complexen neerzetten. Hiermee voorkwam men dat de Amstel, oorspronkelijk
gedacht als centrale as van de stadsuitbreiding, verwerd tot een scheiding tussen de rijke
grachtengordel en een nauwelijks bebouwd oostelijk deel van de stad. De grond in de Plantage
werd niet verkocht, maar verhuurd als tuin. Pas halverwege de negentiende eeuw pakte men de
draad weer op door dit tuinengebied de invulling te geven waarvoor het oorspronkelijk was
gepland.
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Deel II: Het functioneren van de stad
Hoofdstuk 4. ‘Vrijheijt van neering en functie’: ruimtelijke ordening in de zeventiendeeeuwse stad
4.1 Inlei din g e n voorges c hie deni s: ‘De const itu tie de r s tadt’
Met de stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw werd het grondgebied van de stad vijfmaal zo
groot. Wat in 1600 nog de gehele stad was, met daarin alle mogelijke (ook industriële) functies,
was enkele decennia later het centrum van de nieuwe handelsmetropool. Hier breidden
commerciële, bestuurlijke en administratieve functies zich uit in representatieve gebouwen als de
beurs, het stadhuis en het hoofdkwartier van de VOC. Door de enorme groei was ‘de constitutie
der stadt’ zodanig gewijzigd dat ingrijpen in de ruimtelijke orde onvermijdelijk was. De
uitbreiding van het stedelijk grondoppervlak leidde tot de noodzaak en de mogelijkheid om te
komen tot een zekere mate van functiescheiding. De maatregelen waren meestal gericht op een
beperkt gebied, waarbij in eerste instantie de grachtengordel de aandacht had. Anderzijds was
voor een aantal bedrijfstakken een sectorgericht beleid ontwikkeld, bijvoorbeeld door het
aanwijzen van concentratiegebieden of het ter beschikking stellen van terreinen en gebouwen.
Hierbij vond altijd een belangenafweging plaats tussen economische waarden en aspecten van
ruimtelijke ordening.
De ruimtelijke ordening was geen nieuwe uitvinding. Al in de oudste keurboeken van
Amsterdam staan regels die gericht waren op de verdeling van functies over het grondgebied. Er
bestonden in eerste instantie drie concrete aanleidingen voor maatregelen die bepaalde functies
uitsloten in delen van de stad. Milieuvervuiling en het daaruit voortvloeiende gevaar voor de
volksgezondheid, brandgevaar en ruimtegebrek in de stad waren de motieven voor uitplaatsing
van bedrijven of eisen aan de vestiging. Voor sommige bedrijven speelde een combinatie van
deze drie. Sommige bedrijfstakken kregen meer aandacht van het stadsbestuur dan andere. Een
motief dat in de zeventiende eeuw nieuw was, was het aanzien, of liever het gebrek daaraan, van
sommige bedrijfsbebouwing. Dit motief stond nooit op zichzelf, maar speelde na de derde
vergroting een rol bij besluiten over het toestaan van bedrijvigheid. Een laatste motief, dat
incidenteel een rol speelde, was de manipulatie van de grondprijs: het stadsbestuur wilde altijd
een maximale opbrengst. Soms speelde de ruimtelijke ordening hier een rol in.
Met de tweede uitleg van 1585-1586 vond een herschikking van functies plaats. In 1591
werden maatregelen afgekondigd tegen brandgevaarlijke bedrijvigheid en zware chemische
vervuiling. De reden lag in de volksgezondheid: nieuwe ververijen mochten alleen worden
gevestigd in de toen nieuwe uitbreiding ten noordoosten van de Kloveniersdoelen tot aan de
Sint-Anthonisdijk. Bestaande ververijen mochten nog drie jaar in bedrijf blijven; daarna moesten
ze sluiten. Voor bedrijven die met giftige of bijtende stoffen als ‘rottecruyt, coperroot, aluyn,
wijnsteen’ werkten gold een termijn van twee jaar. Ook het oprichten van zeepziederijen en
brouwerijen ‘sonder goede voorsichtigheyt ende op onbequame plaetsen’, leidde tot vervuiling,
stank en brandgevaar en werd aan banden gelegd. Hier werd geen zonering gehanteerd maar een
vergunningenstelsel: niemand mocht een zeepziederij of brouwerij beginnen zonder toestemming
van het stedelijk gerecht. De straf was een boete van 100 carolusgulden en onmiddellijke sloop
van het bedrijf. In 1595 werd het gebied waar ververijen zich mochten vestigen uitgebreid in
oostelijke richting.1665
Voor een veel ruimere categorie bedrijven, namelijk ieder bedrijf waar gebruik werd
gemaakt van stookgaten, schoorstenen of ovens, werden ook nieuwe regels gesteld. De
betreffende faciliteiten moesten bij nieuwe aanleg of wijzigingen worden voorgelegd aan het
gerecht en de rooimeesters. Deze zouden de situatie ter plaatse inspecteren; de installaties
mochten alleen worden aangelegd als het brandgevaar niet te groot was.1666 Het aanvragen en
verlenen van deze vergunningen werd al snel gebruikelijk. Er zijn allerlei rekesten van
edelsmeden, tingieters en andere bedrijven die met vuur werkten bewaard, waarin wordt gevraagd
om toestemming voor fornuizen, ovens en distilleerketels.1667 Pakhuizen en loodsen voor
SAA 5025-8 (Vroedschap) 185 (13 november 1595); SAA 5025-10 (Vroedschap) 288-289 (21 augustus 1615).
Keur d.d. 10 april 1591: Van Dillen 1929, 485-486.
1667 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en
percelen), no. 933, 935, 936.
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teeropslag en (hennep)drooghuizen ten behoeve van lijnbanen werden alleen toegestaan op
plaatsen waar het brandgevaar niet te groot was.1668 Ondanks protesten van de lijnslagers moesten
hun drooghuizen buiten de vestingwerken worden geplaatst.1669 Ook bij het zoeken van een plaats
voor een busgieterij was brandgevaar het belangrijkste criterium.1670 De praktijk van
vergunningverlening op basis van rekesten is tot ver in de achttiende eeuw voortgezet. In het
Rechterlijk Archief bevindt zich een aantal registers met rekesten aan de schepenen, waarin de
beoefenaars van zeer uiteenlopende bedrijven toestemming vragen voor het plaatsen van ovens,
kachels of ketels.1671
In 1597 verzocht de Compagnie van Verre, een van de voorlopers van de VOC, om een
bestaande loods op Marken te mogen gebruiken als bakkerij. Er moesten grote hoeveelheden
brood komen voor een vloot naar Oost-Indië. Hier gaven economische belangen de doorslag.
Het bevorderen van de bedrijvigheid en de scheepvaart, maar vooral de inkomsten die de stad uit
accijnzen tegemoet kon zien, leidde ertoe dat de compagnie meteen toestemming kreeg. De
schepenen zouden nog wel langskomen om te kijken wat er eventueel nog aan de loods moest
worden veranderd met het oog op brandgevaar.1672 Uit het volgende zal blijken dat het beleid met
betrekking tot de ruimtelijke ordening uitging van het idee dat overheidsingrijpen slechts in
uiterste noodzaak wenselijk was. Vrije vestiging van bedrijven was het uitgangspunt.
4.2 De grac hten go rdel: Ams te rd am als woo nst ad
4.2.1 Regelgeving voor de grachtengordel: verkaveling en bouwvolume
De derde vergroting bestond uit duidelijk onderscheiden gebieden. De belangrijkste innovatie
was de aanleg van een gebied dat bestemd was voor het wonen. De Herengracht en de
Keizersgracht waren woongrachten. De Prinsengracht was in de eerste plaats een verkeersader,
met aan weerszijden pakhuizen en bedrijfsgebouwen. Op veel plaatsen werd markt gehouden op
de kades. De Prinsengracht vormde daarmee de scheiding tussen de grachtengordel en de
buitenstad, die een veel meer gemengd karakter had en waar nauwelijks restricties golden. Deze
ordening was het gevolg van de uitsluiting van andere functies uit de grachtengordel behalve het
wonen, waarbij de verkaveling, de regelgeving en de grondprijzen zodanig waren dat ze alleen
bereikbaar waren voor de meer bemiddelden. Functionele en esthetische ambities gingen samen
met de noodzaak om een hoge grondopbrengst te genereren. Veel besluiten over functies en
bouwregelgeving aan de grachten vielen vlak voor de veiling van de grond. Het stadsbestuur
trachtte de grondprijs op te drijven door te zorgen voor een optimaal woonmilieu aan de
grachten. Dit gebeurde in eerste instantie door het dwingend opleggen van restricties aan het
bouwvolume. Pas later werden ook functies uitgesloten.
De bouwdiepte aan de grachten werd gereguleerd: aan de Herengracht mocht de eerste
110 voet (31 meter) vanaf de straat naar believen worden bebouwd. Hier gold geen maximum
bouwhoogte. Achter de voorgeschreven achtergevelrooilijn mocht niet hoger worden gebouwd
dan 10 voet, ofwel 2.80 meter. Dit was genoeg om de bouw van schuttingen en eenlaags
bijgebouwen, zoals privaten en zomerkeukens, mogelijk te maken; deze regel was erop gericht
om de bebouwingsdichtheid te verlagen en grote stadstuinen te creëren. Deze waren op zich
strikt privé en alleen toegankelijk voor hun eigenaren, maar droegen door hun aaneengesloten
ligging sterk bij aan een nieuw stedelijk woonmilieu.1673 Een zeventiende-eeuwse aanprijzing van
een grachtenpand spreekt van ‘schoone uytsight over veele Thuynen’.1674
De dwarsstraten waren bedoeld voor bedrijven en winkels. De bouwvoorschriften voor
de dwarsstraten tussen de Herengracht en de Keizersgracht waren met name gericht op het
maximaliseren van het woongenot aan de grachten. Hier werd – voor het eerst in Amsterdam –
een maximum bouwhoogte geïntroduceerd. De zijmuren van de panden in de dwarsstraten
mochten niet hoger zijn dan 30 voet, ofwel 8,5 meter. Dat kwam in de praktijk neer op twee
SAA 5025-8 (Vroedschap) 420 (12 november 1597).
SAA 5025-8 (Vroedschap) 421 (16 november 1597).
1670 SAA 5025-8 (Vroedschap) 535-536 (8 mei 1598).
1671 Van Eeghen 1952.
1672 SAA 5025-8 (Vroedschap) 426-427 (1 december 1597).
1673 SAA 5025-10 (Vroedschap) 201 (4 januari 1614).
1674 Ottenheym 1989, 232. Voor de inrichting en beplanting van de tuinen kon men terecht bij een ‘florist’: De la
Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 506.
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bouwlagen met een kap. Deze maatregel moet zijn genomen in verband met de bezonning van de
keurtuinen. Ook voor privacy werd gezorgd: er mochten in de achtergevels van de huizen aan de
dwarsstraten geen ramen komen die uitzicht boden op de grachtentuinen. Er mochten alleen
bovenlichten worden aangebracht op minimaal acht voet (2,26 meter) boven de
verdiepingsvloeren. Zo waren de huizen voldoende verlicht, maar hadden de bewoners van de
dwarsstraten geen uitzicht over de grachtentuinen. Deze regel gold voor alle verdiepingen boven
de begane grond. Op de begane grond stond het de eigenaren van keurtuinen vrij om de
bewoners van de dwarsstraten het zicht op de tuinen te ontnemen door de bouw van een
schutting.1675
Met de verkaveling op de hoeken van de grachten en de dwarsstraten kon het stadsbeeld
worden beïnvloed: die was zodanig dat alle hoekpanden aan de Herengracht met hun voorgevel
aan de gracht zou komen te staan. Op deze manier zouden de geleding en de continuïteit van de
gevelwand niet worden onderbroken door zijgevels van panden, die in vergelijking met de
voorgevels een meer gesloten en weinig representatief karakter hadden. Dit is lang niet overal
gelukt: op veel hoeken hebben de panden door herverkaveling een andere oriëntatie gekregen.
Dit is veroorzaakt door het commerciële gebruik van de panden in de dwarsstraten, dat een
voorgevel aan de drukke straat vereiste. De diepte van de stoepen was afhankelijk van de breedte
van de straat. In straten tot twintig voet breedte mochten de stoepen twee voet de straat insteken.
Bij straten van 25 en 30 voet werd dit 2,5 en drie voet. Aan de kleine grachten mochten de
stoepen drie voet diep zijn; aan de grote grachten waren de kades breder en mochten de stoepen
vier voet diep worden.1676
Toen in 1614 de veiling van de percelen aan de nieuwe westkant van de Herengracht
begon, deelde men de potentiële kopers mee dat de kades niet dertig, maar 38 voet (dus 10,75
meter in plaats van 8,5 meter) breed zouden worden. De kade aan de westkant zou hiermee tien
voet (2,83 meter) breder worden dan die aan de overkant. Hiertoe zou de gracht worden
versmald tot 58 voet. Een brede kade werd geprefereerd boven breed water; zoals gewoonlijk
werden alle aspecten die de prijs zouden opdrijven benadrukt bij de aanvang van de veiling. Dit
gegeven zou later aan de Keizersgracht opnieuw een rol spelen. Nog vóór de uitvoering is men
teruggekomen van dit asymmetrische profiel en is de kade volgens het besluit van 5 maart 1613
aangelegd.
Er zijn geen schadeclaims ingediend naar aanleiding van deze zaak. Blijkbaar was een
kade van 30 voet ook genoeg. De aarde van de geslechte wal zou samen met de aarde die
vrijkwam bij het uitgraven van de Herengracht worden gebruikt om de oude stadsgracht te
dempen. De resterende aarde zou langs de bouwpercelen worden gelegd als aanvullend
ophogingsmateriaal.1677 Deze maatregel kwam de grondopbrengst ten goede: gehoogde percelen
waren meer waard.
Ook aan de oostzijde van de Keizersgracht werd een beperking opgelegd aan het
bouwvolume. Bebouwing mocht niet dieper komen dan 100 voet (28 meter) achter de
voorgevelrooilijn.1678 Het motief hiervoor lag in de bescherming van het woonmilieu aan de
Herengracht. Dat blijkt uit de considerans van de keur waarin de bouwvoorschriften werden
geregeld. Die werden niet alleen tot ‘ciraet van de stadt’, maar ook voor het ‘gemeene beste van
de ingeerffden, so op de [...] Keijsersgraft als op de Heerengraft’ ingesteld, waarbij gemeld werd
dat de erven aan de Keizersgracht ‘tegen den anderen [de erven aan de Herengracht] zijn
responderende’.1679 Gevestigde belangen speelden een grote rol, maar ook de aansluiting op de
Herengracht zou de opbrengst zeker ten goede komen. Men zou de percelen aan de
Keizersgracht verkopen op dezelfde manier, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde
servituten als de erven aan de Herengracht. In de resoluties werd nogmaals expliciet vermeld dat
Ramen mochten niet hoger komen dan acht voet (2.26 meter) boven maaiveldniveau. Er mochten overigens wel
ramen in de achtergevel komen als er een plaatsje zou worden aangelegd tussen de achtergevel en de erfscheiding.
Hieraan werd geen minimale maat verbonden: SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 27-28 (22, 23, 28 en 29
januari 1614). Men had er niet aan gedacht om (uitzicht)platten te verbieden, zoals dat voor het volgende bouwblok
wel gebeurde: SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615): Zantkuijl 1978.
1676 SAA 5020-12 (Keurboek I) 44vo-45 (15 april 1614).
1677 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 27-28 (22, 23, 28 en 29 januari 1614).
1678 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615).
1679 SAA 5020-12 (Keurboek I) 72vo-73 (19 november 1615).
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de maximale bebouwingsdiepte 100 voet was en dat tuinen verplicht waren. 1680 Met dit besluit
was de instelling van de ‘keurblokken’ een feit.
De Keizersgracht kreeg een ander karakter dan de Herengracht, niet alleen vanwege de
ligging maar ook vanwege de eigendomsverhoudingen. De Herengracht lag op grond die
vrijkwam door de sloop van de vestingwerken. Deze grond werd uitgegeven uit stadseigendom.
Alle grond aan de Herengracht werd verkaveld en in openbare veiling gebracht. Op de
Keizersgracht gebeurde dat niet: daar werd een groot aantal erven uitgegeven als
schadeloosstelling voor onteigende en verdolven gronden.1681 De Keizersgracht lag grotendeels
op particulier terrein. Lang niet alle grond aan de Keizersgracht veranderde van eigenaar: de
bezitter van een perceel dat met de uitleg werd herverkaveld, mocht zijn grond houden tegen
betaling van een vergoeding voor de waardestijging (melioratie). Dit legde beperkingen op aan de
regelgeving. Die lagen vast in keuren en in erfdienstbaarheden of servituten. Een keur was een
door het stadsbestuur uitgevaardigde regel met een publiekrechtelijk karakter, een servituut was
een privaatrechtelijke afspraak. Over het algemeen maakte deze deel uit van de voorwaarden van
een contract dat werd gesloten door de burgemeesters en de koper van één of meerdere percelen.
Een servituut gold alleen voor de in de koop betrokken percelen. Voor grond die niet was
onteigend kon de stad op deze wijze geen regels stellen. Dit leidde ertoe dat het aanleggen van
stegen op delen van de Keizersgracht niet verboden was. Het stadsbestuur vreesde dat hierdoor
aan de achterzijde van de duur geveilde kavels aan de Herengracht op de diepe kavels enclaves
met kleinere, goedkopere en minder mooie huizen zouden kunnen ontstaan. Immers, voor een
grondeigenaar die als speculant/projectontwikkelaar wilde optreden zou het bedrijfseconomisch
zeer aantrekkelijk zijn om een kavel midden in de mooiste buurt van Amsterdam te splitsen tot
kleinere kavels, die door middel van een steeg te ontsluiten, en een groot aantal kleine huisjes te
bouwen voor de verkoop of de verhuur. De vroedschap besloot daarom dat daetelijck en voor de
vercoopinge (deze formulering liet niets aan duidelijkheid te wensen over) een keur zou worden
uitgevaardigd en gepubliceerd waarin de aanleg van stegen aan de oostzijde van de Keizersgracht
verboden werd.
Samen met de soepeler bouwregelgeving geeft de eigendomsverhouding een verklaring
voor de wat mindere statuur van de Keizersgracht. Op de Herengracht werd de grond zeer duur
verkocht. Wie er wilde wonen moest erg veel betalen voor een bouwperceel. De grondprijs aan
de Keizersgracht lag daar ver onder.1682 Op de Keizersgracht werd bovendien een deel van de
grond uitgegeven aan voormalige eigenaren die inmiddels elders woonden en dus minder
geïnteresseerd waren in de toestand van de gracht. Deze eigenaren hadden minder belang bij de
inrichting van de buitenruimte. Dat bleek ook in 1616, toen men zo ver was dat men het water in
de Keizersgracht zou inlaten: de kademuren, die door de bewoners moesten worden aangelegd
en onderhouden, zaten nog vol gaten en zouden hierdoor kunnen instorten.1683 De aanleg van
het voetpad langs de huizen (dat door de eigenaren moest worden aangelegd) verliep evenmin
probleemloos.1684 Van civic pride lijkt hier weinig sprake; men liet de zaken op hun beloop.
Stedenbouw en ruimtelijke ordening werden bedreven vanuit het bouwblok, niet vanuit
het aanzicht van de gracht. Het beleid was niet zozeer gericht op de samenhang of symmetrie van
de straatwanden aan beide zijden van een gracht maar vooral op het creëren van een aangenaam
woonmilieu door te zorgen voor groen en rust. De regelgeving die bevordering van de welstand
en het woonmilieu beoogde, zoals de beperking van het bouwvolume en het verbod op de aanleg
van stegen werd niet per gracht maar per bouwblok ingesteld.
Smaldelen was aan de oostzijde van de Keizersgracht verboden, maar aan de westzijde
niet. Jan Egbertsz, koopman in hop, kon of wilde deze regeling niet goed volgen. Hij was van
plan om zijn geld niet langer alleen met de handel te verdienen: hij ging vastgoed ontwikkelen,
net als veel tijdgenoten. Hij kwam op 18 januari 1616 met het verzoek om aan de oostzijde van
de Keizersgracht een gang te mogen aanleggen om daarmee de huisjes te ontsluiten die hij op het

SAA 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615).
Van Eeghen 1976, 117.
1682 Jansen 1960, 62-64.
1683 De bewoners werden verplicht de gaten binnen een maand te dichten: SAA 5020-12 (Keurboek I) 106 (16
september 1616).
1684 SAA 5020-12 (Keurboek I) 106vo-107 (5 november 1616).
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binnenterrein wilde bouwen.1685 Hij had zes kavels gekocht, twee aan de oostzijde van de
Keizersgracht, ten noorden van de Hartenstraat, en vier op de westzijde, ten noorden van de
Reestraat.
De vroedschap verbood hem zijn bouwplan uit te voeren en besloot naar aanleiding van
zijn verzoek om een keur uit te vaardigen waarin de aanleg van stegen aan beide zijden van de
Keizersgracht verboden werd. Hiermee werd het dichtbouwen van binnenterreinen verder aan
banden gelegd. Jan Egbertsz was niet van zins om de erven conform de wil van de vroedschap
met mooie grachtenpanden te bebouwen. Hij verkocht de beide kavels aan de oostzijde van de
Keizersgracht nog datzelfde jaar.1686 Het beleid met betrekking tot de aanleg van stegen werd
consequent uitgevoerd en was ook op de lange termijn succesvol. In de bouwblokken tussen de
Herengracht en de Keizersgracht zijn geen stegen te vinden, en evenmin aan de westzijde van de
Keizersgracht.
Op 13 juli 1615 werden de verkaveling en de bouwvoorschriften voor de blokken tussen
de Keizersgracht en de Prinsengracht vastgesteld: hier zouden de percelen 20 voet breed en 150
voet diep (5,66 bij 42,45 meter) worden.1687 Dit was aanmerkelijk smaller dan in de blokken
tussen Herengracht en Keizersgracht. De breedte van 20 voet komt overeen met de gebruikelijke
perceelbreedte in de dwarsstraten en de Jordaan. Een ander belangrijk verschil was het ontbreken
van een achtergevelrooilijn: de kavels mochten geheel worden bebouwd. Hiermee werden deze
bouwblokken opengesteld voor de bouw van pakhuizen, een bouwtype waarbij werd gestreefd
naar maximaal volume en dat vrijwel altijd het gehele perceel innam. Hier werden nauwelijks
tuinen aangelegd; de meeste binnenterreinen speelden een rol in de bedrijfsvoering langs de
Prinsengracht, die vanaf het begin diende voor verkeer en bedrijvigheid. Er was dus ook geen
behoefte aan regelgeving voor de dwarsstraten. Er waren geen tuinen, dus werd ook niet
voorgeschreven dat er geen ramen in de achtergevel en geen platte daken waren toegestaan.1688
De bruikbaarheid van de percelen voor ‘allerley neringe’ kreeg hier prioriteit boven de
woonfunctie.
4.2.2 ‘Grote vuiligheden’: het gebruik van de grachten
Vaak wordt aangenomen dat de grachtengordel van meet af aan was bestemd tot woongebied,
met uitsluiting van andere functies. Dit is onjuist. Aanvankelijk werden vooral restricties opgelegd
aan het bouwvolume en nauwelijks aan functies. Er was bij de derde vergroting geen algemene
maatregel van kracht die overlastgevende bedrijvigheid van de Herengracht en de Keizersgracht
weerde.
Aan de Herengracht waren alleen kuiperijen, smederijen en andere bedrijven waar
aambeelden werden gebruikt, bij servituut verboden. Deze zwaarste categorie bedrijven
veroorzaakte rookoverlast, brandgevaar en lawaai (‘geclop’). Andere bedrijvigheid was wel
toegestaan.1689 De regelgeving met betrekking tot bedrijfsvestiging week nauwelijks af van die op
veel andere plekken in de stad.1690 Sommige categorieën bedrijven die milieuhinder veroorzaakten,
zoals stank en water- en bodemverontreiniging, waren wel degelijk vertegenwoordigd in de
grachtengordel. Het beleid voor de grachten was niet wezenlijk anders dan dat voor de rest van
de stad; de reacties op bedrijfsvestiging wel. Deze bepaalden uiteindelijk het beleid.
De vestiging van bedrijven begon meteen toen de bebouwing van de Herengracht op
gang kwam. Jacob Pietersz Nachtglas was in de zomer van 1615 bezig om aan de Herengracht
een grote mouterij te bouwen.1691 Zijn buren stelden dit niet op prijs. De vestiging van de
mouterij zou leiden tot ernstige overlast voor de omwonenden in de vorm van stank,
vrachtverkeer en het volzetten van de kade.1692 Een pikant detail: de initiatiefnemer was de zoon

SAA 5025-10 (Vroedschap) 307 (18 januari 1616).
Zie de uitgiftekaart van de Keizersgracht: SAA 5039-176C (Kaartboek C Thesaurieren ordinaris).
1687 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615).
1688 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615).
1689 SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 26-67 (22, 23, 28 en 29 januari 1614).
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1691 Nachtglas had ook twee erven aan de oostzijde van de Keizersgracht gekocht, tussen de Brouwersgracht en de
Herenstraat: no. 16 en 17.
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van oud-fabrieksmeester Pieter Jacobsz Nachtglas, die als geen ander bekend moet zijn geweest
met de regelgeving.1693
Het stadsbestuur benaderde Nachtglas met de mededeling dat hij de bouw moest
stopzetten en dat men vervolgens zou bezien hoe men hem schadeloos kon stellen. Maar
Nachtglas trok zich daar niets van aan en nam de mouterij in gebruik.1694 Men kon hem niet
dwingen: nergens stond dat hij geen mouterij mocht bouwen. Hij hield zich precies aan de regels.
Het gebouw stond dwars achter de hoofdbebouwing op de Herengracht achter de huidige
huisnummers 30-34 (afb. 112). Nachtglas had op twee percelen drie betrekkelijk ondiepe huizen
gebouwd; door een poort kwam men op het achterterrein waar de mouterij stond. Deze was veel
hoger dan tien voet maar stond vóór de hoogtescheidingslijn die bij servituut was vastgelegd op
110 voet achter de rooilijn. De mouterij heeft gefunctioneerd tot 1645. Toen wist een van de
achterburen aan de Keizersgracht het gebouw aan te kopen; deze nieuwe eigenaar nam het
gebouw in gebruik als pakhuis.1695
Naar aanleiding van de zaak rond de mouterij van Nachtglas werd in de raad voorgesteld
om brouwerijen, zeepziederijen, mouterijen, geelgieterijen en ‘andere diergelijcke huysen ende
neringen’ niet meer toe te laten aan de Herengracht en aan de oostzijde van de Keizersgracht.
Het bleef bij een voorstel: men kwam niet meer terug op het onderwerp van de schadelijke
bestemmingen.
Het bestuur heeft deze laksheid nog twee jaar kunnen volhouden. In 1618 verzochten de
bewoners van de blokken tussen de Herengracht en de Keizersgracht de vroedschap om een
verbod op de bouw en uitoefening van zeepziederijen en andere ‘onbuyrlycke ende periculose
neringen’. Het rekest was ondertekend door alle bewoners van het gebied, op twee of drie na. Of
deze ‘twee of drie’ zelf zeepzieder van beroep waren is niet bekend. De aanleiding voor de klacht
was de bouw van een zeepziederij door Jan Claesz Oom aan de Keizersgracht. Oom meende dat
zijn bedrijfsgebouw zou strekken ‘tot ciragie van de stadt ende den plaetse aldaer’ maar zijn buren
dachten daar heel anders over. Hij moest de bouw van zijn bedrijf stoppen. 1696 De zeepziederij
was een olieverwerkende industrie en was brandgevaarlijk (afb. 113). Om die reden was deze
bedrijvigheid al in de middeleeuwen verbannen uit het centrum van de stad. Zeperijen waren
vanwege het brandgevaar al vroeg in stenen gebouwen ondergebracht.1697 De eensgezindheid van
de grachtenbewoners deed de vroedschap besluiten om zeperijen te verbieden in de
bouwblokken tussen de Herengracht en de Keizersgracht. Als een van de redenen voor het
verbod werd genoemd dat de bebouwing aan deze grachten een zeer voornaam karakter droeg.
Men spreekt van ‘de heerlycke getimmerten ende thuynen aldaer geset, ende toegemaeckt, ende
die noch apparentelyck meer geset, ende toegemaeckt zullen worden’. Hiermee waren zeperijen
weliswaar verboden, maar over andere overlastgevende en gevaarlijke bedrijven wordt met geen
woord gerept in het halfslachtige besluit en de uitwerking tot keur, terwijl men nu uit ervaring
wist dat alleen goede bedoelingen onvoldoende effect hadden.1698
De bouwgolf die zich na de derde uitleg meester maakte van de stad leidde tot bloei van
de bouwmaterialenhandel, ook aan de grachtengordel.1699 De steenkopers trokken zich weinig aan
van regels. Zij legden de kades langs de grachten vol met steen, zodat anderen er nauwelijks meer
langs konden. De sleelieden werden gedwongen om ‘over de klinkers’, dus buiten de
natuurstenen rijbaan te gaan, wat ook weer verboden was. Daarom moest in 1622 snel een andere
plek voor deze bedrijvigheid worden gezocht.1700 Er werden nieuwe plekken aangewezen, waarbij
Zijn vader was in 1596 Frans Hendricksz Oetgens opgevolgd als fabrieksmeester: SAA 5025-8 (Vroedschap) 235 (4
maart 1596). Hij bleef in functie tot zijn dood in 1603: SAA 5025-8 (Vroedschap) 854 (14 april 1603). Hij werd door
Hooft omschreven als voorbeeld van een integer bestuurder. Hij was uit de houthandel gestapt op het moment dat hij
werd beroepen als fabrieksmeester ‘om hem zelven zuyver ende buyten suspitie van eygensoeckentlickheyt te houden’:
Hooft 1871, 117.
1694 Zie Van den Hoek Ostende 1985.
1695 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 403-405. Zie voor topografische en
biografische details: Den Herder 1949 en vooral: Jansen 1965-1966; Dudok van Heel 1997, 140.
1696 Poelwijk 1999, 422.
1697 Dudok van Heel 1991; Poelwijk 1999.
1698 SAA 5025-11 (Vroedschap) 114 (10 maart 1618); SAA 5020-12 (Keurboek I) 184vo (21 maart 1618).
1699 Van Tussenbroek 2008.
1700 SAA 5025-12 (Vroedschap) 120 (18 juli 1622). Er werd in dit stadium een aantal plekken voorgesteld: de kade bij
het Leidseveer, op de Waal, de Prinsengracht of de Brouwersgracht. Uiteindelijk werden het de Brouwersgracht, de
Prinsengracht tussen Leliegracht en Westermarkt en tussen de Herenstraat en de Runstraat en op de oude oostzijde
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overigens werd bepaald dat de steenkopers die de kades niet belemmerden met hun handel
mochten blijven zitten. Aan de Nieuwe Zijde werden de Herengracht en Keizersgracht
gevrijwaard van de overlast, afgezien van het oudere oostelijke deel van de Herengracht.1701
Overigens blijkt uit een rekest uit 1681 (57 jaar later) dat juist bedrijven die onder een dergelijke
regeling vielen een grote mate van inertie vertoonden. In 1681 verzocht notaris Cornelis van
Poelenburg met een aantal van zijn buren om handhaving van de regels omtrent het gebruik van
de Prinsengracht door de steenkoperij. Uit een brief van een van de steenkopers blijkt dat er rond
de Westerkerk op allerlei plaatsen nog steenhandels zaten. Sommige zaten er al voordat de
grachtengordel was aangelegd. Ondanks de keur van 1623 en nog een aantal andere regels was de
notaris kansloos: de steenkopers bleven waar ze waren en de stad was niet van plan om partij te
worden in deze zaak.1702
Een andere bedrijfstak die men in de grachtengordel niet zou verwachten was de
suikerbakkerij. Men vond bedrijfsbebouwing in de zeventiende eeuw over het algemeen lelijk,
maar suikerbakkerijen waren ook nog enorm hoog, tot zes verdiepingen (afb. 114).1703 Er werd
gebruik gemaakt van opstijgende warme lucht om de suikersiroop te drogen. De vestiging van
suikerraffinaderijen had grote gevolgen op het leefmilieu aan de gracht: ze ‘braakten walm en
stank over de omgeving uit’, tot ‘onlijdelijck groot verdriet, quellinge en ongerijf van de
geburen’.1704 De bedrijfstak maakte een stormachtige groei door in de eerste helft van de
zeventiende eeuw – ook in de grachtengordel.1705 Uit een notariële acte uit 1618 blijkt dat Jacob
Cornelisz Pot een grote suikerbakkerij in aanbouw had aan de oostzijde van de Keizersgracht. Hij
legde bij de verhuur (met een termijn van zes jaar) contractueel vast dat de suikerbakkerij vóór 1
maart 1619 gebruiksklaar zou worden opgeleverd.1706 Ook naast het huis Bartolotti, het huidige
Herengracht 168, één van de grootste en meest monumentale woonhuizen in de derde
vergroting, was een suikerbakkerij gevestigd. Het gebouw kwam in 1638 in handen van
koopman-regent Michiel Pauw, die het liet slopen en vervangen door een modern huis,
ontworpen door de jonge architect Philips Vingboons. Hierbij werd de gang naar de
suikerbakkerij op het binnenterrein dichtgebouwd.1707 De situatie op het latere Herengracht 258
is vergelijkbaar. Ook hier, midden tussen de Hartenstraat en de Wolvenstraat, was in 1615 een
suikerbakkerij opgericht. In 1640 werd deze vervangen door een groot nieuw woonhuis,
eveneens naar ontwerp van Vingboons.1708
Kennelijk werd de vestiging van deze bedrijven toegestaan of gedoogd: men moest voor
de bouw van ovens immers toestemming vragen aan het stadsbestuur. Een zaak die veel aandacht
zou krijgen speelde rond de suikerbakkerij van Cornelis Nuyts aan de Herengracht. Het bedrijf
was in 1616 gevestigd tussen de Leliegracht en Hartenstraat.1709 Het enorme pand brandde af in
december 1659. De schade werd geschat op maar liefst 300.000 gulden.1710 Met de brand leek het
milieuprobleem te zijn opgelost: het werd Nuyts niet toegestaan de suikerbakkerij te
herbouwen.1711 Het gebouw werd herbouwd en in gebruik genomen als suikerpakhuis. Drie jaar
later vroeg zijn zoon en opvolger Elias Nuyts of de suikerbakkerij weer in bedrijf mocht worden
genomen.1712 Opnieuw kreeg hij een negatieve beschikking. Op 28 januari 1666 besloot de
vroedschap om het economisch belang zwaarder te laten wegen dan het milieubelang: de

van het mindere deel van de Herengracht, ten zuiden van de Huidenstraat: Keur d.d. 25 april 1623: Noordkerk 17481778, 1001.
1701 SAA 5025-12 (Vroedschap) 160 (31 januari 1623).
1702 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 23vo-25 (22 januari 1681).
1703 Abrahamse 2004.
1704 De Vries en Van der Woude 1995, 385-389.
1705 Lesger 2004, 182.
1706 Acte d.d. 20 december 1618: Van Dillen 1933, 315-316. Dezelfde Pot had ook een suikerbakkerij voor de verhuur
gebouwd aan de westkant van de Keizersgracht: Contract d.d. 19 november 1619: Van Dillen 1933, 345-347.
1707 Leonhardt 1979, 62-63; Dudok van Heel 1997, 138. Michiel was de zoon van Reinier Pauw (1564-1636) die onder
meer als burgemeester een vooraanstaande rol in het stadsbestuur had gespeeld.
1708 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 484.
1709 Het ging om het pand dat later het adres Herengracht 192 zou krijgen: Van Dillen 1974, 739-740.
1710 Zandvliet 2006, 276-277.
1711 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 97 (29 januari 1663); SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 390 (15 en 23
januari 1660).
1712 Van Dillen 1974, 739-740.
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suikerbakkerij mocht weer open.1713 Deze beslissing leidde vanzelfsprekend tot protest van de
buren.1714 Maar hierbij speelde nog iets anders: juist in deze periode werd het zuidelijk deel van de
grachtengordel opgeleverd. Hier waren woningbouwpercelen te koop waarvoor veel strengere
milieuregels golden. De stad was als altijd bezig de grondprijs te manipuleren en had op dat
moment geen belang bij het beperken van de bedrijvigheid in de ‘oude’ grachtengordel. Dat zou
de prijzen in het nieuwe deel zeker ten goede komen: wie écht mooi en rustig wilde wonen kon
nu een perceel kopen in de Gouden Bocht – er zijn veel voorbeelden van verhuizingen van de
‘oude’ Herengracht naar het nieuwe deel ten oosten van de Leidsegracht.1715 De handelsgeest van
het stadsbestuur deed zich gelden.
Slechts een enkele keer ging men verder dan het uitvaardigen van regels en werd de
uitplaatsing van bedrijven actief ter hand genomen. Op het latere Herengracht 70-72 stonden
twee ‘loodsachtige’ panden, gebouwd door de steenhouwer Hendrick Gerritsz. In 1640 werd
steenkoper Gerrit Hendricksz van Eyck, zijn zoon, uitgekocht van zijn locatie aan de
Herengracht. De prijs van het gebouw was gebaseerd op taxatie door de schepenen. Hij mocht
het ook zelf op de vrije markt verkopen maar moest in dat geval beloven dat hij dat zou doen
onder een servituut waarmee het vestigen van een nieuwe handel in steen, zand en kalk in zijn
pand onmogelijk werd.1716 Grond en opstallen werden aangekocht door Hendrick Grond sr., die
er een groot woonhuis bouwde in classicistische stijl.1717
Hendrick Jansz van Amsterdam, smid op de Herengracht, verzocht in hetzelfde jaar
1640 om een aanstelling in stadsdienst en bood daarbij aan zijn smederij op de Herengracht te
ontmantelen. Hij heeft waarschijnlijk al die tijd aan de Herengracht kunnen blijven omdat hij aan
de oostzijde van de gracht zat, waar geen restricties golden.1718 De stad nam zijn aanbod aan, op
voorwaarde dat hij zijn huis niet aan een andere smid of aambeeldgebruiker zou verkopen of
verhuren, dan met een servituut dat dit onmogelijk zou maken.1719 De bevordering van het luxe
wonen aan de grachten was een zaak van lange adem. Voor wat betreft de bestemmingen is het
zeker niet aan de overheid te danken dat de Herengracht zich ontwikkelde tot luxe woongracht:
het initiatief lag bij de kopers van de percelen. Deze waren voor een groot deel bouwheereigenaar-bewoner. Anderen bouwden woningen voor de markt. Beide categorieën hadden belang
bij een optimaal woonmilieu.
Van Eeghen gaat ervan uit dat haast de oorzaak is geweest van de vele lacunes in de
bestemmingsregelingen, maar gezien de gang van zaken rond de rekesten van bewoners moet
anders worden geconcludeerd.1720 De handelsgeest van het stadsbestuur, ingegeven door
enerzijds de noodzaak om de grondopbrengst te maximaliseren en anderzijds een ongebreidelde
economische groei te faciliteren, heeft geleid tot opportunistisch beleid. De afweging tussen
wooncomfort en economie maakte het bestuur huiverig voor het stellen van beperkingen aan het
grondgebruik: de vrijheid om bedrijven naar believen te vestigen was uitgangspunt. In een later
stadium moest rekening worden gehouden met de belangen van gevestigde bedrijven en eigenaarbewoners. Het uitkopen van bedrijven was kostbaar en werd slechts bij hoge uitzondering
gedaan. Ook tegen het einde van de zeventiende eeuw was het nog steeds niet tot iedereen
doorgedrongen dat de Herengracht een woongracht was en geen bedrijventerrein. In 1699 werd
een tingieterij gevestigd tussen de Hartenstraat en de Wolvenstraat. Eigenaar Isaac Bramen kreeg
te horen dat hij moest vertrekken.1721 De doelstelling om bouwblokken langs de Herengracht en
de Keizersgracht te bestemmen tot exclusief woongebied werd alleen nagestreefd door de
voorwaarden te scheppen, en niet door het dwingend uitsluiten van bestemmingen. 1722 De
hoofdlijnen werden uitgezet, maar daarbinnen werd de gebruikers zoveel mogelijk vrijheid
Van Eeghen 1976.
Zandvliet 2006, 276-277.
1715 Het gedeelte tussen de Leidsestraat en de Nieuwe Spiegelstraat werd in twee gedeelten verkocht. Het westelijk deel
in 1665, het oostelijk deel in 1668. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog lag deze verkoop stil: De la Fontaine Verwey,
Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 121. De oorlog was een reden om de grondprijs te willen opdrijven.
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gegeven. De bestemmingsregels waren in de grachtengordel aanvankelijk niet wezenlijk anders
dan elders, maar de reacties op daadwerkelijke bedrijfsvestiging wel. Uiteindelijk verdwenen de
meeste bedrijven van de beide woongrachten, vooral van de Herengracht.
4.2.3 De vierde vergroting: grachtengordel 2.0
De strubbelingen met bedrijvigheid op de nieuwe grachten waren kleine vlekjes op een eclatant
succes. De luxe woongrachten in de derde vergroting waren in alle opzichten geslaagd, zozeer
zelfs dat de buurt rond de Jodenbreestraat daar onder te lijden had. De bewoners vertrokken
massaal naar de nieuwe grachtengordel. Een dubbel woonhuis in deze straat, die kort tevoren nog
een van de beste woonstraten was geweest, ging in 1639 na jaren leegstand voor slechts 12.000
gulden van de hand.1723 Het voortzetten van deze aanpak was het belangrijkste uitgangspunt voor
de volgende stadsuitbreiding. De lessen die men had getrokken uit de derde vergroting stelden
het bestuur in staat om heldere keuzes te maken. Men wist van te voren dat bouwpercelen in
streng gereguleerde bouwblokken gewild waren en zeer veel opbrachten. De koudwatervrees
voor regelgeving was weg. Dit leidde tot een veel strenger beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Situaties als die met de brouwerij van Nachtglas en de suikerbakkerij van Nuyts wilde
men tot iedere prijs voorkomen. De scheiding van functies werd sterker doorgevoerd. Alle
bedrijvigheid die zou leiden tot lawaai, stank, watervervuiling of lelijkheid werd geweerd van de
woongrachten.1724
Nu was de Kerkstraat de grens van de woonstad. Buiten de Kerkstraat was de vestiging
van overlastgevende bedrijvigheid toegestaan. Om functiescheiding te realiseren werd de regeling
zowel privaat- als publiekrechtelijk dichtgetimmerd. Op de veiling werden niet alleen de
verkoopcondities voorgelezen, maar ook een uitbreiding van de keur waarin de spreiding van
bedrijven over de stad werd geregeld. De lijst met bedrijven die niet aan de grachten werden
toegestaan was veel langer dan tevoren: er mochten geen aambeelden worden gebruikt wegens de
geluids- en rookoverlast. Verder mochten geen kuipers, brouwers, mouters, zeepzieders,
suikerbakkers, glasblazers, ververs, calanderijen, geelgieters, branderijen, smeersmelterijen,
baleinmakerijen, steenhouwerijen, kamfer- en vermiljoenbranderijen, olieslagerijen of
wassmelterijen worden gevestigd. Ook het gebruik van ‘hete persen’ (voor textielbewerking) en
olie- en traanbakken was verboden.1725
Ditmaal was de bestemmingsregeling echter evenmin waterdicht. Op de Keizersgracht,
vlak bij de Leidsestraat, bouwde Pieter Pietersz een steenhouwerij. Hij was daartoe naar eigen
zeggen gerechtigd omdat in de condities waarop hij de grond gekocht had niets vermeld stond
over steenhouwerijen.1726 Zijn buren hadden echter bezwaar gemaakt onder verwijzing van de
keur van 7 december 1663 waarin wèl werd gesteld dat aan de grachten geen steenhouwerijen
waren toegestaan.1727 Pieter hield voet bij stuk in de kennelijke overtuiging dat de servituten als
rechtsmiddel boven de keuren gingen. Hij stuurde aan op een confrontatie. Zowel de
steenhouwer als de burgemeesters waren bereid om over deze zaak naar de rechter te gaan. De
zaak werd er niet eenvoudiger op omdat de verkoopcondities op dezelfde dag ook als keur waren
vastgesteld. De afloop van deze zaak blijft onduidelijk. In de resoluties van de thesaurieren of de
vroedschap is geen vervolg te vinden. Er werd geen principiële uitspraak gedaan, waarmee het
liberale beleid werd voortgezet.
Toen bleek dat een wagenmaker, die een bedrijf had in een kelder aan de zuidzijde van
de Keizersgracht bij de Amstel, de kades gebruikte omdat het in de kelder te donker was, werd
daar meteen op gereageerd.1728 Er werd aan de Herengracht door bewoners geklaagd omdat bij
de Oude Spiegelstraat een vuilnisschuit lag. Hierdoor lag de kade vaak tot het midden vol vuilnis.
Ze hadden ‘soo grooten overlast van uijtsmijten van vuijlniss, assche, daer bij wijlen wel vier in
lijet’, dat ze de schuit liever een straat verderop wilden leggen, bij de Romeinsarmsteeg.1729
De koper was Rembrandt van Rijn: Dudok van Heel 1997, 140.
SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 49-50vo (7 december 1663).
1725 In 1670 werd een aantal zeepzieders ondergebracht op Kattenburg: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 113 (11 juni 1670).
Het persen was een bewerking van laken: Kuijpers 2005, 258.
1726 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 72vo-73 (1 april 1666).
1727 SAA 5020-16 (Keurboek O) 61vo-62 (7 december 1663).
1728 Verklaring d.d. 22 januari 1672: Van Dillen 1974, 853.
1729 SAA 5039-90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 858 (11 juli
1668).
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Net als voorheen werd het woonmilieu op de binnenterreinen beschermd. Er mocht niet
dieper dan 100 voet (28,3 meter) worden gebouwd. Na de uitgifte van de kavels aan het ‘vervolg
van de Herengracht’ kwam een nalatigheid in de regelgeving aan het licht, waarvan meteen
gebruik werd gemaakt. Het bestuur werd hierop gewezen door een brief die Johan Elison aan de
burgemeesters stuurde. Elison was koper van de erven 4 en 5, voorbij de bocht bij de
Leidsegracht. Elison wilde een aanvang maken met de bouw van een huis. Zijn plan was
besteksklaar. Hij had rekening gehouden met een diepte van 110 voet (31 meter), ondanks het
feit dat in het blok ‘niets ter wereld’ was geregeld over de bouwdiepte. Hij was daarom uitgegaan
van de bouwdiepte die aan de Herengracht vanaf 1613 gebruikelijk was geweest. Aan de rest van
de nieuwe Herengracht was de maximale diepte gesteld op 100 voet.1730 De regel gold volgens
Elison niet voor zijn percelen omdat die op het terrein van de voormalige stadssteenhouwerij
lagen en geen deel uitmaakten van de nieuwe stad, maar van de eerdere uitbreiding van 1612.
Deze redenering was juist. De burgemeesters hebben juridisch advies ingewonnen bij de
schepenen. Er was inderdaad een lacune in de regelgeving en Elison kon zijn gang gaan.1731
De bouw van tuinhuizen werd eveneens beter gereguleerd dan in de derde vergroting:
die mochten op het achterste deel van het erf komen maar niet dieper zijn dan vijftien voet en
niet hoger dan twaalf voet. De bouwhoogte werd gerekend uit de dekstenen van de kades.
Tussen het tuinhuis en het huis mocht niets worden gebouwd behalve schuttingen met een
maximale hoogte van negen voet; deze regeling was aangescherpt ten opzichte van de derde
vergroting – toen waren in de tuinen alle gebouwen met beperkte hoogte toegestaan. De privacy
in de tuinen werd gegarandeerd door een verbod op ramen in de verdiepingen van de huizen aan
de Leidsegracht en de dwarsstraten.1732 Ook platten op de huizen waren daar verboden. Om
wateroverlast te voorkomen mocht niemand zijn tuin boven het peil van de kades leggen. De
bouwhoogte werd beperkt waar dat nodig was; in de dwarsstraten werd deze aan een maximum
gebonden om de bezonning van de grachtentuinen te garanderen.
4.2.4 De goudleermakerij: prestedelijke industrie in de grachtengordel
Sommige bedrijvigheid werd onder het negeren van alle regels en met toekenning van financiële
en fiscale voordelen naar Amsterdam gehaald. De scheepsbouw en de haringvisserij zijn in
hoofdstuk 2 en 3 al aan de orde gekomen, maar ook de producenten van fijne
consumptiegoederen werd in alles tegemoetgekomen. De Venetiaanse glasblazer Antonio Obisy
kwam naar Amsterdam om de productie van ‘cristaleyne glasen’ ter hand te nemen. Hij kwam
met het stadsbestuur overeen dat hij voor tien jaar gratis woon- en bedrijfsruimte zou krijgen. De
winkel en de kelder van het pand werden op stadskosten verbouwd; ook werd door de stad een
oven geplaatst. Verder kreeg hij vrijstelling van accijnzen en de wacht en vijftig gulden subsidie
per jaar.1733 Ook de glasblazer Jan Jansz Carel kreeg langdurig gratis grond tot zijn beschikking. 1734
Een andere bedrijfstak die met renteloze leningen, gratis grond en het negeren van
regelgeving werd gesteund was de goudleermakerij. De goudleermakerij was geconcentreerd in
Amsterdam en werd gezien als een belangrijke bedrijfstak. Er werden zelfs bedrijven opgericht
op verzoek van het stadsbestuur.1735 Goudleer werd vooral gebruikt als wandbekleding. Men
verwachtte tijdens de vierde vergroting een enorme opleving van de vraag: men voorzag, naar
zou blijken terecht, een bouwexplosie na de stadsuitbreiding. Het economisch belang had eerder
Dit was bepaald bij de verkoop van de erven: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 49-50vo (7 december
1663).
1731 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 138 (15 februari 1664).
1732 De huizen aan de Leidsegracht, die eveneens uitkeken op de keurtuinen, werden uitgezonderd van het verbod op
het maken van ramen, als de eigenaren ervoor kozen zelf ook een tuin aan te leggen: SAA 5039-183 (Register van
verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664). In de huizen aan de Reguliersgracht, de Vijzelstraat, de Amstelstraat en de
Utrechtsestraat waren ramen in de achtergevels3 evenmin toegestaan: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven)
161 (23 mei 1664); SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 214vo-248 (1 januari 1665).
1733 Contract d.d. 22 augustus 1597: Van Dillen 1929, 548-549.
1734 Vroedschapsresolutie d.d. 25 maart 1613: Van Dillen 1933, 35.
1735 Koldeweij 1998, 189. Hans Le Maire kreeg een renteloze lening van 2000 gulden om een goudleermakerij te
beginnen: Resolutie van de oudraad d.d. 31 december 1616: Van Dillen 1933, 211. Hij kreeg ook gratis de beschikking
over een terrein en een bedrijfsgebouw in het bolwerk: Contract tussen de burgemeesters en Hans le Maire d.d. 17
januari 1617: Van Dillen 1933, 223-224. Bij de aanleg van de wandelweg over de vestingwerken werd één bolwerk
uitgezonderd, dat waar een goudleermakerij stond: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 131 (31 januari 1641).
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geleid tot een vrijstelling van het verbod op het buitentimmeren; de goudleermakers kregen alle
rechten en faciliteiten die ze nodig hadden voor de uitoefening van hun bedrijf.
De bedrijfstak wist zich zelfs te onttrekken aan de geleidelijke maar totale sloop van
voorstedelijke bebouwing bij de vierde vergroting. Twee goudleerfabrieken waren buiten de stad
gebouwd en kwamen midden in de grachtengordel terecht. De fabricage van goudleer was
gevoelig voor milieu-invloeden. Het goudleer raakte beslagen door rook en naar men aannam
ook door stank.1736 Mogelijk was dit een reden om de bedrijven te laten zitten waar ze zaten.
De goudleermakerij De Rijsende Son van Willem van den Heuvel stond tot 1662 buiten de
stad aan de Overtoom en kwam na de vergroting terecht aan de Prinsengracht. De zeven
percelen waar het op stond bleven buiten de veiling. Van den Heuvel kocht ze voor een bedrag
dat werd berekend op basis van de gemiddelden van de prijzen die op de veiling werden betaald
voor de percelen ter linker- en rechterzijde. Het bedrijf mocht blijven staan, maar de erven aan de
gracht moesten volgens de keuren worden bebouwd.1737 Zo werd het bedrijfscomplex vanaf de
straat onzichtbaar. Het handhaven van het bedrijf leidde tot enige herverkaveling aan de
Kerkstraat, waarvoor de burgemeesters toestemming gaven.1738 De Rijsende Son maakte deel uit
van de Compagnie van Goudleermaken. Deze werd in 1658, vlak voor de stadsuitbreiding, opgesplitst.
Een van de deelnemers, Jacob Hamer, kocht enkele dagen na de splitsing een groot stuk grond
aan de Heiligeweg om daar een nieuwe goudleermakerij op te richten onder de naam De Gecroonde
Son.1739
Ook Hamer kreeg vrijstelling van de regels op het buitentimmeren. Hij bouwde zijn
bedrijf; na de vergroting stond het in het bouwblok tussen de Prinsengracht, de Keizersgracht, de
Leidsegracht en de Leidsestraat.1740 Het stond niet in de rooilijn, maar scheef midden in het blok.
Op de vogelvluchtkaart uit 1682 waarop Jacob Bosch de bebouwing van de vierde vergroting
heeft vastgelegd is één gebouw te zien dat buiten het stedelijk systeem staat. Dat is de
goudleerfabriek van Jacob Hamer (afb. 115).
Het bedrijf voldeed op geen enkele manier aan de bouwvoorschriften; het was een
houten gebouw met alleen een stenen voorgevel. Dit werd gedoogd, omdat het een bestaand
gebouw betrof.1741 Jacob Hamer moest voor de waardevermeerdering van de grond onder zijn
bedrijf 18.000 gulden betalen. De regeling met de goudleermakerijen was getroffen met het oog
op de stedelijke economie. Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en stedenbouw
verdiende de aanpak geen schoonheidsprijs: een groot houten bedrijfsgebouw, in een architectuur
die op weinig waardering kon rekenen, kwam op een toevallige plek midden in een bouwblok
terecht. De omwonenden grepen de eerste gelegenheid aan om de fabriek van Jacob Hamer weg
te krijgen. Zij deden in 1669 een beroep op een pas vernieuwde keur die houtbouw in de stad
moest tegengaan. Er werden in de vierde uitleg op vrij grote schaal nog werkloodsen, tuinhuizen
én woningen gebouwd met houten zijmuren, gevels en dakbedekking. Alle overtreders moesten
hun houtbouw binnen zes maanden afbreken.1742
Maar het gebouw van Hamer was indertijd met toestemming van de stad gebouwd op
een stenen basement met houten wanden. Het viel niet onder de nieuwe keur, omdat die
specifiek sprak over de bebouwing in de stad. Het feit dat er een houten gebouw stond, was het
resultaat van bouwactiviteit die zich hield aan de voorschriften, niet van een overtreding ervan.
De thesaurieren zagen in dat het zeer onredelijk zou zijn Hamer nu te laten vertrekken en
SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165vo-166 (2 januari 1664). Het ging om nummers 6-12 in park A aan de oostzijde van
de Prinsengracht. Willem van den Heuvel kocht voor 400 gulden een afbraak van de stad; aan de noordzijde van de
Heiligeweg. De materialen zullen zijn verwerkt in de verbouwing: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen)
252 (21 februari 1664). De sloot achter het bedrijf werd in 1664 gedempt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 175vo (21
februari 1664).
1738 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 3vo (21 oktober 1664). Een deel van het complex werd onteigend: SAA 5023-5 (Groot
Memoriaal) 127 (29 januari 1664); Koldeweij 1998, 70-90.
1739 Koldeweij 1998, 99-102. Over de erfgenamen van Hamer: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26 (25 januari 1675).
1740 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 166 (2 januari 1664). Hamers bedrijf stond op de kavels genummerd 8-12 in park A
aan de westzijde van de Keizersgracht. De prijs werd bepaald op basis van het gemiddelde van de opbrengst van kavels
7 en 13 ter weerszijden. Mogelijk heeft hij zijn bedrijf in 1663 nog uitgebreid; toen kocht hij voor 299 gulden een
afbraak aan de Leidsegracht, die veel bouwmateriaal moet hebben opgeleverd: SAA 5039-688 (Memoriael van
diversche partijen) 184 (1663).
1741 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 78vo-79vo (30 oktober 1669).
1742 SAA 5020-16 (Keurboek O) 211 (5 juni 1669).
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schoten hem te hulp met een ongebruikelijke stap: ze boden hem juridische bijstand. Er werd een
rekest opgesteld, dat door Hamer naar de het gerecht werd gestuurd. De tekst was geschreven
door de beide thesaurieren, Nicolaas Tulp en Gillis Valckenier. 1743 Het gebouw bleef staan totdat
in 1683 de kavels waar het op stond op een executieveiling werden verkocht. De fabriek was
failliet; de ruimtelijke ordening had er geen vat op gekregen, de teruglopende vraag naar goudleer
wel.
4.3 De bu iten sta d: Ams terda m als we rkge bie d
4.3.1 De Jordaan: wonen en werken
De Prinsengracht was de belangrijkste verkeersader door de zeventiende-eeuwse stad, en de
grens tussen twee werelden: de grachtengordel en het gebied daarbuiten. ‘De Jordaan […] is bij
het vergrotingsplan van 1612 als volksbuurt aangewezen’, schreef Leonie van Nierop ter inleiding
op een reeks artikelen over de Jordaan, waarvoor de achttiende-eeuwse verpondingsregisters als
voornaamste bron dienden.1744 Dit is strikt gezien niet juist: de Jordaan is niet het resultaat van
het aanwijzen van bestemmingen. Iedereen mocht wonen waar hij wilde, als hij het kon betalen.
Bedrijven mochten overal worden gevestigd waar dat niet expliciet verboden was. De Jordaan is
het resultaat van uitsluiting elders: van het juridisch of financieel onmogelijk maken van vestiging
van bepaalde functies op andere plaatsen.
De grachtengordel werd ondanks de bovengenoemde strubbelingen voor het overgrote
deel als luxe woongebied gebruikt. Andere functies werden weggedrukt naar het gebied buiten de
Prinsengracht. De Jordaan was het resultaat van deze verdringing. Het gebied werd gebruikt voor
de opvang van functies die strijdig waren met het woongenot aan de grachten. Hieronder viel
allerlei overlastgevende bedrijvigheid, maar ook de woonhuizen van de stedelijke onderklasse. De
onderkant van de woningmarkt bestond uit dicht opeengepakte, armoedige eenkamerwoningen.
Deze lagen bovenin de huizen, in de kelders of binnen de bouwblokken, aan gangen en stegen.
In de laatste categorie woonden de allerarmsten.1745 Stegen en gangen kwamen vooral in de
Jordaan in grote aantallen voor.1746 Er waren nog de nodige huizen met houten gevels en rieten
daken. De eigenaren van houten huizen kregen in 1613 toestemming om hun huizen nog tien jaar
te laten staan, maar de rieten daken moesten in 1616 binnen een jaar verdwenen zijn.1747
De Jordaan behield voorstedelijke trekken. Dat gold niet alleen voor de hoofdstructuur,
de richting van straten en grachten, maar ook voor het grondgebruik en sommige bebouwing.
Voor de bedrijvigheid was evenzeer sprake van een bestendiging van de voorstedelijke situatie.
De grachtengordel en later de oude binnenstad werden door middel van regelgeving geleidelijk
ontdaan van overlastgevende bedrijvigheid. Buiten de Prinsengracht gebeurde dat niet. Zo werd
een van de bolwerken al in 1613, meteen na de aanleg, het ‘Passeerdersbolwerk’ genoemd, naar
de passeerdersbedrijven die in de directe omgeving waren gevestigd. 1748 Bestaande clusters
bedrijven bleven gehandhaafd en mogelijk uitgebreid. Zo was in de omgeving van de
Bloemstraat, die aanvankelijk ook nog ‘Weversstraat’ werd genoemd, een flink aantal bedrijven
waar allerlei soorten fijne textiel werden vervaardigd.1749 Rond de Looiersgracht was een groot
aantal looierijen gevestigd, waarover hieronder meer. In de omgeving van de Elandsstraat vond
concentratie plaats van zeemleerbereiders en lijmzieders.1750 In de omgeving van het
Karthuizerklooster bestond een concentratie van pottenbakkerijen.1751 Ook plateel- en andere
aardewerkbakkerijen waren hier na 1612 geconcentreerd. 1752 Uit archeologisch onderzoek is
gebleken dat in dit gebied vóór de derde uitleg houten bedrijfsbebouwing stond, die pas tussen
1625 en 1650 werd vervangen door stenen gebouwen.1753 De aanwezigheid van deze clusters mag
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 78vo (7 november 1669).
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niet leiden tot de conclusie dat er sprake was van een strakke of van bovenaf opgelegde
functiescheiding. Lijsten met beroepen van Jordaanbewoners laten de meest uiteenlopende
bedrijfstakken zien.1754
Tijdens de derde uitleg had men geen inzicht in de ruimteclaims en vestigingseisen van
de verschillende bedrijfstakken. Veel vestigingslocaties kwamen tot stand op aandringen van
bedrijfseigenaren. De regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening zoals die in de grachtengordel
en het stadshart werd uitgevaardigd kwam voort uit de wil om de overlast te beperken. Het
wonen werd daarmee boven industriële functies bevoordeeld. Binnen de Jordaan was geen sprake
van een zorgvuldige verdeling van functies over het grondoppervlak. Dat wil niet zeggen dat er in
het geheel geen sturing was. In de Jordaan werden ook wel bedrijven aan banden gelegd, maar
dat gebeurde niet zozeer ter bevordering van het wooncomfort maar ter voorkoming van fysieke
schade aan naburige bedrijven en de producten die er werden gefabriceerd.1755 Een lange lijst van
verschillende bedrijven moest bij de bouw van ovens en schoorstenen voldoen aan bouwkundige
eisen, maar de locatiekeuze stond vrij.1756 De fijne textielnijverheid in de Bloemstraat, de
Bloemgracht en de Rozengracht, waar ‘gouden legaturen, zijde smalletgens, noppen ende andere
costelijcke manufacturen’ werden vervaardigd, had last van andere bedrijvigheid. De fijne waren
raakten bedorven of verkleurd ‘door de rook, damp ende andere stinckende luchten van
riembeslagmakers, geelgieters, smeden en anderen die het aambeeld of extraordinaris vuur
gebruiken’. Daarom werden deze bedrijven geweerd uit de bouwblokken tussen de Bloemgracht
en de Rozengracht. Dit was de enige maatregel die in ruimtelijke zin beperkingen oplegde aan
bedrijvigheid in de Jordaan. De keur werd in 1736 ingetrokken. Dit intrekkingsbesluit heeft alleen
betrekking op een deel van de Jordaan, maar de considerans van deze keur is een tekst met een
algemene strekking, die op te vatten is als een soort beginselverklaring over het ruimtelijkeconomisch beleid. Het algemene uitgangspunt dat hier is geformuleerd is om ‘de ingezetenen te
laaten in hare vrijheijt van zoodanige neering en functie op te rigten als komen goed te vinden’.
Een keur zoals die in 1615 werd uitgevaardigd, zo vervolgt de tekst, zou door kwaadwilligen als
‘pretext’ kunnen worden aangewend om anderen nodeloos in de weg te zitten.1757 In de
overwegingen wordt impliciet gesteld dat regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening
alleen dient om ernstige en grootschalige overlast te kunnen aanpakken op basis van klachten.
Laissez-faire was de regel, en alleen bij zware overlast en grote druk door omwonenden werd
ingegrepen in de bestaande situatie. De weinige keuren op het gebied van ruimtelijke ordening
werden al gezien als als uiting van doorgeschoten regelzucht.
4.3.2 Leidsebuurt, Weteringbuurt, Weversbuurt, Weesperbuurt
De vierde vergroting had in hoofdlijnen de functionele indeling van de derde: tegen de oude stad
werd gewoond, daarbuiten was bedrijvigheid toegestaan. Het was vóór het begin van de vierde
vergroting al duidelijk dat aan de grote grachten alle bedrijvigheid, die ook maar enige overlast
zou genereren, geweerd zou worden. De grachtengordel werd in doorontwikkelde vorm
voortgezet; het gebied erbuiten leek in niets op de Jordaan. De bedrijvigheid die in de Jordaan
weliswaar veelal geclusterd, maar overal verspreid aanwezig was, werd in de vierde vergroting
geconcentreerd. Alle functies kregen een eigen plek. De systematiek van de derde vergroting,
voor zover we daarvan mogen spreken, werd omgedraaid. Functies werden in principe verboden
en vervolgens op de gewenste vestigingsplaats expliciet toegestaan. Over het algemeen werd
gestreefd naar concentratie. Een aantal gedeelten van de stadsuitbreiding werd bestemd voor één
specifieke bedrijfstak. Het spreekt vanzelf dat de locatiekeuze daarmee van groot belang was.
Hierbij kregen de meest vervuilende en overlastgevende bedrijven de meeste aandacht van de
thesaurieren en de stadsmeesters. Zo kregen bedrijfstakken als de brandewijnbranderij, de
hoornbranderij, de zwavel- en salpeterraffinaderij, vermiljoen-, vernis- en terpentijnmakerij een
eigen plek in de nieuwe uitbreiding (afb. 116).1758 Aan de Lijnbaansgracht werd grond uitgegeven
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voor drie scheepswerven voor binnenvaartschepen en een boommakerij.1759 Deze lagen tussen de
Leidsepoort en de Leidsegracht.1760 Deze vestiging had vooral te maken met de bereikbaarheid.
4.3.3 De oude en de nieuwe Looiersbuurt
Een goed gedocumenteerd geval van overheidsinterventie over een lange periode is dat van de
looierijen. De looiers waren geen speerpunt in het economisch beleid. Uit niets blijkt dat het
bestuur de looierij zag als meer dan een noodzakelijke voorziening. De leerlooierij was bovendien
een bedrijfstak met rampzalige effecten op het leefmilieu in de omgeving. Men besloot al vroeg
om de looiers op één plaats te concentreren. Halverwege de zestiende eeuw werd een weer land
buiten de stad gekocht om de looierijen onder te brengen. Dit terrein lag aan de westzijde van de
stad, bij het Kaatsbaanpad. Er werd in 1557 een ‘generale loyerie’ gevestigd: een concentratie van
(nagenoeg) de gehele bedrijfstak op één terrein. 1761
Toen de grachtengordel werd aangelegd moesten de looiers daar weg. Voor de looiers
was aanvankelijk niets geregeld. Toen de sloten werden gedempt konden ze daar niet blijven; ze
hadden water nodig voor de uitoefening van hun bedrijf (afb. 117). Pas op het moment dat
eigenaren van bedrijven bij het bestuur aanklopten met de vraag om nieuwe locaties, werd actie
ondernomen. De looiers vroegen om een nieuwe bedrijfslocatie. Men besloot om alle looiers die
gevestigd waren in de nieuwe stadsuitbreiding (en niet alleen de looiers die weggerooid moesten
worden om plaats te maken voor de aanleg van nieuwe straten en grachten) in dit gebied onder te
brengen. De Looiersgracht is geen spontaan ontstane concentratie maar een bewuste keuze
geweest.1762
De looiers van zeemleer kregen tijdens de derde vergroting een vergelijkbaar terrein tot
hun beschikking. Dit terrein lag vlakbij de twee zeemleermolens, ook wel de Grote en Kleine
Stinkmolen genoemd, op de bolwerken aan beide zijden van de Elandsstraat.1763 Ze waren vanaf
1615 in bedrijf.1764 Het terrein waar de zeemleertouwers kwamen werd op hun initiatief
aangepast: ze kregen toestemming van het bestuur om achter hun bedrijven, op hun eigen grond,
een sloot aan te leggen vanuit de Lijnbaansgracht naar een riool dat naar de Elandsgracht liep.
Hier werd nog een voorwaarde aan toegevoegd: als hieruit ‘groote stanck ofte andere swaricheyt’
zou voortkomen, zou het het bestuur vrij staan de zaak terug te brengen in de oorspronkelijke
toestand.1765
In 1630 werd een tweede concentratiegebied voor de looiers aangewezen. De reden
daarvoor was de afname van de tolerantie van overlast in de stad, waar verspreid nog looierijen
waren gevestigd. Een aantal looiers die door hun buren niet langer werden getolereerd waren wel
bereid te verhuizen als de stad grond ter beschikking zou stellen. De looiers wilden niet naar de
Looiersgracht, omdat ze de grond daar te duur vonden. Daarom kregen zij grond toegewezen op
de Braak bij de Haarlemmerpoort.1766 Hier werd niet alleen een praktisch probleem mee opgelost:
de grond bij de Braak was onderwerp van het in hoofdstuk 2 beschreven conflict tussen de stad
en een aantal grondeigenaren. Met instelling van een concentratiegebied voor leerlooiers zou de
grond sterk in waarde dalen, waarmee de onderhandelingspositie van de stad evenredig beter
werd.
Het concentratiegebied in de Jordaan bleef bestaan, maar bij de volgende
stadsuitbreiding ontstond er een nieuwe ruimteclaim van de looierijen.1767 Al snel nadat het
uitbreidingsplan in 1662 was vastgesteld door de vroedschap kwam het probleem aan de orde
van de huisvesting van de looierijen die bij de aanleg van de vestingwerken van hun plek in de
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 148vo (14 september 1663).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
1761 Het terrein lag ‘buyten Jan Rodenpoort over de kaatsbaan achter mr. Claes Heynen thuijn’: Vroedschapsresolutie
d.d. 6 september 1557: Van Dillen 1929, 252-253. Zie ook: Kannegieter 1962b.
1762 SAA 5025-10 (Vroedschap) 198 (31 december 1613). Op dezelfde dag werd ook een rekest behandeld van de
houtkopers; blijkbaar was men ook bezig met de ruimtelijke organisatie van deze sector: SAA 5025-10 (Vroedschap)
199 (31 december 1613).
1763 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 289vo (15 december 1620). De molens waren rond 1615 gebouwd. Het leer werd
in de molens soepel gestampt. De stank was afkomstig van de daarbij gebruikte volaarde, olie en traan: Van den Hoek
Ostende 1985.
1764 SAA 5039-299 (Rapiamus) 33 (1 mei 1615).
1765 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615).
1766 SAA 5025-15 (Vroedschap) 165vo (17 september 1630).
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voorsteden (langs de Boerenwetering en de Overtoom) werden verdreven; de looiers traden ook
nu op als collectief en vroegen om grond. Zij moesten een plek krijgen op afstand van de
grachtengordel. Men besloot tot huisvesting bij de Lijnbaansgracht. Hiervoor werd een kleine
wijziging in het stadsplan aangebracht in de vorm van een 36 voet brede sloot op de plaats waar
tegenwoordig de Fokke Simonszstraat ligt. Het eerder geplande bouwblok zou door de sloot in
tweeën worden gesneden.1768
Uiteindelijk kwamen de looiers iets ten noorden daarvan terecht, in de straat die nog
altijd de Nieuwe Looiersstraat heet (afb. 118 en 119). Deze locatiewijziging had te maken met
grondeigendom: de grond waar de looiers zich mochten vestigen was particulier bezit. De looiers
moesten zelf zien dat ze de grond in eigendom of huur kregen. Dat was niet makkelijk, want de
grond was in gebruik als tuin, bleekveld en allerlei andere functies. Een deel ervan was bebouwd.
Toen het de looiers niet lukte de grond te verwerven, kwamen ze opnieuw naar de burgemeesters
met het verzoek om een vestigingsplaats. Deze gingen meteen op zoek naar een andere plek,
waar de grond in bezit van de stad was; deze werd gevonden juist ten noorden van de
oorspronkelijke locatie. Het was van groot belang om de looiers een plaats aan de stadsrand te
geven. Men wilde voorkomen dat ze zich weer zouden verspreiden, met de bekende gevolgen
voor het milieu en de waterkwaliteit. De thesaurieren kregen opdracht om de grond onderhands
aan de looiers te verkopen. 1769
De looiers hoefden niet zelf een gracht te graven. De thesaurieren besloten dit werk op
zich te nemen.1770 Ook de twee loopbruggetjes over de sloot werden door de stad gebouwd.1771
In 1667 werd de Vijzelstraat opgehoogd en een brug over de Prinsengracht gebouwd, met als
reden dat de looierijen vanuit de stad veel beter bereikbaar werden.1772 In 1675 werd een houten
loopbrug over de Vijzelgracht gelegd.1773 De verkaveling van de grond is gebeurd door de looiers;
deze traden op als collectief op het moment dat hun gezamenlijke belangen moesten worden
behartigd bij het stadsbestuur. Het stuk grond werd verkocht aan de ‘gemene loiers ofte
huyvetters deser stede’ en zij verdeelden de grond onderling in dertig percelen van verschillende
grootte.1774 Overigens was ook hiermee geen concentratie van alle looierijen ontstaan: in 1665
bevond zich een concentratie van looierijen ten oosten van de Amstel buiten de stad.1775
4.3.4 Chemische industrie: salpeter, zwavel, vermiljoen, terpentijn
In 1669 moest een plaats worden gezocht voor een aantal andere bedrijfstakken, die zorgden
voor stank en zware chemische vervuiling van de grond en het oppervlaktewater. Een blok erven
ten westen van de looierijen werd hiervoor bestemd. Het raffineren van zwavel en salpeter, het
maken van vermiljoenvernis en terpentijn en het branden van hoorn werden op deze plaats
expliciet toegestaan.1776 De Looierssloot werd verlengd aan de andere kant van de Vijzelgracht om
het afvalwater te kunnen lozen.1777 De percelen zouden onderhands worden verkocht. De

SAA 5025-23 (Vroedschap) 221vo (12 december 1662).
SAA 5025-24 (Vroedschap) 2-2vo (2 mei 1663).
1770 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663). De sloot is in 1663 gegraven door Otto Jeuriaensz, hetgeen blijkt
uit een betaling van 1406 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 100 (14 december 1663). Later
werd besloten de looiers niet te laten betalen voor vergraven grond. Ze kregen gratis hun gracht maar de grond waarin
die werd aangelegd bleef eigendom van de stad: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 148vo (14 september 1663). Voor de
grond onder de looierijen betaalden ze in termijnen vier stuivers per vierkante voet: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 151151vo (19 september 1663); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17 (10 maart 1665).
1771 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185vo (1 mei 1664).
1772 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo (12 december 1667).
1773 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 54 (16 augustus 1675).
1774 Van Eeghen 1982; Jansen 1970-1971. Volgens Jansen was de Looierssloot een bestaande kavelsloot, maar hij is
gegraven in opdracht van het stadsbestuur. Voor de grondverkoop: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 249256.
1775 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 48 (25 november 1665).
1776 Verklaring d.d. 31 augustus 1617: Van Dillen 1933, 828. Aan de Bloemgracht en in de Rozenstraat werd dit bedrijf
uitgeoefend.
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grondprijs zou onder de marktprijs liggen.1778 In 1670 werden vier houten bruggen gebouwd om
het werkgebied in aanleg bereikbaar te maken.1779
Later werd een deel van het terrein alsnog toegewezen aan looiers: de blokken ten zuiden
van de Derde Weteringdwarsstraat. De Looierssloot werd verlengd waar tegenwoordig de
Nieuwe Weteringstraat ligt.1780 Men verwachtte kennelijk een geleidelijke uitbreiding van de
looierij. De vernismakerij en aanverwante bedrijfstakken die aan de overkant van de Vijzelgracht
waren toegestaan, zouden hier worden verboden om de percelen voor de looierij te kunnen
reserveren. Daniel Stalpaert kreeg opdracht om te zorgen voor een ophaalbrug over de
Achtergracht, ten westen van de Amstel, om de bereikbaarheid van het bedrijvengebied te
waarborgen.1781 In verband met het Rampjaar werd bezuinigd: er zou alleen een houten brug met
oorgat komen. De uitvoering werd tweemaal uitgesteld.1782 Ook ten oosten van de Amstel, waar
de stadsontwikkeling na het Rampjaar was gestopt, werden allerlei smerige bedrijfstakken
ondergebracht, zoals de zeepziederij en de hoedenindustrie.1783 Dit waren beide zeer vervuilende
bedrijfstakken; de hoedenmakerijen veroorzaakten ernstige kwikvervuiling.1784
4.3.5 ‘Voortplanting der manufacturen’: woningbouw ter stimulering van de textielindustrie
Voor de lakenweverij ging de stad een stap verder dan het beschikbaar stellen van grond onder
de marktprijs, zoals dat bij allerlei andere sectoren gebeurde. Al in 1661, dus nog voordat het
ontwerp voor de vierde vergroting was vastgesteld, besprak de vroedschap een ‘concept tot
beneficiering ende voortplanting van de draperije’. 1785 Dit voorstel was ongetwijfeld afkomstig
van een aantal ondernemers. De vroedschap besloot om van stadswege een aantal huizen te laten
bouwen die speciaal geschikt zouden zijn voor lakenwevers. Een deel van de stadsuitleg werd
hiermee buiten de particuliere ontwikkeling gehouden. Dit stadsdeel komt in zijn structuur
overeen met de andere stadsdelen buiten de Prinsengracht, maar de bebouwing valt op door
uniformiteit en grootschaligheid. De voorhuizen (waar het licht binnenkwam) moesten groot
genoeg zijn om twee weefgetouwen in te kunnen zetten. De huizen moesten ruime zolders
hebben voor het opslaan en sorteren van de wol. Deze huizen zouden worden verhuurd aan
lakenwevers, die een lage prijs zouden betalen, op voorwaarde dat ze hun getouwen voortdurend
aan de gang zouden houden.1786 De lakenweverij in Amsterdam was in vergelijking met die van
Leiden van ondergeschikt belang; de bedrijfstak ondervond grote concurrentie uit Engeland en
de omgeving van Luik. De lakenindustrie in de Republiek als geheel kromp in de tweede helft
van de zeventiende eeuw; veel bedrijvigheid verdween uit de steden naar het Brabantse
platteland.1787 In Amsterdam zal deze malaise ook gevoeld zijn.
In 1670 formuleerden de burgemeesters een voorstel aan de vroedschap, waarin men de
regenten van het Burgerweeshuis, het Leprozenhuis en de Gasthuizen de opdracht gaf om
minimaal 400 huisjes te bouwen ten behoeve van de weverij en wolkammerij. Een ontwerp voor
de huisjes was al gemaakt.1788 De grond zou gratis door de stad worden geleverd. De bouwkosten
zouden worden betaald uit de verkoop van grond uit het bezit van de drie instellingen. De huisjes
mochten alleen aan wevers, wolkammers of spinners worden verhuurd, die ofwel van buiten de
stad kwamen, of een nieuw bedrijf wilden beginnen. De huur zou worden bepaald door de
opbrengst van de grond, vermeerderd met een kwart voor het onderhoud van de huisjes. 1789 Een
aantal percelen in de Weteringbuurt werd hiertoe buiten de veiling gehouden. De vroedschap
keurde het voorstel goed en gaf de burgemeesters een volmacht om het verder uit te werken. De
drie instellingen zouden ieder voor een derde deel verantwoordelijk worden voor het project.
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 36vo-37 (14 maart 1669).
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). Het ging om twee bruggen over de Vijzelgracht, een over de
Reguliersgracht bij de Prinsengracht en een over de Looierssloot bij de Ossenmarkt.
1780 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 10 (14 januari 1672).
1781 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 135vo (24 februari 1672).
1782 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
1783 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 20vo-22 (12 februari 1687).
1784 Ook een aantal Franse vluchtelingen die zich bezighielden met leerindustrie kreeg gratis grond aan de
Rapenburgergracht: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 19vo-20 (10 februari 1687).
1785 SAA 5025-23 (Vroedschap) 129vo (1 april 1661).
1786 SAA 5025-23 (Vroedschap) 162 (28 september 1661).
1787 De Vries en Van der Woude 2005, 341-343.
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Volgens een nieuwe tekening van architect Philips Vingboons zouden kelders voor de spinsters
onder de huisjes worden aangelegd (afb. 120).1790 Men liet er geen gras over groeien: de bouw
moest snel beginnen. De stad zou tegen inkoopprijs heipalen leveren aan de gasthuizen.1791 De
bouw van de huisjes verliep zeer snel. De verhuur verliep minder voorspoedig. De doelgroep was
kennelijk te klein om alle huizen verhuurd te krijgen. Een onderzoekscommissie moest de
oorzaak hiervan achterhalen en binnen een week met een oplossing komen.1792 Precies een week
later hadden de heren hun rapport klaar. Ze hadden niet alleen met de opdrachtgevers van de
huisjes gesproken, maar ook andere betrokkenen ‘in ’t breede gehoort’. De gemiddelde huurprijs
werd vastgesteld op 90 gulden per jaar. Handwerkslieden van buiten de stad kregen voorrang. Als
er na twee weken nog huisjes te huur zouden zijn, zouden ook Amsterdammers in aanmerking
komen.1793
In 1686 werd opnieuw een aantal kavels gratis uitgegeven aan manufacturiers van
gouden, zilveren, zijden en wollen stoffen, ditmaal aan de Nieuwe Prinsengracht ten oosten van
Weesperstraat.1794 Het jaar daarna kreeg de koopman Jean Ostome, die ten oosten van de Amstel
een klein imperium van textielbedrijven had opgebouwd, op zijn verzoek gratis het gebruik van
grond en gebouwen om woningen voor zijn werknemers in te richten.1795
Net als bij andere voorzieningen om bedrijvigheid van buiten te trekken, trachtten ook
hier Amsterdammers een graantje mee te pikken. In 1671 kregen Amsterdamse ondernemers de
beschikking over een aantal wevershuizen. Er moesten minimaal honderd weefgetouwen in
bedrijf worden gesteld. Ze kregen niet alleen huursubsidie maar ook de beschikking over gratis
personeel. Hiertoe werd een banenplan opgesteld: voor elke drie weefgetouwen zouden twee
weesjongens ter beschikking worden gesteld. Zij werden door de stad onderhouden en hoefden
geen kost of loon te ontvangen. Het ‘gewone’ personeel, ervaren wevers, zou worden geworven
in de Waalse en Vlaamse gebieden.1796 De bouw van de huisjes kwam voort uit economisch
stimuleringsbeleid.1797 Men keek voor de organisatie van de bedrijfstak naar Leiden en andere
textielsteden.1798 De uniformiteit van bebouwing werd net als elders geprefereerd en was hier
zonder extra kosten haalbaar. Van deze mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Zo
ontstond een industrieel stadsdeel dat in regelmatige ordening, weloverwogen structuur en
uniforme architectuur het tegendeel was van de Jordaan.
4.3.6 Het brandewijneiland: opkomst en ondergang van de Amsterdamse jeneverstokerij
Tegen het einde van de zeventiende eeuw begon jenever bier te verdringen als volksdrank.1799 De
vraag groeide sterk. In eerste instantie profiteerde vooral Weesp hiervan. Weesp was het
regionale centrum van de branderij. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw was de branderij
een belangrijke industrie geweest in het stadje. In 1667 waren in Weesp 23 branderijen.1800 De
staat van oorlog met Frankrijk leidde tot een sterke afname van de import van op wijn gestookte
distillaten.1801 Er was geld te verdienen in de branderij.
Een aantal zakenlieden onder leiding van schepen Hendrick Roeters lanceerde een plan
om de branderij in Amsterdam groots aan te pakken. Het was de expliciete bedoeling van de
Amsterdamse branders om Weesp uit de markt te drukken en de hoofdrol in de branderij over te
nemen. Het stadsbestuur steunde dit plan met goedkope grond en belastingvoordeel. De
branders werd korting op allerlei accijnzen beloofd, zoals die op het gemaal, de turf en de
kolen.1802
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In 1670 besloot de vroedschap tot de aanleg van een gebied waarin men deze bedrijfstak
een plaats zou geven. In 1671 werd de thesaurieren verzocht een geschikte locatie te zoeken.1803
De locatiekeuze was van groot belang, omdat de brandewijnbranderij een uitgesproken smerige
bedrijfstak was. De branderij zorgde voor ‘onlijdelijcke [onverdraaglijke] en continueele waessem,
stoom, stanck ende vuyligheyt van ’t doorlopen der spoeling [...] als onverdraegelijcke hitte,
welcke allesints door hare mueren penetreert’. De spoeling was een restproduct van het
brandproces; het was redelijk voedzaam en bevatte 0,8 % alcohol. De spoeling werd gebruikt om
varkens te mesten. De varkensmesterij versterkte de negatieve effecten van de branderij op het
milieu in de omgeving. In 1672 werd bepaald dat de branders niet meer mochten lozen op
stadswater en dat de riolen moesten worden gesloten.1804 Het brandgevaar was groot door de
brandbare alcoholdampen in de brandlokalen, door opslag van turf te dicht bij de fornuizen en
door rondvliegende gloeiende as.1805
De branderijen waren voordien niet aan een locatie gebonden; alleen aan de
woongrachten waren ze niet toegestaan.1806 Aanvankelijk wilde men de nieuw te vestigen
branderijen bij de Muiderpoort onderbrengen. 1807 Uiteindelijk vond men een minder prominente
locatie, tussen de Muider- en de Weesperpoort, aan de nog nauwelijks bebouwde oostkant van de
Amstel, helemaal tegen de rand van de stad. Hierbij werd later expliciet gesteld dat de percelen
aan het Weesperplein verboden gebied waren voor de branderijen. 1808 Het zou gaan om het
gebied tussen de Nieuwe Achtergracht en de Lijnbaansgracht, van de Weesperpoort tot aan de
Muiderpoort. De vroedschap gaf zijn fiat aan dit plan.1809 Men zou beginnen met het ophogen
van één blok erven. De ruimtelijke opzet van het complex was vergelijkbaar met de looierijen: het
bouwblok werd door een sloot in tweeën gedeeld. Aan beide zijden lagen bouwpercelen. De
middensloot was 40 voet (11,3 meter) breed; met de uitgegraven grond werden de bouwpercelen
opgehoogd (afb. 121).1810
Gegadigden voor de grond werden door middel van aanplakbiljetten op de hoogte
gebracht van de mogelijkheid om onderhands een perceel te kopen. De breedte mocht door de
koper zelf worden bepaald.1811 De eerste die zich meldde was schepen Hendrick Roeters. Hij
kreeg een dag de tijd om te bepalen hoeveel grond hij voor zichzelf en een aantal andere
deelnemers in zijn onderneming zou overnemen. De enige conditie betreffende het gebruik was
dat er houten afvoergoten moesten komen voor de gier van de varkens.1812 Roeters kwam de dag
erna met, buiten zichzelf, negen gegadigden. In totaal werden zestien kavels afgenomen.1813 De
grondkosten werden beperkt tot 15 cent per vierkante voet.1814 De branders verplichtten zichzelf
om binnen drie maanden een branderij of mouterij in bedrijf te hebben, of in ieder geval
zichtbare voorbereidingen tot de bouw te hebben getroffen. In het laatste geval moesten de
benodigde bouwmaterialen op het terrein aanwezig zijn. Wie in gebreke bleef, was zijn grond
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kwijt. Overigens stond het de kopers vrij om de branderijen in een later stadium voor een andere
functie in te richten.1815
Hendrick Roeters wierp zich ook in een later stadium op als effectief woordvoerder en
lobbyist van de branders. Het eerste punt waarop hij van zich liet horen was de bereikbaarheid
van het ‘Brandewijneijlant’. Voor het efficiënt functioneren moesten branderijen snel worden
bevoorraad. Daarom was het wenselijk dat turfschepen de branderijen met staande mast konden
bereiken. De brug over de Nieuwe Achtergracht was echter al gebouwd, en kon niet open. Om
Roeters en de anderen tegemoet te komen besloten de thesaurieren de bruggen die bij de sluizen
in de Weesperstraat zouden worden gebouwd met een oorgat uit te rusten. Ook de tijdelijke
‘loose’ brug over de Lijnbaansgracht bij de Weesperpoort zou een oorgat krijgen.1816 Zelfs tijdens
de stop op de stadswerken die in het Rampjaar werd afgekondigd, kregen de branders nog bij de
thesaurieren gedaan dat een brug over de Roetersburgwal werd aangelegd.1817 Ook de
beschoeiingen van het Brandewijneiland aan de Achtergracht werden in het Rampjaar
aangelegd.1818 In 1672 werd overigens een van de vier geplande bruggen naar het
brandewijneiland wegbezuinigd.1819
Maar een nog veel belangrijker aanvoerroute voor de branderijen was die over het IJ. Op
25 februari 1672 kwam dit punt aan de orde. De thesaurieren stelden vast dat de bouw van de
sluis in de nieuw aan te leggen zeedijk over de huidige Plantage Middenlaan nog wel drie tot vier
jaar op zich kon laten wachten. Daarom moest de Muidergracht (toen nog Houtgracht genoemd)
zo snel mogelijk worden gegraven, zodat men door de Sint-Anthonissluis via de Houtgracht naar
het brandewijneiland kon varen.1820 Alle huizen die in de weg stonden, moesten meteen worden
afgebroken.1821 De stenen brug over de Houtgracht zou zo hoog worden dat turfschepen goed
konden passeren.1822
Deze maatregelen hadden groot succes. De branderij werd booming business. Binnen de
kortste keren waren in Amsterdam 63 branderijen in bedrijf.1823 Maar dit effect was van korte
duur: in de moeilijke periode die volgde op het Rampjaar hield de stad zich niet aan haar belofte
de branders vrij te stellen van accijns. Bovendien kwam de import uit Frankrijk weer op gang in
de aanloop naar de Vrede van Nijmegen (1678).1824 Zo snel als de branderij opkwam ging de
sector ten onder. In 1677 waren slechts drie branderijen overgebleven. De eigenaren deden per
brief hun beklag bij het bestuur: in Weesp werd per ketel jaarlijks 7,50 gulden aan accijns betaald,
in Amsterdam meer dan 300 gulden. De accijnzen moesten op het niveau van Weesp worden
gebracht, zo betoogden de branders, anders zagen zij zich gedwongen hun bedrijf op te geven.
Dit zou niet goed zijn voor de stokerij maar per saldo ook niet voor de belastingopbrengsten. De
branders brachten als argument de impostmeesters van de gewestelijke belastingen wel inzagen
dat een lagere belastingdruk zou leiden tot een hogere opbrengst. Die wisten wel beter: zonder
bedrijvigheid geen belastingopbrengst. De burgemeesters legden de kwestie voor aan de
thesaurieren. Die adviseerden om de accijnzen met vijftig procent te verlagen zoals dat ook voor
de bierbrouwerij was gebeurd.1825 Voor de brouwerij kwam deze maatregel te laat. Maar er waren
altijd nog andere smerige en overlastgevende industrieën om het Roeterseiland mee te vullen.
Gerrit Hegeman, eigenaar van een pakhuis, verzocht dat te mogen verhuren als teeropslag. Hij
kreeg zijn zin.1826 Ook een zwavelraffinaderij vestigde zich met toestemming van de thesaurieren
in het gebied.1827
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1819 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 25 (7 april 1672).
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1824 De Vries en Van der Woude 2005, 380-383.
1825 SAA 5025-103 (Muniment Vroedschap) 132-133 (10 februari 1677).
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4.4 Het st ads hart: cen trum vo rmi ng en ruim telij k belei d
4.4.1 De rand van de grachtengordel: van Singel tot Koningsgracht
Wat aan het einde van de zestiende eeuw nog de gehele stad was, was enkele decennia later het
centrum van de vele malen grotere handelsmetropool. Dat heeft geleid tot centrumvorming. Het
Singel was met de derde vergroting tussen de nieuwe grachtengordel en de oude stad in komen te
liggen, maar maakte geen deel uit van het woongebied dat was gecreëerd met de aanleg van de
nieuwe grachtengordel. Het Singel was de vestinggracht rond de laatste middeleeuwse
stadsuitbreiding. Het water was erg breed, de bouwblokken aan weerskanten niet. De
Haarlemmersluis verbond de gracht met het IJ. Daardoor was het Singel een belangrijke
verkeersroute. Echt luxe wonen was er niet mogelijk. Men kon zijn façade van de nodige allure
voorzien maar de bouwblokken waren veel te ondiep om tuinen van enige omvang aan te leggen,
nog afgezien van het feit dat de binnenterreinen voor een groot deel waren bebouwd. De
bezonning was daarmee een probleem.
Tot 1639 waren smederijen en andere bedrijven waar met aambeelden werd gewerkt er
niet verboden. In dat jaar besloot men om hieraan beperkingen op te leggen vanwege het lawaai,
de stank, de rook en het brandgevaar. Deze beslissing werd genomen nadat een smid een pand
aan het Singel bij de Jan Rodenpoortstoren had gekocht, met de bedoeling daar zijn beroep te
gaan uitoefenen. Het perceel werd hem door de stad ‘weder affgehandelt’ om dat te voorkomen.
Vervolgens werden de aambeeldgebruikers verbannen van het Singel, de oostzijde van de
Herengracht (waar tot die tijd ook alle functies waren toegestaan) en de Kloveniersburgwal, van
de Amstel tot aan de Nieuwmarkt. Het was overigens beleid voor de lange termijn: bestaande
bedrijven mochten blijven zitten waar ze zaten, tot het overlijden van de eigenaar. Ze mochten ze
echter niet verbouwen.1828
De bebouwing bestond deels uit woonhuizen, deels uit bedrijfsgebouwen en pakhuizen.
De aanleg van de grachtengordel had een nieuwe standaard gesteld en had uitstralingseffecten op
zijn omgeving, ook in de zestiende-eeuwse stad. Dit leidde tot maatregelen om het Singel als het
ware op te nemen in de grachtengordel. De eerste poging hiertoe was de (beoogde) wijziging van
de naam van Singel in Koningsgracht. De nieuwe naam komt in 1616, snel na de aanleg van de
grachtengordel, in bestuursstukken en keuren voor, maar is (net als andere naamswijzigingen)
nooit aangeslagen bij het publiek.1829
Maar er zijn ook aanwijzingen dat het Singel zich langzamerhand daadwerkelijk
ontwikkelde tot een wat chiquere woongracht. Een civiele transactie tussen Gillis Marcelis en de
Vlaamse doopsgezinden leidde er in 1661 toe dat Marcelis’ brouwerij ‘Het Lam’ van het Singel
verdween. Marcelis kreeg tegen taxatiewaarde een strook grond, op voorwaarde dat hij zijn
brouwerij zou afbreken en niet opnieuw een brouwerij zou beginnen op die locatie. 1830
De status van een gracht was mede afhankelijk van het gebruik van de openbare ruimte.
Zo klaagden bewoners over de last die ze hadden van de steenkopers die de kade belegden met
steen.1831 Een veel grotere aanslag op het woongenot was de aanwezigheid van de appelmarkt
(afb. 122). Dit blijkt uit een resolutie van de vroedschap uit 1651 waarin onomwonden werd
verklaard dat de appelmarkt van het Singel moest verdwijnen omdat het ‘zoude strecken tot
merckelijke beneficie van de stadt zoo die als in ’t midden van de stadt zijnde, met schoone
huijsen werde betimmert’.1832 De Appelmarkt lag sinds 1616 tussen de Heibrug en de Raambrug.
Er werden allerlei soorten fruit verkocht; het was een volle, drukke en rumoerige markt. Hij
speelde zich af op het water, maar ook op de kade. Daar stonden houten huisjes, die de
kooplieden pachtten van de marktmeester. Veel eigenaren verhuurden pothuizen aan de
fruitboeren.1833 De functies van marktkade en die van woongracht gingen niet samen. De
vroedschap achtte de tijd rijp voor een drastische upgrading van het Singel. Hier was geen sprake
SAA 5025-16 (Vroedschap) 250vo-251 (22 juli 1639).
Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 312-313 (25 februari 1616); SAA 5025-12 (Vroedschap) 117vo-118
(28 juni 1622). Zie hoofdstuk vijf over andere pogingen tot naamswijziging.
1830 Overeenkomst d.d. 5 maart 1661: Van Dillen 1974, 688.
1831 SAA 5039-90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 961
(ongedateerd).
1832 De markt werd verplaatst naar de Prinsengracht, tussen de Elandsgracht en de Looiersgracht: SAA 5025-19
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van vergroting van het bebouwd oppervlak maar van een bewuste poging om de grachtengordel,
althans voor het oog, uit te breiden. De centrale ligging wordt expliciet genoemd ter motivering
van het besluit. Men verwachtte dat het verdwijnen van de markt de gracht zoveel aantrekkelijker
zou maken dat binnen afzienbare tijd veel particulieren hun huizen zouden afbreken en
vervangen door nieuwbouw of hun grond te gelde zouden maken. Van de verplaatsing van de
fruitmarkt naar de Prinsengracht kwam door het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog niets
terecht. De markt is tot 1895 op het Singel gebleven.
4.4.2 Een milieucontour om ‘het midden en beste van de stad’
Tijdens de derde vergroting was er weinig aandacht voor de ruimtelijke ordening. De aanleg van
de grachtengordel leidde tot grote veranderingen in het gebruik en het beeld van de stad. Enige
tijd na de vergroting ontstond een reactie op het ontbreken van beleid tijdens de derde
vergroting. De eisen die aan het aanzien en het leefmilieu werden gesteld gingen drastisch
omhoog. De tolerantie van overlast begon ook in het centrum van de stad af te nemen. In 1638
bleek dat ondanks de keur die dat verbood een aantal ververijen nog buiten het
concentratiegebied was gevestigd. Zij hadden de in een eerdere keur gestelde termijn laten
verstrijken, met als gevolg dat zij nu het risico liepen dat hun bedrijf van stadswege zou worden
ontmanteld, waarbij de ‘ovens ende fournaisen gedemolieert ende in stucken geslagen’ zouden
worden. Het was gedaan met de ‘oogluyckinge’.1834
Hierbij gingen argumenten van comfort en woongenot een steeds grotere rol spelen. In
1639 was er weer een geval geweest, ditmaal aan het Singel bij de Jan Rodenpoortstoren, van een
smid die een pand had gekocht met de bedoeling daar een bedrijf te beginnen. Het pand was
(ongetwijfeld voor een hoger bedrag) opgekocht door de stad om te voorkomen dat op deze
plaats een smederij zou komen. De stad werd op centraal gelegen plekken ‘merckelijk ontciert’
door smederijen en aanverwante bedrijvigheid. De burgemeesters besloten naar aanleiding van
deze kwestie dat het maar eens afgelopen moest zijn. Zij stelden de vroedschap voor om de
‘aenzienlyxste plaetsen’ te vrijwaren van bedrijven waar aambeelden werden gebruikt. Het ging
om de beide zijden van de Kloveniersburgwal en het Singel en de ‘oude’ oostzijde van de
Herengracht. Zoals altijd mochten bestaande bedrijven blijven zitten; de uitbaters mochten hun
bedrijf voortzetten zolang zij leefden. Bij verbouwingen mochten de overlastgevende functies
niet terugkeren. Dit voorstel werd vastgesteld en in de vorm van een keur uitgevaardigd.1835 Deze
keur heeft er ongetwijfeld toe geleid dat de situatie niet verslechterde. Maar enige verbetering was
alleen op de lange termijn te verwachten: er werden verder geen bedrijven uitgeplaatst.
Dit beleid gold alleen de smederijen. Het ‘midden en beste van de stadt’ had nog altijd
zwaar te lijden onder de lelijke bebouwing, de stank, de rook en alle andere overlast, die werd
veroorzaakt door suikerbakkerijen, zeepziederijen, brouwerijen en glasblazerijen. In 1652 werd
dit beleid uitgebreid naar andere bedrijfstakken. Toen werd een nieuwe regel van kracht, waarmee
de nieuwvestiging van overlastgevende bedrijvigheid in het centrum van de stad zou worden
voorkomen. Er werd een contour vastgesteld, die van de Buiten Wieringerstraat via de
Brouwersgracht langs de westzijde van de Keizersgracht en zo tot aan de stadswal liep.1836
Bedrijvigheid bleef toegestaan in de blokken tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht en de
gehele Jordaan. Dat gold ook voor het gebied ten oosten van de Halvemaansteeg, de
Kloveniersburgwal en de Geldersekade (afb. 123).1837 Dit besluit werd twee dagen later omgezet
in een keur.1838 In 1660 vroegen de burgemeesters aan de vroedschap om een nadere interpretatie
van deze regeling: vielen bedrijfspanden die ooit deze functie gehad hadden, waarin opnieuw een
van de bedrijfstakken zou worden uitgeoefend, ook onder de regeling? En hoe zat het met
gebouwen die zwaar in verval waren, of zelfs gereduceerd tot een ‘bloot erf’? Het antwoord op
deze vragen was niet zo makkelijk te geven: de druk vanuit allerlei eigenaren is ongetwijfeld groot
geweest. De zaak werd in onderzoek gegeven aan een commissie van vier leden van de
vroedschap.1839 Deze hebben geadviseerd om de bedrijfsbestemming van gesloopte en vervallen
Keur d.d. 6 augustus 1639: Van Dillen 1974, 236.
SAA 5025-16 (Vroedschap) 250vo-251 (22 juli 1639).
1836 Zie over de door de brouwerijen veroorzaakte overlast: SAA 5020-12 (Keurboek I) 46vo (15 april 1614).
1837 SAA 5025-19 (Vroedschap) 208vo (27 januari 1652).
1838 Keur d.d. 29 januari 1652: Van Dillen 1974, 583.
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gebouwen op te heffen. Drie jaar later werd dit verbod, dat op 23 januari 1660 in een keur was
vervat, gebruikt tegen de bovengenoemde Cornelis Nuyts, de eigenaar van de afgebrande
suikerbakkerij op de Herengracht, die zijn bedrijf niet weer mocht opbouwen.1840 Kort daarop
werd voor smeersmelterijen een concentratiegebied aangewezen en in de rest van de stad een
uitsterfbeleid ingevoerd. De smelterijen mochten vanaf 1655 alleen op het Molenpad tussen de
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht en op de Lijnbaansgracht tussen het Molenpad en de
Goudsbloemstraat worden gevestigd.1841 Hiermee werd een lacune in de regelgeving opgevuld.
De regels voor het vestigen van bedrijven werden stap voor stap aangescherpt, maar het
bleef bij beleid; uit niets blijkt dat op grote schaal bedrijven werden uitgekocht. Het is niet na te
gaan of deze regelingen effect hadden en in welke mate sprake was van handhaving.1842 Naar één
bedrijfstak, de tingieterij, is onderzoek gedaan; hieruit blijkt dat het aantal tingieterijen in de oude
binnenstad ondanks de zeventiende-eeuwse uitbreidingen nauwelijks afnam.1843 Uit het beleid
spreekt evenwel de ambitie om op termijn te komen tot een goede ordening van functies, niet
alleen in de uitbreidingen maar ook in de oude stad.
4.4.3 De haringpakkerij en de teerhandel: bedrijvigheid gaat buiten beeld
De haringnijverheid was vanouds gevestigd op een na de stadsuitbreiding steeds prominenter
gelegen plek aan de IJkant, in de buurt van de naar de bedrijfstak genoemde toren. Het bedrijf
had zich in 1640 al uitgebreid tot op plaatsen waar dit niet gewenst was, namelijk op de Korte
Prinsengracht. Er kwamen klachten van buren over het gebruik van pakhuizen voor de
haringhandel.1844 In 1643 werd de haringpakkerij aangepakt, omdat die in de nieuw ontstane
‘constitutie der stadt’ niet op de goede plaats was gevestigd. Het werd tijd om deze bedrijfstak
een minder in het oog lopende plaats te geven. Men besloot de haringpakkerij te verplaatsen naar
de Haarlemmer Houttuinen, het Prinseneiland en het Realeneiland. In de rest van de stad zou de
haringpakkerij bij keur worden verboden.1845 Op het Prinseneiland ontwikkelde de haringpakkerij
zich op redelijk grote schaal.1846
In dezelfde periode moest ook de teerhandel eraan geloven (afb. 124). In 1642 lag ten
noorden van het Haarlemmerplein nog onverkochte grond. Men was van plan om deze in het
volgende jaar op een openbare veiling te verkopen.1847 Men was in deze jaren bezig met
ruimtelijke ordening: allerlei stedelijke functies werden bekeken op hun milieu-effecten en
brandgevaar. De teerkoperij had de aandacht getrokken. De burgemeesters hadden de zaak in
persoon geïnspecteerd, en bevonden dat veel teerkopers veel te dicht bij de schepen in de haven
waren gevestigd, waardoor ‘groot pericul van brandt’ te vrezen was. Ook voor deze sector werd
concentratie als de oplossing gezien. De burgemeesters stelden voor om de Sloterdijkergracht, de
huidige Prinseneilandsgracht, te bestemmen voor de teerkoperij en dit bedrijf in de rest van de
stad bij keur te verbieden. De Oudezijds Teertuinen mochten in gebruik blijven tot mei 1644, om
de teerkopers de gelegenheid te geven om te verkassen. De vroedschap ging akkoord met dit
voorstel.1848
Vijf dagen later meldden de burgemeesters dat zij de teerkopers hadden ontboden op het
stadhuis, en hen de resolutie hadden voorgelegd. Zij hadden besloten de erven langs de
Prinseneilandsgracht buiten de openbare veiling te houden om ze ‘tot een civile prijs’ aan de
teerkopers te kunnen aanbieden. De teerkopers hadden hierin geen interesse getoond. Hierop
Als hij de ovens en andere instrumenten niet binnen twee maanden zou verwijderen zouden ze in beslag worden
genomen: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 97 (29 januari 1663).
1841 Keur d.d. 2 januari 1655: Van Dillen 1974, 631.
1842 In 1683 procedeerde de stad met hulp van advocaat Vingbooms tegen de vestiging van een smederij in de
Moddermolensteeg: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 104vo (12 mei 1683). Veel meer gevallen komen niet uit de resoluties
van de thesaurieren naar voren. Van de rekesten aan het stadsbestuur zijn slechts fragmentarisch stukken bewaard
gebleven. Onderzoek in het rechterlijk archief zou uitkomst kunnen bieden.
1843 Kistemaker 1984.
1844 SAA 5025-17 (Vroedschap) 42 (14 september 1640).
1845 De haringpakkerij aan de IJ-oever tussen de Martelaarsgracht en de Haarlemmersluis, mocht tot 1644 gebruikt
worden: SAA 5025-17 (Vroedschap) 150 (6 januari 1643).
1846 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 70 (25 februari 1661).
1847 SAA 5025-17 (Vroedschap) 148 (10 december 1642).
1848 Deze lagen op de huidige Prins Hendrikkade, tussen de kop van de Warmoesstraat en de Oudezijds Kolk: SAA
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besloot de vroedschap dat het aanbod aan de teerkopers zou worden herhaald. 1849 Weer zes
dagen later lag een rekest van de teerkopers ter tafel in de vergadering van de vroedschap.
De teerkopers gaven te kennen dat ze graag op hun plek wilden blijven. Uit hun rekest
spreekt weinig gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: zij vroegen de vroedschap om een
weloverwogen besluit zonder meer in te trekken vanwege hun eigen belang. Ze boden geen
alternatief. De vroedschap hield voet bij stuk: de Prinseneilandsgracht zou als enige plaats voor
de teerkopers worden bestemd. Om de teerkopers tot andere gedachten te bewegen, zouden ze
voor de burgemeesters moeten verschijnen, die nogmaals het aanbod van de grond zouden
doen.1850 Dit heeft blijkbaar geholpen, want het jaar daarna werden de eerste percelen aan de
Nieuwe Teertuinen verkocht aan de teerkopers. Andere functies dan de teerhandel waren er niet
toegestaan.1851 Als men dat toch deed, zoals in 1690, toen schepen werden gebreeuwd te dicht bij
de teertuinen, werd onmiddellijk opgetreden.1852
Het Realeneiland was in 1643 expliciet uitgesloten van de teerhandel, omdat het te dicht
bij de nieuwe waal lag. Een eventuele brand zou kunnen overslaan naar de daar liggende
schepen.1853 Maar als economische ontwikkelingen daartoe aanleiding gaven werd ook een
dergelijke regel zonder meer genegeerd. In de jaren 1660 leidde een nieuw monopolie op de
teerhandel vanuit Zweden tot grootschalige opslag op juist het Realeneiland. Christoffel van
Gangelt en Joseph Deutz verkregen dit monopolie in 1662.1854 In 1663 verzochten de beide
heren om een opslagplaats voor hun teer.1855 Het ging om grote hoeveelheden. De Teer
Compagnie kreeg in januari 1664 een werf op het Realeneiland tot haar beschikking.1856 Een
stedelijke keur was niet altijd algemeen geldig, maar meer een beleidsinstrument in handen van de
stedelijke overheid. Als dat om wat voor reden dan ook gewenst was, werd zonder meer
vrijstelling gegeven.
4.4.4 Het monopolie op de ruimtelijke ordening: het verbod op verkavelen
Een aanzienlijk deel van de stedelijke bevolking woonde aan stegen en op binnenterreinen in
‘cameren’, krotten en andere ongeregelde bebouwing. In de loop van de zeventiende eeuw werd
het ontsluiten van binnenterreinen om daarmee een zeer dichte woonbebouwing mogelijk te
maken, steeds verder aan banden gelegd. Het was aan de Herengracht en de Keizersgracht bij
keur verboden om stegen aan te leggen. Ook op delen van de stadsgrond in de Jordaan die bij de
derde vergroting werd toegewezen aan mensen die hadden moeten verhuizen toen de grachten
werden aangelegd mochten geen sloppen en stegen worden aangelegd, althans niet zonder
voorafgaande toestemming van het stadsbestuur.1857
Maar op plaatsen waar dat niet expliciet verboden was stond het eenieder vrij om zijn
grond zo intensief mogelijk te bebouwen. Hiervan was vooral sprake in de Jordaan en binnen de
zestiende-eeuwse stadsgrens. Hier was eigenlijk sprake van stadsontwikkeling zonder enige
bemoeienis van de overheid. Veel stegen, die dienden ter ontsluiting van de bebouwing op de
binnenterreinen, waren privé-eigendom. Het kwam zelfs voor dat grotere gebieden in de stad
nagenoeg zonder bemoeienis van de overheid werden herontwikkeld. De Ridderstraat en de
Jonkerstraat (de enige buurt die in contemporaine beschrijvingen negatief wordt getypeerd) zijn
het resultaat van een particuliere verkaveling van een aantal lijnbaanterreinen (afb. 125).1858
In 1643 kwam de aanleg van stegen op privégrond in het stadshart op de agenda, naar
aanleiding van een concrete zaak. Jan Deyman, eigenaar van een huis op de Nieuwendijk met een
grote tuin erachter, had het plan opgevat om de tuin te verkavelen en uit te geven. Daarvoor was
het nodig om een ontsluitingsweg door de tuin aan te leggen in de vorm van een ‘straet off gang’.
Deze wijze van verkavelen en bebouwen van het grondgebied, die een maximale
bebouwingsdichtheid en grondopbrengst zou genereren, had voor de eigenaar vanzelfsprekend
SAA 5025-17 (Vroedschap) 151 (11 januari 1643).
SAA 5025-17 (Vroedschap) 151vo (17 januari 1643).
1851 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 125vo (30 januari 1644).
1852 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115vo (12 oktober 1690).
1853 SAA 5025-17 (Vroedschap) 151 (11 januari 1643).
1854 Inleiding tot de inventaris van het familiearchief Deutz: SAA 234.
1855 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 129vo-130 (14 juni 1663).
1856 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 170 (10 januari 1664). De werf was tot die tijd verhuurd aan Jan Pietersz Schols.
1857 Handvesten 1613, 268 (keur d.d. 12 juli 1613); SAA 5020-12 (Keurboek I) 38-38vo (12 juli 1613).
1858 SAA 5025-8 (Vroedschap) 439-440 (12 februari 1598).
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grote financiële voordelen. Voor de directe omgeving daarentegen had deze werkwijze grote
nadelen. Allereerst werd de stad ‘gedeformeert’ door de aanwezigheid van sloppen en stegen: er
bestond in de zeventiende eeuw een duidelijke voorkeur voor een strakke, rechte en uniforme
gevelwand. Verder was daar het brandgevaar, dat ontstond door het bouwen in hoge dichtheden,
waardoor brand gemakkelijk oversloeg en de ontoegankelijkheid van de huizen die de bestrijding
van de brand bemoeilijkte.
Een derde nadeel, dat in de zeventiende eeuw werd onderkend, was het
besmettingsgevaar: ‘door het te dicht op den anderen woonen van verscheyde huysghezinnen
[zou] bij contagieuse pestilentiale tijden, het vuyr ten een ontsteeken midtsgaders de besmettinge
aenneemt [toeneemt]’.1859 Waarschijnlijk gaat het om Jan Deyman (1619-1666), anatoom en later
geneesheer van het Binnengasthuis.1860 Mocht het om de medicus gaan, dan moet worden
geconcludeerd dat hij er ideeën op na hield die sterk afweken van breed gedragen aannames over
de verspreiding van (met name) de pest, of uitsluitend zijn eigen (financiële) belangen volgde.
Naar aanleiding van de zaak rond Deyman stelden de burgemeesters voor om de stedelijke
overheid het monopolie op de ruimtelijke ordening te geven: geen enkele particuliere
grondbezitter zou nog het recht hebben om zonder toestemming van de burgemeesters nieuwe
straten, stegen of sloppen aan te leggen of een verkaveling te maken. De vroedschap besloot om
deze resolutie om te zetten in een keur.1861 Net als bij de meeste uitplaatsingen van bedrijfstakken
ging het alleen om het tegengaan van nieuwe ontwikkeling van deze functie. Afgezien van
verbreding om redenen van verkeer (zie hoofdstuk 5) bleven bestaande sloppen en stegen
ongewijzigd. Veel zichtbaar effect zal deze maatregel niet hebben gehad.
4.5 Het om mela nd
4.5.1 Een industrieel landschap
Het gebruik en de inrichting van het buitengebied was grotendeels gericht op de stad. Functies
die werden weggedrukt uit de stad kwamen in het buitengebied terecht en op de stad gerichte
rurale functies trokken naar de directe omgeving van de stad.1862 Dit proces van attractie en
repulsie was al begonnen in de middeleeuwen en had sindsdien vorm gegeven aan de stedelijke
randzone. De bouw van vestingwerken zorgde voor een duidelijke begrenzing van de stad.
Tegelijkertijd waren steeds meer functies niet gewenst en toegestaan binnen de muren.1863 Zo
ontstond een gebied met zeer uiteenlopende functies. Sommige ontwikkelingen buiten de stad
stonden onder regie van de stedelijke overheid; zo waren de houtindustrie en de textielindustrie
onderwerp van planning. De stad had greep op deze industrieën, omdat ze voor een groot deel
waren gevestigd op grond die in eigendom was van de stad.
Landbouw en landschap van Holland werden in de zeventiende eeuw gedomineerd,
ingericht en vaak zelfs geëxploiteerd vanuit de steden. Het slagturven, nodig voor de
energievoorziening van de steden, had een verwoestend effect op het landschap in de verre
omtrek. Ook de droogmakerijen, de bedijkingen en de aanleg van landgoederenlandschappen
waren stedelijke ondernemingen. Direct buiten de stad bevonden zich alle functies die door hun
ruimtegebruik, vervuiling, overlast of gevaar niet in de stad konden worden gevestigd of
gehandhaafd. In de loop van de zeventiende eeuw nam de tolerantie van lawaai, stank, rook,
brandgevaar, vervuiling en drukte steeds verder af. Het stadsbestuur moest bij het vestigen van
bedrijven altijd een afweging maken tussen economische belangen en het (leef)milieu. Dat gold
niet alleen voor de stad maar ook voor het buitengebied, waar land- en tuinbouw zich slecht
verdroegen met vervuilende industrie.1864 Naarmate de stad groeide werd haar periferie groter.
Steeds meer land rond de stad was in gebruik voor stedelijke functies.
SAA 5025-17 (Vroedschap) 192 (6 december 1643).
Deyman studeerde vanaf 1638 medicijnen in Leiden en promoveerde in 1642 in Angers. Zijn woonplaats na
terugkeer in Amsterdam is niet bekend: Middelkoop 1994, 4.
1861 SAA 5025-17 (Vroedschap) 192 (6 december 1643).
1862 Harten 1980.
1863 Renes 2005, 42-45.
1864 Over vervuiling in het buitengebied: SAA 5025-18 (Vroedschap) 136vo-137 (29 maart 1647); SAA 5025-19
(Vroedschap) 87vo (20 juni 1650); SAA 5025-19 (Vroedschap) 116vo-117 (10 september 1650); SAA 5025-19
(Vroedschap) 157 (16 juni 1651).
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Het toewijzen van ruimte buiten de stad aan bedrijven stond op gespannen voet met de
regelgeving tegen het buitentimmeren. In 1616 kwam Jacob Mostinge met de vraag of hij buiten
de wallen ten noorden van de ramen, buiten de Raampoort, een volmolen mocht bouwen ten
dienste van de lakenindustrie. Men was zeer genegen hem aan een plek te helpen maar niet op
gevraagde locatie: daar was immers de nieuwe keur tegen het buitentimmeren van toepassing.1865
Hij kreeg een plek veel verder buiten de stad, aan de westzijde van het Watergraafsmeer.1866 Toen
hij de molen vanwege de droogmaking van het meer moest verzetten kreeg hij een vergoeding
van de stad, niet omdat hij daar enig recht op kon doen gelden, maar omdat de aanwezigheid van
de molen een evident economisch voordeel had. 1867 Een paar jaar later kwamen de
molenmeesters van de polder van Sloten met het verzoek om binnen de 100 gaarden een
watermolen te mogen bouwen. Dit was eveneens in strijd met de keur op het buitentimmeren.
Toch werd toestemming verleend, onder de voorwaarde dat de molen op verzoek van het
Amsterdamse stadsbestuur zonder meer zou worden afgebroken.1868
We hebben gezien dat het beleid ten aanzien van de voorsteden niet eenduidig was en
altijd onderworpen aan economische belangen: in 1617 werd op verzoek van de portiers van de
stadspoorten besloten dat deze op zondag tijdens de preek open mochten, zodat de bewoners
van de buitengebieden naar de kerk konden. Dit verzoek werd ingediend omdat de portiers
verdienden aan iedereen die de stad inkwam of verliet.1869 De goudleermaker Soleman mocht zijn
bedrijfspand aan de Overtoom ophogen omdat in de stad geen gelegenheid was om deze tak van
bedrijvigheid uit te oefenen, met name niet om het leer te drogen. Om dit bedrijf voor de stad te
behouden werd hij vrijgesteld van de keur op het buitentimmeren.1870 Ook koeienstallen werden
om economische redenen toegestaan. 1871
Het buitengebied was vooral na zonsondergang een gevaarlijke plek. In 1617 werd
besloten tot de extra openstelling van de Regulierspoort ’s avonds om negen uur. Veel reizigers
die per boot of over de weg bij de poort aankwamen, waren gedwongen om langs de buitensingel
naar de Heiligewegspoort te gaan, die ’s avonds wel open was. Dit was gevaarlijk vanwege de
aanwezigheid van grote aantal dieven en ander geboefte. 1872 Later werd de Heiligewegspoort elke
avond van zes tot negen ieder uur eenmaal geopend. 1873 Op verzoek van de bewoners van de
Amsteldijk, die nog steeds het gevaar liepen door ‘boeven ende dronckaerts’ te worden
overvallen, ging deze regeling ook gelden voor de Regulierspoort. 1874
4.5.2 Het molenpark
De eerste houtzaagmolen was aan het einde van de zestiende eeuw gebouwd door Cornelis
Cornelisz van Uitgeest.1875 De uitvinding van de houtzaagmolen wordt met de ontwikkeling van
de haringbuis en het fluitschip tot de belangrijkste technische vindingen uit die periode gerekend.
Deze lagen aan de basis van het economische succes van de Republiek. In de periode 1600-1630
werden in Zaandam 53 zaagmolens gebouwd. Het gebruik van molens werd in Amsterdam
aanvankelijk met succes tegengehouden door de handzagers. 1876 Nog in 1620 werd bepaald dat er
geen eikenhout maar alleen vurenhout mocht worden verwerkt in een zaagmolen aan het
Kuiperspad bij de Amstel.1877
In 1630 werd door een aantal Amsterdamse scheepsbouwers, houthandelaren,
timmerlieden, kistenmakers en anderen die gebruik maakten van gezaagd hout een compagnie
opgericht die een aantal houtzaagmolens zou bouwen. 1878 Zaandam kon niet meer worden
SAA 5025-10 (Vroedschap) 336 (27 juli 1616).
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 48vo (3 september 1616).
1867 SAA 5025-15 (Vroedschap) 150vo (4 juni 1630).
1868 SAA 5025-15 (Vroedschap) 11vo (28 mei 1628).
1869 Over de tarieven: SAA 5025-11 (Vroedschap) 33 (13 juli 1617).
1870 SAA 5025-17 (Vroedschap) 66vo (13 februari 1641).
1871 SAA 5025-17 (Vroedschap) 72vo-73 (23 maart 1641).
1872 SAA 5025-11 (Vroedschap) 93 (7 oktober 1617).
1873 SAA 5025-14 (Vroedschap) 135vo (22 januari 1626).
1874 SAA 5025-14 (Vroedschap) 177vo (5 oktober 1626).
1875 Over de ontwikkeling van de houtzaagmolen: Hart 1951.
1876 De Vries en Van der Woude 2005, 256. Zie ook de resolutie van de oudraad d.d. 25 november 1606: Van Dillen
1929, 784-785.
1877 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 286 (23 juni 1620).
1878 Er werd 40.000 gulden geïnvesteerd: Acte d.d. 5 januari 1630: Van Dillen 1933, 694-696.
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ingehaald, maar men deed er alles aan om de Amsterdamse houtzagerij van de grond te krijgen.
Hierbij werd in het economisch beleid een draai gemaakt van 180 graden: het verbod werd
opgeheven en de bouw werd krachtig gestimuleerd door de zaagmolenaars gratis grond te
bieden.1879 Aan de westkant van de stad werd een groot molenpark ingericht (afb. 126). De eerste
tien jaar hoefden ze geen huur te betalen voor de molenwerven. Net als bij de scheepsbouw werd
het grondbeleid ingezet voor economische doeleinden in een poging om bedrijven van buiten
naar Amsterdam te trekken.
Ter ondersteuning van deze maatregel werd de import van ten plattelande gezaagd hout
verboden vanaf het moment dat er voldoende capaciteit zou zijn om heel Amsterdam te
bedienen.1880 Hier lag een probleem: zaagmolens hadden ruimte nodig. Om verzekerd te zijn van
een goede windvang kregen de molenwerven een zodanige maat dat de molens op 400 voet (113
meter) van elkaar kwamen te staan. Ook werd alle bebouwing verboden behalve kleine huisjes
voor de molenaars.1881 Net als de ramen enkele jaren eerder moest ook het molenpark zijn eigen
toegang (‘advenue’) tot de stad krijgen. 1882 Dit gebeurde in de vorm van een loopbrug,
oorspronkelijk zonder doorgang in de wal.1883 In december 1630 waren de eerste zaagmolens in
bedrijf. Het ging zo goed met de houtzagerij dat het jaar daarna al een verzoek om meer
molenwerven de vroedschap bereikte. De burgemeesters en de thesaurieren kregen de opdracht
om de hiervoor benodigde grond direct aan te kopen.1884 Er werd bewust geld toegelegd op de
molens. Later dat jaar werden opnieuw molens toegevoegd.1885 In 1642 kregen de thesaurieren
opdracht om opnieuw land te kopen om het molenpark (en de ramen) te kunnen uitbreiden.1886
Dit land werd het volgende jaar verhuurd aan de zaagmolenaars.1887 In 1652 kregen twaalf
zaagmolenaars toestemming om een klein huisje op hun molenwerf te bouwen.1888 In 1655 werd
met Rijnland onderhandeld over de aankoop van de Kostverlorenvaart, met de bedoeling om de
vaart te gebruiken voor de opslag van hout.1889 Datzelfde jaar kwamen opnieuw aanvragen
binnen om zaagmolens te mogen plaatsen. 1890 In 1661 werden het molenpark met acht werven
uitgebreid.1891 Deze werven werden aangelegd bij het Pesthuis en waren alleen voor een bepaald
type zaagmolen: eigenaren van molens die groter hout verwerkten en daarom een grotere
‘zijdelsloot’ of invaart nodig hadden, konden zich bij de stadslandmeter melden met het verzoek

Zie ook: Van den Hoek Ostende 1970. Volgens Van den Hoek Ostende ging deze vrijstelling pas in 1667 in. Hij
gaat voorbij aan de economische politiek die er de basis van vormde.
1880 In 1621 werd import van gezaagd hout verboden: SAA 5020-12 (Keurboek I) 277vo-278 (16 november 1621).
Deze keur werd tien jaar later vernieuwd: Keur d.d. 18 juli 1631: Van Dillen 1933, 767-768.
1881 SAA 5025-15 (Vroedschap) 152-153 (26 juni 1630). In 1650 probeerden de Amsterdamse houtkopers opnieuw om
de concurrentie de nek om te draaien: zij vroegen de verkoop van houtwaren buiten de fortificatie te verbieden. De
zaagmolenaars kwamen meteen met een ‘antidotael request’: SAA 5025-19 (Vroedschap) 52 (28 januari 1650).
1882 SAA 5025-15 (Vroedschap) 166 (17 september 1630). Waar de toegang precies moest komen, werd nog
onderzocht, maar de molens moesten over het water goed bereikbaar zijn.
1883 SAA 5025-15 (Vroedschap) 174vo (11 december 1630).
1884 SAA 5025-15 (Vroedschap) 202 (24 mei 1631).
1885 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 106-107vo (21 november 1631). Enkele jaren later wilden de eigenaren dat de
molens vrij verhandelbaar werden, maar de stad behield zich het recht voor om binnen en buiten de vrijheid zoveel
molens te plaatsen als zij wilde: SAA 5025-16 (Vroedschap) 199 (14 juni 1638).
1886 Het ging om een flinke oppervlakte: ‘niet alleen seeckere 6 maden landts gelegen besuijden de zaeghmoolens
ontrent de Raempoort, maer ook noch drie ofte vier weeren landts daer naest aen gelegen’: SAA 5039-33 (Oudraad) 94
(29 januari 1642).
1887 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 125 (16 september 1643).
1888 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144vo (11 maart 1652). De huisjes mochten niet groter dan 21 bij 41 voet worden en er
moest precario voor worden betaald. Een jaar later kregen ook zestien zaagmolenaars bij de Amstel, die voortkwamen
uit dezelfde compagnie, toestemming een klein woonhuis bij hun molen te bouwen: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144vo
(12 maart 1653).
1889 SAA 5025-20 (Vroedschap) 229 (15 januari 1655).
1890 SAA 5025-20 (Vroedschap) 242 (3 maart 1655).
1891 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 73 (12 maart 1661). In 1656 was een verfmolen toegevoegd aan het molenpark.
Tegelijkertijd zou men proberen om de Zaanse verfmolen te laten sluiten; Amsterdam had het alleenrecht gekregen
van de Staten van Holland: SAA 5025-21 (Vroedschap) 161 (25 november 1656). Later kreeg men lucht van een
voornemen van het Leidse stadsbestuur om een of meerdere verfmolens toe te staan. Men zou proberen om Leiden
van zijn voornemen te doen afzien, en als dat niet zou lukken, aansturen op een verbod, om de inkomsten van het
Rasphuis veilig te stellen: SAA 5025-23 (Vroedschap) 94vo (9 december 1660). In 1660 was een stukje grond bij het
Jan Hanzenpad verhuurd voor een papiermolen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 53 (17 maart 1660).
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om een molenwerf.1892 Er werd ook terrein uitgegeven voor de opslag van hout, omdat de
stadsgracht er meestal helemaal vol mee lag.1893 De stad verzorgde de infrastructuur in de vorm
van sloten en bruggen.1894
Na de vierde vergroting kwamen ook aan de oostzijde van de stad, op flinke afstand van
de stadswal, zaagmolens. Men besloot hiertoe een braak bij het Nieuwe Diep te dempen. 1895 Deze
aanleg maakte onderdeel uit van een nieuw beleid: men had besloten om iedereen die een
zaagmolen wilde, de mogelijkheid te bieden er een te bouwen. Het stadsbestuur wilde deze
succesvolle bedrijfstak nu in zijn geheel naar Amsterdam trekken. De molens moesten tegen de
gerechtsgrens aan komen te staan, ‘in ’t uijterste van [de] jurisdictie’.1896 De zaagmolen van
Cornelis Claesz Cool, die was afgebrand, mocht niet worden herbouwd omdat hij te dicht onder
de vestingwal stond.1897 Men besloot land aan te kopen tussen de Amstel en de Outewalerweg.1898
De verbouwing van de stadswatermolens tot houtzaagmolens was onderdeel van het nieuwe
beleid om de zagerij te faciliteren. 1899 Amsterdam was altijd klaar om in te spelen op de
marktvraag naar molenwerven; de concurrentie met de Zaanstreek speelde hierin een grote rol.
Ook direct onder de stadswal kwamen zaagmolens. Er werd bij de Outewalerweg grond
aangekocht om houtzaagmolens te plaatsen.1900 In april kregen de molenaars het land
toegewezen.1901 Er werd een pad van de zaagmolens naar Oostenburg aangelegd. Op verzoek van
de molenaars werd een travers of zijweer aan de vesting gebouwd, zodat zij geen gevaar liepen bij
ongelukken op de geschutswerf, die op de stadswal lag.1902
Ook direct buiten de Weteringpoort werden zaagmolens gebouwd. De stad liet een sloot
midden door het weer graven waar de molens werden gebouwd. Deze sloot werd aan weerszijden
voorzien van kades, zodat hij op Amstelpeil kwam te liggen. Hij werd uit de polder gesneden,
zodat het hout niet geschut hoefde te worden.1903 Kort daarop verschenen ook molens buiten de
Muiderpoort.1904 Zo kreeg de houtzagerij een zeer prominente aanwezigheid in de industriële
randzone van Amsterdam.
4.5.3 De textielindustrie
Ramen en blekerijen waren wegens het grote ruimtebeslag buiten de stad gevestigd (afb. 3). Op
21 februari 1614 werd vastgesteld dat op de kortst mogelijke termijn een oplossing moest worden
gevonden voor de blekerijen die voor de nieuwe fortificatie hadden moeten wijken: een aantal
commissarissen en de landmeter Sinck kregen de opdracht om zowel binnen als buiten de stad
plaats te zoeken voor deze bedrijfstak.1905 Op 5 maart werd deze opdracht uitgebreid: of de heren
ook nog uit wilden kijken naar plaatsen voor de ramen voor de droogscheerders en de
lakenbereiders.1906 Op 12 april 1614 – de eigenaren van de zeventig ramen die zouden moeten
verdwijnen liepen de deur plat – werd besloten de zaak uit te stellen totdat bekend zou zijn hoe
de stad zou omgaan met de bewoners van de paden buiten de nieuwe vesting. Als dat niet snel
genoeg bekend zou zijn, moesten de ramen tijdelijk bij het Karthuizerklooster worden
ondergebracht.1907
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 77 (14 april 1661). Een aanvraag voor een extra molen op deze locatie werd afgewezen
omdat die te dicht bij de stad zou komen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180 (13 maart 1664).
1893 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663). De houtzagers gaven te kennen dat zij niet in de gelegenheid waren
om alle hout uit de stadsgracht te halen. Vooral in de herfst, als zij voor de hele winter hout insloegen, was de
capaciteit van de sloten bij lange na niet genoeg. Zij stelden voor om hout over de breedte van een vlot tegen de
palissaden in de stadsgracht te leggen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 1 (6 september 1668).
1894 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128-128vo (25 mei 1663).
1895 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180 (13 maart 1664). De braak werd opgemeten door Jan Brandlicht.
1896 SAA 5025-24 (Vroedschap) 118vo (3 april 1664).
1897 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 130vo (31 maart 1667).
1898 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664).
1899 SAA 5025-24 (Vroedschap) 224-224vo (17 maart 1665). Zie over de watermolens hoofdstuk 6.
1900 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664).
1901 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664). Het ging om het Gasthuisland en een stuk grond dat was
aangekocht van de weduwe Bartels, ten oosten van de Amstel, aan de buitenrand van de nieuwe honderd gaarden.
1902 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (14 mei 1664).
1903 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 3 (10 oktober 1668).
1904 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 64-64vo (22 augustus 1669).
1905 SAA 5025-10 (Vroedschap) 213-214 (21 februari 1614).
1906 SAA 5025-10 (Vroedschap) 220 (5 maart 1614).
1907 SAA 5025-10 (Vroedschap) 223 (12 april 1614).
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Op 13 juni kwam de commissie met een nieuwe plek voor de ramen. Het betrof hier
volgens de raadsleden een ‘hooftneringe’, een voor de stad belangrijke bedrijfstak. Daarom werd
snel een oplossing bedacht: twee weren stadsland buiten de Bloemgracht zouden worden
ingericht voor het opstellen van de ramen.1908 Ook zou een brug worden aangelegd zodat een
uitstekende verbinding met de stad ontstond.1909 De Raambrug en de Raampoort kwamen te
liggen ter hoogte van de Bloemstraat. Om in de toekomst verdere illegale ophoging en bouw te
voorkomen werd een opmerkelijke maatregel genomen: de stad zou de ophoging van de grond
en de bouw van alle voor de bedrijfstak noodzakelijke gebouwen, zoals ‘raemhuyskens’ en
installaties zelf op zich nemen. De lakenbereiders moesten jaarlijks huur afdragen aan de stad.1910
Op 1 september 1614 kon de herhuisvesting van de blekers geen uitstel meer verdragen.
De stad zag zich gedwongen om ze een nieuwe plek te geven. Er was geen betere plek te
verzinnen dan een stuk land buiten de stad, iets ten zuiden van de Raampoort. Ook voor deze
bedrijfstak werd besloten dat de stad zelf de ophoging en bebouwing, zoals spoel- en
wachthuisjes, zou verzorgen, ook weer om te voorkomen dat er woonbebouwing zou komen.1911
In de zomer van 1615 werd besloten hoe de huisjes eruit zouden zien: een deel breed, twee en
een half deel lang, hoog aan de lange zijde zes voet, nokhoogte 13 voet met een schuine kap.1912
Tijdens de uitvoering van de vierde vergroting werden tijdelijk terreinen uitgegeven ten behoeve
van ramen die moesten worden verplaatst.1913
In 1663 bestond opnieuw grote behoefte aan grond voor de aanleg van bleekvelden. De
bemoeienis van de stedelijke overheid beperkte zich na de vierde vergroting niet tot de
stadsgrond. In 1663 werd bepaald dat het eenieder vrij zou staan om op zijn eigen grond buiten
de wallen ramen, bleekvelden en groentetuinen aan te leggen, maar dat de huisjes die bij de ramen
en bleekvelden werden gebouwd, allemaal moesten worden uitgevoerd volgens een ontwerp dat
door de stad werd voorgeschreven.1914 Een huisje dat Evert Pietersz bij zijn raam had laten
bouwen en dat groter was dan het voorgeschreven ontwerp (‘ordre’) werd op last van de stad
gesloopt.1915
4.5.4 Kruitmolens
Kruitmolens waren vanwege het explosiegevaar verder buiten de stad gevestigd dan de andere
industriële activiteiten. Al in 1549 was bepaald dat de vervaardiging van buskruit minstens veertig
roeden buiten de stad moest plaatsvinden en dat de bedrijfsgebouwen geen harde daken mochten
hebben, zodat bij ontploffingen de muren werden ontzien.1916 Aan de Overtoom bevond zich
een concentratie van kruitmolens. Bij de molens stonden pakhuizen waar het kruit opgeslagen
werd, nadat het was gedroogd op een ‘stoof’ of kachel. In 1622, 1624 en 1625 ontploften
kruitmolens aan de Overtoom.1917
Dit leidde tot een voortdurende stroom klachten. De mensen kregen hun huizen niet
verhuurd, ook niet als winkel, omdat zelfs de voorbijgangers gevaar liepen. In 1625 werd een
commissie ingesteld die met voorstellen moest komen.1918 Het resultaat, een jaar later, was een
beleid dat de economische belangen wel erg ver boven de veiligheid stelde. Alle bestaande
molens mochten blijven staan en er mochten zelfs nog molens bijkomen. Nieuwe kruitmolens
mochten pas worden gebouwd na inspectie van de locatie en met toestemming van schout en
schepenen. Op het moment dat één molen zou ontploffen zouden alle molens moeten worden
afgebroken. Er zou een opzichter worden aangesteld die zou moeten waken over de
Deze opmerking kreeg ook een gevolg in de vorm van de oprichting van een lakenhal: SAA 5025-10 (Vroedschap)
252 (6 oktober 1614). Over de zin hiervan bestond twijfel, maar in 1616 werd tot oprichting besloten: de Agnietenkerk,
tegenover de kapel ‘De Heylige Stede’ aan het Rokin, werd als lakenhal ingericht: SAA 5025-10 (Vroedschap) 326 (4
mei 1616). Nog die zomer mocht 100.000 gulden belasting worden gelicht ten behoeve van de oprichting van de
lakenhal: SAA 5025-10 (Vroedschap) 341 (19 augustus 1616).
1909 Jansen 1968-1969; Breen 1911.
1910 SAA 5025-10 (Vroedschap) 232 (13 juni 1614).
1911 SAA 5025-10 (Vroedschap) 241 (1 september 1614).
1912 SAA 5039-33 (Oudraad) 20 (1 juni 1615).
1913 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 108 (9 januari 1663).
1914 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 147vo (7 september 1663).
1915 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663).
1916 Keuren d.d. 22 november 1548 en 10 mei 1549, Van Dillen 1929, 195-196.
1917 Moll 1950.
1918 SAA 5025-14 (Vroedschap) 56vo (11 januari 1625).
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aanwezigheid van een bepaalde maximumhoeveelheid kruit in de molens. De opzichter moest
worden betaald door de kruitmakers.1919 Van de ambtelijke integriteit van deze functionaris
moeten we ons niet te veel voorstellen. Nu was het ruimtelijk beleid in het algemeen al geen
toonbeeld van regelzucht op het moment dat economische belangen in het geding waren, maar
deze regeling is zelfs daarbij vergeleken nog erg liberaal. De kruitmolens bleven staan waar ze
stonden.1920
In het Rampjaar was de situatie totaal anders: de kruitmolens moesten blijven
functioneren, nu ook in de stad. Bij de inundatie van de Buitenveldertse Polder werd het peil zo
laag gehouden dat de kruitmolens konden blijven functioneren.1921 Tegelijkertijd werd een
glasblazerij in het nog nauwelijks bebouwde stadsdeel ten oosten van de Amstel ingericht als
kruitmolen.1922 Aan de Nieuwe Vaart, tegenover Wittenburg, kwam in het Rampjaar een
kruitmolen. Deze zou net als de andere door particulieren worden geëxploiteerd, maar het ging
om een tijdelijke voorziening, die moest worden afgebroken als de stad daarom zou vragen.1923 In
1674, toen dat het geval was, werden de kruitmakers ontboden op het stadhuis. Ze kregen te
horen dat ze hun bedrijf weer buiten de stad moesten uitoefenen.1924
4.5.5 Het Pesthuis
Net als de kruitmolens werd het pesthuis vanwege het gevaar voor de volksgezondheid buiten de
stad gevestigd. De regenten van de gasthuizen meldden de vroedschap tijdens een pestepidemie
in de zomer van 1617 dat ‘by tyde van sware peste’ niet genoeg plaats was om alle zieken te
kunnen bergen. Ook vreesde men dat vanuit het Pesthuis de patiënten van de ernaast gelegen
gasthuizen besmet zouden raken. Daarom werd een giethuis buiten de stad bij de Overtoom
bestemd tot pesthuis. Naast de ligging in het buitengebied, op een afstand van de stad die veilig
werd geacht in verband met het besmettingsgevaar, had dit gebouw als voordeel dat het van
achteren per schip bereikbaar was zodat pestlijders niet over de Overtoom hoefden te worden
aan- en afgevoerd. Men besloot om met de eigenaar van het gebouw te onderhandelen over de
aankoop.1925 In 1630 was dit pesthuis ernstig in verval. Daarom werd een nieuw ontwerp
gemaakt. De regenten van het Sint Pietersgasthuis vroegen of de stad de materialen kon leveren
en boden aan zelf het arbeidsloon te betalen. De stad besloot een vast bedrag van 24.000 gulden
beschikbaar te stellen: de regenten moesten maar zien of ze het in de raad vertoonde ontwerp
wilden uitvoeren, dan wel een nieuw ontwerp wilden laten maken.1926
Het nieuwe pesthuis werd gebouwd op flinke afstand van de stad, ten noordoosten van
de Overtoom. Het stond op een terrein dat in eigendom was van het gasthuis. Niet alleen in de
keuze van de locatie maar ook in het ontwerp trachtte men het besmettingsgevaar te verkleinen.
Het gebouw was omgeven door een gracht en was door middel van de Pestsloot (op de locatie
van de Bosboom Toussaintstraat) verbonden met de stadsgracht. De sloot liep onder het gebouw
door en verbond het aan de landzijde met het kerkhof. Het gebouw had een vierkante
plattegrond; boven de zalen was een gaanderij vanwaar het personeel de patiënten kon
observeren (afb. 127 en 128). Binnen het gebouw was de hygiëne optimaal: er waren geen
bedsteden, maar open kribben. De plavuizen vloeren waren zo aangelegd dat schrobwater via
gaten in de vloer naar een riolering werd geleid.1927
4.5.6 Drukinktfabricage

SAA 5025-14 (Vroedschap) 136 (22 januari 1626). In 1658 werd op verzoek van omwonenden ingegrepen toen een
kruitmaker vlak bij zijn kruittoren bezig een kachel te bouwen om kruit te drogen: SAA 5023-4 (Groot Memoriaal)
168vo (8 oktober 1658). Het jaar daarna werd deze levensgevaarlijke situatie weer toegestaan: SAA 5023-4 (Groot
Memoriaal) 203vo (3 juli 1659).
1920 Acte d.d. 5 maart 1671: Van Dillen 1974, 830.
1921 Vroedschapsresolutie d.d. 23 juni 1672: Van Dillen 1974, 858-859.
1922 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 43 (10 juni 1672).
1923 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 85 (15 augustus 1672).
1924 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 198vo-199 (15 juni 1674). De kruitmolen op Wittenburg werd verbouwd tot herberg,
aanvankelijk deels illegaal: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 160 (4 september 1685).
1925 SAA 5025-11 (Vroedschap) 33 (13 juli 1617).
1926 SAA 5025-15 (Vroedschap) 152 (20 juni 1630).
1927 Veerkamp 1999.
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In de zeventiende eeuw nam de productie van boeken, prenten en kaarten in Amsterdam sterk
toe. Iedere drukker maakte zijn eigen inkt. De vervaardiging van drukinkt had grote risico’s. Deze
bedrijfstak moest vanwege het brandgevaar buiten de stad worden uitgeoefend. De inkt werd
vervaardigd uit roet en lijnolievernis, die door het langdurig koken van lijnolie werd verkregen.
Deze vervaardiging van de grondstof vond plaats op een primitieve manier en was zeer
brandgevaarlijk. Buiten de stad werden kuilen gegraven, waarin de olie werd gekookt. De
vlammen laaiden vaak hoog op. In 1642 werd daarom een klein eilandje buiten de
Haarlemmerpoort aangewezen voor de fabricage, die overal elders werd verboden. Kort daarop
bleek dat ook op de buitensingel tussen de Leidsepoort en de Utrechtsepoort inkt werd gemaakt.
Dit was geen geschikte plaats. Hier liep een drukke verkeersroute. Paarden sloegen op hol door
de plotseling oplaaiende vlammen. Omwonenden hadden last van de aanwezigheid van de
arbeiders, die grote hoeveelheden brandewijn dronken om de rook en de stank van de kokende
olie te kunnen weerstaan. Na klachten werd in 1687 daarom weer een nieuwe plek aangewezen,
ditmaal aan de oostkant van de stad, op de buitenste helling van de zeedijk tegen de Nieuwe
Vaart.1928
4.6 B eslui t: een ni euw func tio neel p rofi el
Met de stadsuitbreidingen kreeg Amsterdam een functioneel profiel waarbij stedelijke functies in
toenemende mate werden uitgesorteerd. In de zestiende-eeuwse stad werd een aanzet gegeven tot
centrumvorming, de grachtengordel was bedoeld voor het wonen en de buitenstad kende een
gemengd gebruik van wonen en werken. De aanleiding voor deze ver doorgevoerde
functiescheiding lag in het aanwijzen van grachten waar uitsluitend werd gewoond. De nieuwe
stedelijke wooncultuur vereiste dat men kon wonen zonder overlast van stank, rook, vervuiling,
lawaai en drukte. Met de aanleg van de grachtengordel werd een woonstad aangelegd, die de
contramal vormde van de werkstad erbinnen en erbuiten. De Herengracht was de best
georganiseerde woongracht; hier woonden de rijken op loopafstand van de Dam, van de beurs en
het stadhuis. De allure van de Herengracht straalde af op de ‘binnenzijde’ van de Keizersgracht;
in het denken over ruimtelijke ordening werd uitgegaan van bouwblokken en niet van grachten.
De buitenkant van de Keizersgracht was van mindere statuur, maar ook bestemd voor wonen.
De derde vergroting bestond, grof gezegd, uit een gebied waar een (nieuw ontwikkelde)
regelgeving van kracht was en een gebied waar nauwelijks regels golden. De Jordaan maakte de
aanleg van de grachtengordel mogelijk door een oplossing te bieden voor de ruimtelijke
ordeningsproblematiek. Door middel van verkeersplanning, enorm grote kavels en het strenge
regelgeving die het bouwvolume aan banden legde, schiep men de voorwaarden voor de
ontwikkeling van een exclusief woongebied. Binnen deze voorwaarden kon iedereen zijn gang
gaan. Er werden in eerste instantie nauwelijks beperkingen opgelegd aan de functies (lees:
bedrijvigheid) in de grachtengordel. Het beleid was voorwaardenscheppend; de functionele
zonering was impliciet. Aan de woongrachten werden wel bedrijven gevestigd. De regelgeving
was niet fundamenteel verschillend dan elders, maar de reacties op bedrijfsvestiging wel.
Bedrijven die er eenmaal gevestigd waren konden echter niet worden aangepakt op basis van
regelgeving, maar alleen door ze uit te kopen.
Het vestigingsbeleid was aanvankelijk reactief en faciliterend. Het uitgangspunt was om
minimaal in te grijpen in de bestaande (of nieuw ontstane) situatie. Maar juist in de
grachtengordel bestond de vraag om overheidsingrijpen. Particulieren oefenden bij rekest druk
uit op het stadsbestuur om bepaalde functies te weren. Pas als zo’n rekest een zekere zwaarte
(lees: een groot aantal ondertekenaars) kreeg bereikte het de agenda van de thesaurieren of de
vroedschap. En dan nog werd uiterst terughoudend gereageerd. Uiteindelijk verdwenen de
meeste bedrijven van de grachten door zelfregulering: bedrijfsgebouwen werden opgekocht door
particulieren en vervolgens gesloopt en vervangen door luxe woonhuizen. Ruimtelijke ordening,
het binden van functies aan regels, was geen formaliteit en was niet verplicht. Het stadsbestuur
kon volledig naar eigen inzicht handelen. Er bestond niet zoiets als regelzucht: regels werden
alleen op basis van een reële behoefte uitgevaardigd. Veel regels werden niet gehandhaafd en
moeten eerder worden gezien als beleidsinstrument dan als echte regelgeving.
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Als reactie op het ontbreken van beleid tijdens de derde vergroting werden in de periode
na 1620 allerlei maatregelen genomen om de gevolgen van de vergroting op te vangen. De
grachtengordel had een nieuwe standaard gezet en had een sterke inwaartse uitstraling. Binnen de
zestiende-eeuwse grenzen ontwikkelde zich het centrum, waar ondanks allerlei maatregelen een
sterke functiemenging bleef bestaan. Door de nieuwbouw van het stadhuis, de beurs, allerlei
andere grote stadsgebouwen en veel particuliere woningbouw had het centrum sterk gewonnen
aan aanzien, maar ook aan contrast: het gebied had zijn bedrijvige karakter niet geheel achter zich
gelaten. Het uitsluiten van nieuwvestiging was regel, maar het uitplaatsen van bestaande bedrijven
gebeurde slechts bij hoge uitzondering. Het succes van dit beleid was dus afhankelijk van de
mutatiegraad, terwijl het beleid zelf juist aanzette tot inertie. Voor sommige van de meest
brandgevaarlijke of vervuilende bedrijvigheid werden ad hoc gebieden bestemd.
In de vierde vergroting werden niet alleen functies weggedrukt uit de grachtengordel. In
tegenstelling tot de Jordaan werd nu ook de buitenstad volledig doorontworpen en voorzien van
een functionele indeling. Er werd een expliciete zonering gehanteerd. Iedere bedrijfstak kreeg een
plek, waarbij enerzijds werd voldaan aan vestigingseisen en anderzijds de milieu-effecten werden
ingecalculeerd. Functies werden waar nodig geconcentreerd. Er werden nieuwe gebieden
gecreëerd, speciaal ontworpen voor de functies die niet aan de grote grachten waren toegestaan.
De ernstigste overlastveroorzakers werden ondergebracht tegen de rand van de stad. Er werd een
uitbreidingsplan opgesteld waarin alle functies op weloverwogen wijze een plek konden krijgen.
Bedrijven die vanwege hun grote ruimtebehoefte niet in de stad pasten, werden
ondergebracht in het buitengebied. Het ging vooral om de houtnijverheid en de textielindustrie.
De stadsrand was in gebruik voor stedelijke functies waarvoor binnen de vesting geen plaats was
of die teveel gevaar opleverden, zoals kruitmolens en instellingen waar lijders aan besmettelijke
ziekten werden verzorgd.
Het was moeilijk om te komen tot een zorgvuldig uitgewerkte regelgeving. Hiervoor was
een inschatting nodig van de toekomstige ontwikkeling van een stadsdeel. Bovendien was uiterste
terughoudendheid in het uitvaardigen van regels het uitgangspunt van de stedelijke overheid.
Er zaten aanvankelijk veel lacunes in het stedenbouwkundig beleid. Het duurde lang
voordat men ertoe kwam om regels uit te vaardigen die overlastgevende bedrijvigheid aan banden
legde. Deze zou men kunnen toeschrijven aan het gebrek aan ervaring met grootschalige
stadsuitbreiding. Een andere verklaring ligt in het maximaliseren van de bebouwings- en
gebruiksmogelijkheden van de grond en daarmee van de opbrengst. Ruimtelijke ordening
behartigt een collectief, stedelijk belang, dat particuliere belangen overstijgt en ondergeschikt
maakt. Dat was een moeilijk proces. Op het gebied van de ruimtelijke ordening werkte de wet
van de remmende voorsprong: de ambities reikten ver maar de realiteit was weerbarstig. Toch
was Amsterdam de meest geordende grote stad van Europa.
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Hoofdstuk 5. ‘Eenige publycque plaetsen’: verkeer, infrastructuur en de inrichting van de
stedelijke buitenruimte
5.1 Inlei din g: d e i nfrast ruc tu rele mac hine
In de formulering ‘een drukke stad’ staat één woord te veel. Elke Hollandse stad dankt zijn
ontstaan en groei aan nijverheid, handel, overslag en markt en dus indirect aan het verkeer.
Drukte was een belangrijke conditie voor stedelijke groei. De aanwezigheid van goede
verbindingen was een doorslaggevende factor bij de keuze voor een locatie van een
nederzetting.1929 Ook de doorontwikkeling tot stad hing vooral af van de ligging ten opzichte van
een of meerdere verkeersaders.
Amsterdam was, als we de stadsbeschrijvingen en afbeeldingen mogen geloven, meer
dan druk (afb. 129). Amsterdam was overladen, overspoeld met verkeer; Amsterdam was verkeer,
draaischijf voor de handel. De stapelmarkt, de ‘vermaarde koopstad’ kreeg buitendijks vorm als
een grote infrastructurele machine, een stelsel van kades, werven, grachten en pakhuizen. De stad
wordt in zekere zin gesymboliseerd door het verkeer, in de vorm van zijn grachten: het
belangrijkste monument van Amsterdam is geen kerk, toren, paleis of vestingwerk, maar zijn
infrastructuur. ‘Mocht door een of andere catastrofe het Paleis op de Dam te gronde gaan, dan
nog zou Amsterdam zijn karakter blijven behouden, dat immers in zijn grachten is uitgedrukt’,
aldus Jan Veth.1930
De stad zelf, in een eeuw uitgegroeid van een stadje aan de rivier tot een van de grootste
steden van Europa, was voor haar dagelijkse behoeften afhankelijk van de aanvoer van producten
uit een steeds groeiend achterland. Hiervoor was een verreikend logistiek systeem
noodzakelijk.1931 Een voorbeeld is de zeventiende-eeuwse bio-industrie. Op de ossenmarkt in
Amsterdam werden kuddes jonge ossen over land of over zee uit Duitsland en Denemarken
aangevoerd. Deze werden in het Noorderkwartier vetgemest en vervolgens als slachtvee op de
Amsterdamse markt gebracht. Amsterdamse kooplieden speelden een grote rol in deze sector.1932
Een tweede voorbeeld is de internationale houthandel; rond 1640 was de houtvoorraad in de
Republiek tot nul gereduceerd. Alle hout kwam uit het buitenland, het merendeel per vlot.1933
Zowel de handel als de stedelijke logistiek hadden groot belang bij een goed functionerende
infrastructuur. De inspanningen van het stadsbestuur op dit terrein bleven niet beperkt tot
Amsterdam of zijn directe omgeving, maar hadden al vroeg een grote reikwijdte: de aanleg van de
Kostverlorenvaart, de Heiligewegsvaart en de betrokkenheid bij de Haarlemmertrekvaart zijn hier
voorbeelden van. In de loop van de tijd werd de bemoeienis van Amsterdam met de
infrastructuur steeds intensiever en breidde deze zich uit tot ver buiten de regio. Het onderhoud
van de Brandaris op Terschelling en andere vuurbakens langs de kusten van de Noordzee en de
Waddenzee was deels een Amsterdamse aangelegenheid. 1934 De stad onderhield de loodsdiensten
op de Zuiderzee.1935
De overvloed aan verkeer was onontkoombaar: het vormde de levensader van de stad,
maar zorgde tegelijkertijd voor veel problemen. De groei van het verkeer als gevolg van de
uitbreiding van de stedelijke economie was een factor bij het ontwerp van de stadsuitbreidingen,
maar had ook effect op de oude stad. Deze werd waar mogelijk aangepast aan de eisen van de
sterk gegroeide stad. Hieronder wordt eerst ingegaan op de soorten en hoeveelheden verkeer die
de stad te verwerken had, op het infrastructurele systeem waarin dit moest worden afgewikkeld
en tot slot op de inrichting van de stedelijke buitenruimte.
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5.2 Ee n st ad v an s tro me n: het ve rk ee r i n A mst erda m
5.2.1 Een stad vol verkeer
In 1585 had Amsterdam ongeveer 30.000 inwoners. In 1632, na de derde vergroting, telde de
stad ongeveer 120.000 inwoners. Het inwonertal in 1680 wordt geschat op 219.000. Over het
verkeer zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar.1936 Dat het druk, vaak erg druk was, weten
we uit stadsbeschrijvingen en we kunnen het opmaken uit maatregelen die het stadsbestuur nam
om het verkeer te reguleren en de ergste congestie te verhelpen.1937 Het overgrote deel van het
vervoer, zeker over langere afstanden, speelde zich af op het water. Het handelsverkeer speelde
zich grotendeels af in de zeehaven die zich steeds verder uitbreidde langs het IJ. De
eilandenstructuur van de buitendijkse stad was berekend op massaal verkeer van grote schepen:
de grachten tussen de eilanden waren ongeveer tweemaal zo breed als in het binnendijkse deel
van de stad.
Het logistieke verkeer tussen het achterland en de stad heeft zich vooral over het water
bewogen, in de vorm van schuiten met vee, groente, zuivel, graan, turf en vuilnis. Handel die niet
strikt gebonden was aan een gebouw vond buiten plaats. Tientallen markten hadden een plek in
de stad. Deze werkten als magneten voor het waterverkeer. Hun locatie werd uitgekozen op
bereikbaarheid; de markten lagen langs de grachten en waren vaak voorzien van kranen of
windassen om het laden en lossen te versnellen. De locatie was ook afhankelijk van het soort
waren dat er werd verhandeld en de daarvoor benodigde ruimte.1938 Houtmarkt werd
bijvoorbeeld gehouden bij het huidige Waterlooplein, dat zowel vanuit de haven als vanaf de
Amstel goed bereikbaar was. De veemarkt werd met iedere stadsvergroting verplaatst naar de
rand van de stad.1939 Zo werden kuddes vee geweerd van de drukke radiaalstraten. Ook de
groente- en fruitmarkten, waar boeren uit alle uithoeken van Holland kwamen, leidde tot grote
drukte op het water en de kades.1940 De omvang van dit vrachtverkeer moet minimaal gelijke tred
hebben gehouden met de bevolkingsgroei en is in de zeventiende eeuw verveelvoudigd.
Naast het vrachtvervoer was het personenvervoer over water een grote bedrijfstak. In de
loop van de zeventiende eeuw werd in twee fasen een landelijk netwerk van trekvaarten
aangelegd. Jaarlijks werden honderdduizenden passagiers vervoerd tussen de Hollandse steden.
Amsterdam was het belangrijkste knooppunt in dit netwerk. Meermalen per dag, voor sommige
bestemmingen elk uur, vonden afvaarten van veerschuiten plaats naar tientallen bestemmingen.
Er voeren ook nachtschuiten, in ieder geval naar Utrecht en Leiden. 1941
Naast het verkeer over water was er het landverkeer; personen of goederen werden
vervoerd met kruiwagens, sleden, handkarren en wagens, die met paarden of met de hand werden
voortgetrokken. Bij de waaggebouwen waren stallingen en drinkplaatsen voor de paarden
ingericht.1942 Ook bij de stadspoorten stonden voerlieden met karren en sleden klaar om vrachten
te vervoeren.1943 Enkele honderden slepers waren beschikbaar voor degenen die hun eigen vracht
niet over de kades konden vervoeren.1944 De slepers hadden een onderkomen op de hoek van het
Rokin en de Dam; bij de bouw van de beurs werd het verplaatst naar de Nieuwezijds
Voorburgwal.1945 Sleden dienden niet alleen voor vrachtvervoer maar werden ook wel in plaats
van een koets gebruikt. Sommige ‘koetssleden’ dienden als voorloper van de taxi (afb. 130). Deze
werden ingezet bij feestelijke gelegenheden als trouwerijen en doopfeesten.1946 Al in 1537 was de
Dam zo vol dat er geen sleden meer mochten worden geparkeerd.1947 In 1634 werd het gebruik
Mogelijk zijn er bronnen, zoals heffingen van poortgeld of accijnzen, waaruit deze kunnen worden afgeleid. Hier is
in het kader van dit onderzoek niet naar gezocht.
1937 Voor een impressie van het waterverkeer op basis van stads- en reisbeschrijvingen: Kistemaker s.a.; Kistemaker
1999.
1938 Over de ruimtelijke gevolgen van de markten: Kistemaker, Wagenaar en Van Assendelft 1984, 84-90.
1939 Van Eeghen 1950. Het was vanaf 1463 voor niet-poorters van Amsterdam verboden om ‘dood vlees’ in de stad op
de markt te brengen: Breen 1902, 63.
1940 Een voorbeeld is de Appelmarkt: SAA 5020-12 (Keurboek I) 44 (9 januari 1614).
1941 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 84vo (4 juni 1666).
1942 Wagenaar 1765, 475-476.
1943 Keur d.d. 12 mei 1632: Van Dillen 1933, 801.
1944 Het slepersgilde had in 1688 301 leden: Lourens en Lucassen 1998, 161.
1945 SAA 5025-10 (Vroedschap) 43 (25 mei 1611); SAA 5025-10 (Vroedschap) 44 (7 juni 1611).
1946 Kernkamp 1897 (2), 520-521; Wagenaar 1765, 475-476.
1947 Breen 1909, 120.
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van kruiwagens met twee wielen verboden. Deze waren breed en langzaam en weinig wendbaar.
Ze hielden het verkeer op. Alleen eenwielige kruiwagens waren nog toegestaan.1948 In 1667 werd
bepaald dat molenaars geen karren meer mochten gebruiken, maar alleen schuiten. Het was te
druk in de straten.1949
Voor het vrachtvervoer vanuit Duitsland werden Hessenkarren gebruikt, in de
Amsterdamse archiefstukken meestal aangeduid als Frankfurther karren.1950 Deze zware
vrachtwagens werden door vier of vijf paarden getrokken en waren bedoeld voor vervoer van
stukgoederen. Deze wagens mochten de stad niet in omdat bestrating bezweek onder hun
gewicht. Meestal was dat ook niet nodig: over het algemeen bleven de voerlieden en hun paarden
in Amersfoort, waar het levensonderhoud goedkoper was. Goederen werden daar overgeladen in
schepen.1951 In 1664 was een loods bij de Sint Anthonispoort (aan het einde van de
Jodenbreestraat) in gebruik voor de opslag van goederen.1952 Deze moest in 1665 wijken voor de
vierde uitleg.1953 In 1668 was nog geen nieuwe plaats gevonden en stonden de karren nog in de
Sint Anthonispoort.1954 Het jaar daarop werd ten oosten van de Weesperpoort een nieuw
onderkomen voor de karlieden en hun karren gebouwd.1955
5.2.2 Comfort en status: rijtuigen en plezierjachten
Maar in Amsterdam was meer te doen dan alleen werk, handel en logistiek. De zeventiende eeuw
liet een sterke stijging zien van het aantal vermogende Amsterdammers. De aanwezigheid van de
nouveaux riches leidde ertoe dat de zuinigheid van de voorouders vaak ver te zoeken was. 1956 Dit
leidde in de ogen van anderen tot smakeloze en onacceptabele toestanden. Zo werd voor
banketten ‘alderleij fruictagie, geboomten, vogelen ende andere schepselen Gods ende dergelijcke
van suycker gebacken’. Ook werden pasteien vervaardigd, ‘verciert ende bestrecken [...] met
pluymen, vederen, gout, ende diergelijcke onnodige ende opsichtige costen’. Dit strekte ‘tot
ergernisse ende opspraecke van veele goede luyden’. 1957 Een ander gevolg van de welvaart was
een sterke groei van de vraag naar comfortabel personenvervoer, soms met een recreatief
karakter. Dit leidde tot het gebruik van ‘rijtuig’ en van jachten, ‘speelschuitjes’ en andere
pleziervaartuigen.1958 Voor 1625 waren deze betrekkelijk zeldzaam; daarna werden ze massaal
aangeschaft.1959 Het (zich laten) rondrijden in een koets werkte sterk statusverhogend.1960 Uit een
beschrijving uit 1688 van de levensstijl van de Hollanders door de Engelse consul William Carr
blijkt dat ook op het gebied van het vervoer de ooit gebruikelijke soberheid ver te zoeken was: ‘In
plaats van gerieflijke huizen bouwen de Hollanders nu statige paleizen met lustoorden en
verrukkelijke tuinen, houden er koetsen, wagens en arren op na, hebben zeer rijk tuig voor hun
paarden, met van zilveren bellen voorziene schabrakken’.1961 Het gebruik van rijtuigen door de
stedelijke elite is ongetwijfeld van invloed geweest bij de lancering van het idee om van de
Keizersgracht naar analogie van het Lange Voorhout een brede boulevard te maken. Op veel
zeventiende-eeuwse prenten zijn fraaie rijtuigen in de straten te zien. Deze pasten in het beeld
van de bloeiende stad. Een enkeling ging zo ver dat hij zich in zijn koets liet portretteren (afb.
131).1962
Oldewelt gaat ervan uit dat dit verbod niet is nagevolgd. Gezien het effect van het latere verbod op het rijden met
koetsen lijkt deze conclusie gerechtvaardigd: Oldewelt 1938; Oldewelt 1951.
1949 Van den Hoek Ostende 1967.
1950 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 106 (2 april 1670); Jongma 1992, 19.
1951 Fockema Andreae 1957a.
1952 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 175 (20 februari 1664).
1953 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11 (20 januari 1665).
1954 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668).
1955 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 9vo (15 januari 1669).
1956 SAA 5025-34 (Vroedschap) 2 (30 april 1681); Kernkamp 1946, 22, punt 9.
1957 Dergelijke schandalen werden bij keur verboden: SAA 5025-8 (Vroedschap) 738 (11 november 1601).
1958 Deze mochten niet in de grachten liggen. Daarom werd in 1622 een jachthaven aangelegd: SAA 5020-12
(Keurboek I) 311vo (10 september 1622). Deze lag in 1672 op Kattenburg: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 29 (29 april
1672). Over het aantal plezierjachten: Voorbeytel Cannenburg 1946.
1959 Zandvliet 2006, xxxiv-xxxvi.
1960 Zie bijvoorbeeld: Kooijmans 2000, 316 noot 42. In 1620 gaf de 21 jaar oude Joan Huydecoper 565 gulden uit aan
een riante koets, voorzien van zijn familiewapen. Hij besteedde veel geld en aandacht aan de stalgebouwen bij zijn
woonhuizen aan de Lauriergracht en het Singel: Meischke s.a., 3.
1961 Carr 1691, geciteerd in Tromp en Six 1975, 36.
1962 Zandvliet 2006, xxxiv-xxxvi.
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Het gebruik van rijtuigen werd niet alleen decadent en moreel verwerpelijk geacht, maar
leidde ook tot hinder van het ‘normale’ verkeer. Het leidde in Amsterdam, net als in andere grote
steden, tot congestie en ongelukken.1963 Het luxe verkeer van ‘karossen, koetsen, kalessen ende
diergelyk rytuygh’ leidde bij het stadsbestuur tot heel andere reacties dan het gebruikelijke
handels- en logistieke verkeer. In 1634 werd tijdens de vergadering van de vroedschap opgemerkt
dat het gebruik van rijtuigen schrikbarend was toegenomen. Het einde van de groei was niet in
zicht. Immers, veel mensen wilden een koets omdat anderen er ook een hadden. Het probleem
was bovendien erfelijk: kinderen van ouders met een koets namen er zelf ook een, ‘tot bederf van
hunne huysen ende ruine van hunne middelen’.1964
Het rijden met koetsen was gevaarlijk, niet alleen omdat de straten en stegen van de stad
zo smal waren; er waren ook de nodige ongelukken gebeurd nadat paarden op hol waren
geslagen. De koetsen waren groot en log, maar reden steeds sneller, onder meer door steeds
betere veersystemen. Vooral stalen bladveren hadden een betere werking.1965 Door de groei van
het aantal rijtuigen zou het aantal ongelukken verder toenemen. De burgemeesters stelden voor
het rijden met koetsen geheel te verbieden; er zou een keur worden uitgevaardigd waarin een
hoge boete werd gesteld op het rijden met koetsen. Dit voorstel werd met algemene stemmen
aangenomen.1966
In eerste instantie werd streng opgetreden: een week of zes na dit raadsbesluit ontvingen
de heren een brief van de invalide weduwe Vogelaers waarin zij vriendelijk toestemming verzocht
om in een overdekt eenpersoons rijtuigje naar bestemmingen te rijden die zij vanwege haar
‘impotentheijt’ niet kon bereiken. Nadat de vraag aan de leden van de vroedschap was voorgelegd
volgde een ongebruikelijk botte weigering: het verzoek werd ‘tout à plat’ afgeslagen.1967 De
weduwe moest gaan lopen en als ze dat niet kon dan moest ze maar thuisblijven.
Lang was deze strengheid niet vol te houden: de keur waarin het rijden met koetsen werd
verboden, was te ver verwijderd van de maatschappelijke realiteit om ook maar enigszins
handhaafbaar te zijn. Er werd hoe dan ook met wagens door de stad gereden, niet in het minst
door de regenten en hun familie en vrienden. De groei van het personenvervoer per rijtuig was
niet in te dammen. In 1656 werd besloten dat rijtuigen na negen uur ’s avonds de stadspoorten
niet langer mochten passeren wegens eerder voorgevallen ‘disorderen’. Tot die tijd kon men
tegen betaling de poort laten openen en de stad binnenrijden.1968 In 1680 werd voorgesteld een
extra impost en ‘veergeld’ op rijtuigen te heffen.1969
Door het gebruik van rijtuigen en koetsen moesten bestrating en bruggen voortdurend
worden gerepareerd.1970 Na een reparatie van de Hogesluis werd hij afgesloten voor koetsen. Het
gebruik van de brug door rijtuigen werd gezien als de oorzaak van het snelle verval.1971 Ook op
andere bruggen werd het ‘dreunen van de overrijdende paarden ende wagens’ gezien als een
gevaar voor de constructie. In 1687 werd een proef gedaan met nieuwe bestrating van ‘klinckert
in ciment op sijn kant staende’ op de brug buiten de Muiderpoort. Deze bestrating zou leiden tot
een grotere stijfheid van de brugconstructie. Eerst moest worden vastgesteld of het dreunen van
de koetsen nu meer schade aan de brug zou veroorzaken.1972
In de loop van de zeventiende eeuw nam ook het gebruik van pleziervaartuigen of
‘speelschuitjes’ toe (afb. 132).1973 Amsterdam was ‘de bakermat der georganiseerde zeilsport’.1974
Zeilraces, spelevaren en roeipartijen waren een gebruikelijk tijdverdrijf, waarbij status werd
ontleend aan het bezit van mooie en snelle jachten, vaak voorzien van beschilderingen of zelfs
Worsley 2004, 102.
SAA 5025-16 (Vroedschap) 50 (27 april 1634).
1965 In de zeventiende eeuw werd ook geëxperimenteerd met veren van leer, hout, schapendarmen en staal: Wegener
Sleeswyk 1993, 128-147, 160.
1966 SAA 5025-16 (Vroedschap) 50 (27 april 1634).
1967 SAA 5025-16 (Vroedschap) 51vo (3 juni 1634).
1968 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 91 (16 mei 1656).
1969 SAA 5025-33 (Vroedschap) 234 (16 september 1680).
1970 In 1736 werd daarom wegenbelasting ingevoerd voor wagens met vier wielen. Medici van 45 jaar en ouder waren
vrijgesteld: SAA 5025-54 (Vroedschap) 596 (24 januari 1736).
1971 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 23vo (11 maart 1687).
1972 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 39 (1 mei 1687).
1973 Van Beylen 1970, 200-204.
1974 Crone 1943, 128-135.
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verguld beeldhouwwerk.1975 Grote aantallen zeiljachten, maar ook roei- en trekjachten voeren in
en rond de stad. De kleinere en goedkopere waren ook betaalbaar voor de middenklasse. Wie
nog minder te besteden had, kon op zondag een schuit huren die anders werd gebruikt voor
goederenvervoer.1976 Vroeg in de zeventiende eeuw werd een jachthaven aangelegd aan het IJ, bij
het Bickerseiland.1977 De aanleg van een tweede jachthaven in 1622 wijst op een grote groei van
de pleziervaart.1978 In 1658 werd ook op Kattenburg een ligplaats aangelegd.1979 Bij de Blauwbrug
lag een aantal schiphuizen, die na de vierde uitleg buiten de Hogesluis werden gelegd.1980
Maar sommigen wilden hun bootje het liefst voor hun huis. In hoeverre er aan de
grachten een ligverbod gold, wordt uit de literatuur en de keuren niet duidelijk. Wel was het
stallen van pleziervaartuigen onder de bruggen, al dan niet in boothuizen, kwalijk voor de
watercirculatie in de grachten.1981 Er was toestemming van de thesaurieren voor nodig. De eerste
die (in 1678) toestemming vroeg en kreeg was vroedschapslid Cornelis Valckenier: hij mocht zijn
jacht onder een van de bogen van de brug bij de Kloveniersdoelen leggen.1982 Kort later volgde
Susanna Poirot, weduwe van burgemeester Gerard Hasselaer. Zij mocht een schuitje in de
Herengracht leggen, onder de brug in de boog naast de Reguliersgracht en een deel van de gracht
afschutten tot één voet boven het hoogste stadswater.1983 Anderen volgden1984 tot op 11 juni
1682 werd besloten om geen toestemming meer te verlenen voor het bouwen van botenhuisjes
onder de bruggen of in de grachten.1985 Of dat heeft geleid tot een daadwerkelijke stop op de
bouw van boothuizen valt te betwijfelen; in de archieven is niet veel te vinden over de
pleziervaart. Het valt op dat het gebruik van pleziervaartuigen, net als de rijtuigen enkele decennia
eerder, zonder pardon met bestuurlijke maatregelen aan banden werd gelegd. Het bestuur gaf
prioriteit aan ‘nuttig’ verkeer (en watercirculatie) boven recreatief gebruik van de grachten. Maar
vanwege de veel ruimere waterinfrastructuur gaf de pleziervaart minder problemen dan het
recreatief landverkeer.
5.2.3 ‘Beleght, verspart en belemmert’: houtvlotten en houtwallen
Het product met het grootste effect op de inrichting en het gebruik van de buitenruimte was
hout. Amsterdam was een centrum van scheepsbouw en bouw en daarmee van houtverwerkende
industrie. In een gemiddeld huis werden ongeveer 250 bomen verwerkt.1986 Massa’s bewerkt en
onbewerkt hout werden aangevoerd in soms honderden meters lange vlotten, die door
honderden mannen werden voortgeroeid.1987 Hout lag niet in pakhuizen, maar op kades,
houtwallen genoemd. Ook de stadsgracht lag het grootste deel van het jaar vol hout.1988 Op veel
plaatsen werden bouwpercelen verkocht in combinatie met een houtwal aan de overkant van de
straat.1989 In het begin van de zeventiende eeuw lagen grote delen van de stad vol met hout (afb.
133).1990 Kilometers kade werden verhuurd aan houthandelaren en -bewerkers. Deze houtwallen

Loeff 1972.
In 1697 lagen in de jachthaven bij de oude stadsherberg 42 jachten, op Kattenburg 36 en verspreid in de stad nog
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1982 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 122vo (12 mei 1678).
1983 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678).
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1985 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 56vo (11 juni 1682).
1986 Van Tussenbroek 2008.
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1988 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663).
1989 Jansen 1957-1958.
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werden per voet en per maand verhuurd.1991 Op de houtwallen werd het hout opgeslagen of
bewerkt tot masten, sporen of heipalen; buiten de stad werden zaagmolenparken aangelegd waar
hout tot planken werd verwerkt. Wie de stad aan het begin van de zeventiende eeuw vanaf het IJ
of de Amstel bekeek zag op veel plaatsen de onderste verdieping van de huizen niet omdat die
schuilgingen achter enorme stapels hout. Houtwallen mochten met hekken worden afgesloten
waar men doorheen kon kijken, maar niet worden bebouwd of met schuttingen omgeven.1992
De aanblik van het huizenhoog gestapelde hout werd in de loop van de tijd
onaanvaardbaar voor de centraal gelegen delen van de stad. Het nam enorm veel ruimte in en
zorgde voor overlast: kades waren ‘beleght, verspart en belemmert’ door het hout.1993 In 1600
lanceerde men het plan om de grondprijzen rond Vlooienburg te verhogen door daar de
houtnering toe te staan. Hiertoe wilde men de Nieuwezijds Burgwallen vrijwaren van de
houthandel.1994 Een jaar later werd besloten de houtopslag vrijwel geheel uit de oude stad te
verdrijven.1995 De handel in en opslag van hout werd verplaatst naar concentratiegebieden in de
Lastage en langs de oevers van Amstel en IJ (afb. 134).1996 Deze verplaatsing was een langdurig
proces: in 1623 werden de mogelijke bezwaren geïnventariseerd tegen het wegkeuren van de
houthandel van het Damrak.1997 In 1626 werden de houtwallen op Vlooienburg verbreed.1998
Naarmate de tijd vorderde werd de houtopslag van de Amstel verdreven. In 1642
werden de houtwallen aan de zuidzijde van de Binnen-Amstel tussen de Munt en de Blauwbrug
weggekeurd.1999 In de loop van de tijd werden deze vervangen door openbare kades.2000 Met de
derde en de vierde vergroting kwamen nieuwe industriegebieden tot ontwikkeling. Ook
Vlooienburg begon zijn karakter van werkgebied te verliezen. Daarom vroegen de bewoners in
1657 of zij hun houtwallen mochten bebouwen. Vier leden van de vroedschap onderzochten hoe
‘de huijsen behoorlijk ende tot het meeste cieraet van de stadt zouden worden gebouwt’.2001 Dit
leidde drie jaar later tot een overeenkomst tussen de stad en de eigenaren. Hierin werd bepaald
dat deze hun houtwallen mochten bebouwen, als zij de straat (later Zwanenburgerstraat)
verbreedden van 20 tot 34 voet. Zij mochten hun erven iets verder de Amstel in aanlanden, zodat
ze op één lijn kwamen te liggen. Hiermee werd het verlies aan oppervlakte aan de straatkant
gecompenseerd. Maar het zijn vooral de bouw- en bestemmingsvoorschriften die ervoor zorgden
dat de kade een ander karakter kreeg. Er mocht net als aan de grachtengordel geen
overlastgevende bedrijvigheid meer worden gevestigd. De huizen werden tegelijk gebouwd en
kregen een identieke, geordonneerde architectuur. Ze werden gebouwd ‘onder een dack ende
lijste, ende op een faciaet’, naar een ontwerp dat door de stad was gemaakt.2002 Hier werd een
stadsbeeld gecreëerd dat door tijdgenoten hoog werd aangeslagen. Dat moest ook wel, in de
directe omgeving van het Diakonie Weeshuis, dat volgens een contemporaine beschrijving meer
op een ‘koningshof’ dan op een weeshuis leek. 2003 Zo ging Vlooienburg de Nieuwe Doelenstraat
achterna in de ontwikkeling van bedrijventerrein naar luxe woongebied. Op Vlooienburg werd
het woonklimaat veraangenaamd door het ‘gewoel’ op straat tegen te gaan: er mochten niet te
veel bedrijven worden gevestigd.2004
Maar niet alle houtwallen lagen zo mooi aan de Amstel. In een aantal gevallen boden
bewoners aan de houtwallen voor hun huizen voor niets af te staan aan de stad, onder de conditie
Instructie voor de opzichter van de houtwallen d.d. 1621, voor 11 mei: Van Dillen 1933, 399-400; SAA 5023-2
(Groot Memoriaal) 293-293vo (1620-1624).
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dat van stadswege stenen kademuren zouden worden aangelegd. Aan de Houtgracht, langs de
noordkant van Vlooienburg, hadden de eigenaren van de houtwallen het moeilijker toen de
houthandel verdween. Zij hadden niet de mogelijkheid om huizen met een fraai uitzicht over de
Amstel te bouwen. Hier deden bewoners in 1669 afstand van hun houtwallen in ruil voor de
aanleg van een stenen kade en bestrating. 2005 Hiervan werd niet alleen de stad mooier, de panden
aan de kade stegen in prijs: een woonhuis zonder houtwal met een openbare kade voor de deur
was op dat moment meer waard dan een gebouw met een werkfunctie.2006 De stad werkte mee
aan de transformatie van werk- naar woongebied. Het vertrek van de houtopslag van
Vlooienburg droeg bij aan de exploitatie van de nieuwe houtwallen. Zo werden beide partijen, de
bewoners en de stad, beter van deze aanpak. Het jaar daarop werd op de Zwanenburgwal,
eveneens op verzoek van de bewoners, dezelfde weg gevolgd.2007
De transformatie van houtwallen tot openbare kades leidde tot een flinke waardestijging
van de huizen.2008 Deze verworvenheid lieten bewoners zich daarom niet zonder meer afpakken.
In 1679 stuurden de bewoners van de Houtgracht een brief naar de burgemeesters. Hun wallen,
die naar grote tevredenheid van de eigenaren waren bestraat en met bomen beplant, werden nu
opnieuw bedreigd. Jacob Sonmans, eigenaar van de brouwerij De Zwarte Leeuw, was van zins
om op de kade een paardenstal te bouwen. Hiermee zou hij het effect van de lege wal geheel
teniet doen. Zij verzochten de burgemeesters om de verdere bouw stil te leggen. Zo geschiedde:
Sonmans werd gelast om te stoppen met zijn bouwplan. 2009
Iets verder stroomafwaarts aan de Amstel was de ligging van de houtwallen vergelijkbaar
met Vlooienburg, maar daar hadden de eigenaren de conjunctuur tegen: na het Rampjaar was de
markt voor luxe woningen ingezakt. In 1675 werden de houtwallen aan de tegenwoordige
Staalkade door de bewoners overgedaan aan de stad. Op één van de hoeken zat een weigerachtige
bewoner, Willem Baas. Hij kreeg geen stenen kade en ook geen bomen voor zijn huis.2010 De
man werd in het openbaar voor schut gezet voor zijn gebrek aan medewerking.
In 1681 – de economie trok aan, voor het eerst sinds het Rampjaar – was er een acuut
gebrek aan houtwallen. Het gebied waar de Plantage (met veel houtwallen) zou worden aangelegd
lag nog braak en uit de oude stad was de houthandel steeds verder verdreven. De houtkopers
kwamen naar de thesaurieren met de vraag of er ogenblikkelijk houtwallen konden worden
aangelegd: het voorjaar brak aan en er stonden enorme hoeveelheden hout klaar om naar
Amsterdam te worden verscheept. De houtkopers wezen fijntjes op het feit dat in Zaandam nog
plek genoeg was. Hierop mochten ze zelf een plaats uitkiezen voor hun houtwallen. Ze kozen
voor de Nieuwe Herengracht, voor zover die nog niet in bouwpercelen was verdeeld. Aan de
oostzijde werd de gracht over 800 voet (115 meter) uitgediept en beschoeid. 2011
5.2.4 Bouwverkeer
Ook het bouwverkeer heeft een rol van betekenis gespeeld. Amsterdam is gedurende grote delen
van de zeventiende eeuw een gigantische bouwput geweest. Een enorme oppervlakte voormalig
veenweidegebied werd bij de stad getrokken; er moesten damwanden worden geslagen, grachten
worden gegraven, vele kilometers kades onderheid, beschoeid en gemetseld, tientallen sluizen en
bruggen gebouwd, de bouwgrond moest worden opgehoogd. Pas dan konden particulieren
beginnen met de fundering en bouw van hun huizen. Verder werd (in twee fasen) een vestingwal
met een omtrek van 7,5 kilometer aangelegd bestaande uit een aarden wal, bij elkaar gehouden
door damwanden, 26 bolwerken, gefundeerd op honderdduizenden palen, met vijf monumentale
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 41vo (12 april 1669). Op 12 april was nog geen akkoord met alle eigenaren; 61 mensen
hebben het stuk ondertekend. Toch werd op 5 mei 1669 begonnen met het afdammen van de gracht, in afwachting
van de overige eigenaren: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52vo (5 mei 1669). Een van hen, Dirck Dominicus, weet er in
deze fase van de onderhandeling nog een erf elders in de stad uit te slepen ter vervanging van zijn houtwal: SAA 50394 (Thesaurieren) 55vo (25 juni 1669). Het jaar daarna bleek een aantal eigenaren zijn houtwal verhuurd te hebben; een
van de huurders had een contract voor vier jaar. Stadsmetselaar Brederode en Wijma Benningh werden gestuurd om
een akkoord te sluiten; uiteindelijk kregen huurder en verhuurder een schadevergoeding van 180 gulden: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 100 (27 februari 1670).
2006 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 107 (17 april 1670).
2007 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 110 (13 mei 1670); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 117vo-118 (24 juli 1670).
2008 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 107 (17 april 1670).
2009 SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 228vo-229 (10 maart 1679).
2010 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 44 (9 april 1675).
2011 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 14-15 (29 maart 1681).
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stadspoorten, een binnengracht, een buitengracht, een weg en een singelsloot. Deze fortificatie
was het grootste bouwwerk dat ten tijde van de Republiek in de lage landen werd gebouwd. 2012
Voordat men kon beginnen met de aanleg ervan moest het gebied worden ontsloten door de
aanleg van de ringgracht, de we nu kennen als de Lijnbaansgracht. Er werden voor het
bouwverkeer tijdens stadsuitbreidingen speciale (water)verbindingen aangelegd die later weer zijn
verdwenen. De stadsschouwen, die met bouw- en bestratingsmaterialen en baggerspecie af en aan
voeren, werden soms met honderden tegelijk besteld bij de stadsschuitenmakerswerf.2013
De derde vergroting had zich in een uithoek afgespeeld; de enige doorgaande route was
de Haarlemmerdijk. De vierde vergroting sneed een aantal belangrijke infrastructurele lijnen af.
Tijdens de vergroting werden tijdelijke wegen, grachten en dammen aangelegd om het gewone
verkeer te laten passeren. De Amsteldijken bleven liggen totdat de Utrechtsestraat en de
Weesperstraat bruikbaar waren, anders zou de stad onbereikbaar worden. 2014
De vierde uitleg begon met de aanleg van de nieuwe fortificatie; hiermee werd een groot
gebied doorsneden. De Singelsloot, die met zijn kade diende voor de afwatering van en de
bereikbaarheid van de Buitenveldertse Polder en op achttien voet breedte was gepland, werd
verbreed naar 24 voet.2015 Deze werd na de Lijnbaansgracht (die er al lag omdat de vestingwerken
in aanbouw bereikbaar moesten zijn) als eerste aangelegd om te voorkomen dat het land onder
water zou komen te staan en om de bereikbaarheid te verzekeren. Al bij de eerste fase van de
aanleg van de fortificatie besloot de vroedschap dat met het graven van de stadsgracht de kades
erlangs meteen moesten worden aangelegd om het land dat door de aanleg van de gracht van de
weg zou worden afgesneden bereikbaar te houden.2016
Maar de belangrijkste uitvalsweg was de Leidsestraat. Deze moest als eerste bruikbaar
worden gemaakt om de stad bereikbaar te houden.2017 Voordat de brug buiten de Leidsepoort
gebouwd was werd een tijdelijke ‘loose’ brug over de stadsgracht gelegd voor het in- en uitgaand
verkeer.2018 Bij het weggraven van de kade langs de Overtoomsevaart, werd in eerste instantie een
smalle strook, precies breed genoeg voor twee wagens, overgelaten.2019 Toen de Leidsestraat was
aangelegd en de Keizersgracht en de Prinsengracht waren gegraven, kregen de stadsmeesters
opdracht om zo snel mogelijk twee tijdelijke bruggen aan te leggen.2020
Sommigen zagen brood in de slechte bereikbaarheid. Toen de Leidsegracht gegraven was
diende Claes Cornelisz Croon zich aan. Hij wilde een pontje laten varen tussen het bolwerk ten
noorden van de Heiligewegspoort en de oude wal. Hij kreeg toestemming voor de exploitatie op
voorwaarde dat hij het arbeidsvolk en de heren thesaurieren en burgemeesters, als die op
inspectie gingen, gratis zou overzetten.2021 De noodzaak voor het pontje werd echter al snel
weggenomen. Er werden zes tijdelijke houten bruggen over de Leidsegracht aangelegd om de
stad en de uitbreiding in aanleg bereikbaar te houden.2022 Toen de erven aan de Herengracht
werden geveild, werd dit besluit voorgelezen: de kopers hoefden niet bang te zijn dat hun grond
tijdens het verdere werk aan de stadsuitleg onbereikbaar was. 2023
Honderden schouwen werden ingezet bij het grondverzet voor de vergroting. Het oude
slotenpatroon diende tijdens de uitleg nog als infrastructuur; het nieuwe grachtenpatroon werd er
doorheen geweven. Pas als men ze niet meer nodig had voor het bouwverkeer werden de sloten
gedempt.2024 Waar nodig werden bruggen verhoogd zodat de modderschouwen eronderdoor
Prins 1993.
Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 176 (29 februari 1664) en 195 (3 september 1664). Tijdens de vierde vergroting werd
de werf (op Valkenburg) te klein. De stadsschuitenmaker kreeg twee ruime werfterreinen op Oostenburg: SAA 5039-2
180vo (18 maart 1664).
2014 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).
2015 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). Het deel tussen de Amstel en de Outewalerweg volgde
kort daarop: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (29 maart 1662).
2016 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661).
2017 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144vo (24 augustus 1663).
2018 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 104 (4 november 1662).
2019 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (4 april 1663). De huizen langs het te
dempen deel van de Overtoom werden in 1663 gesloopt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663).
2020 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144vo (24 augustus 1663).
2021 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 147 (4 september 1663).
2022 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165vo (1 januari 1664).
2023 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664).
2024 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665).
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konden varen.2025 Bij de aanleg van pleinen moest zoveel ophogingsmateriaal worden aangevoerd
dat tijdelijke grachten werden aangelegd om het werk bereikbaar te maken.2026 Na de ophoging
werden deze weer dichtgegooid.2027
In 1662 was besloten dat een waterpoort zou worden gemaakt ten behoeve van de
Boerenwetering.2028 In 1663, toen de vesting rond de vierde vergroting werd aangelegd, was de
wetering afgedamd. Deze moest zo snel mogelijk weer bruikbaar worden.2029 Hiertoe werd een
tijdelijke doorvaart met overtoom door de stadswal aangelegd. 2030 Deze werd gedempt zodra de
nieuwe Weteringsluis bruikbaar was.2031 Buiten het waterpoortje werd net als buiten de grote
poorten een plein aangelegd.2032
Zonder goede infrastructuur kon niet worden gebouwd. Nadat de grond aan de
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht was uitgegeven, kregen de stadsmeesters de opdracht om de
aannemers van het grondverzet onder druk te zetten om hun werk snel uit te voeren. Desnoods
moest de landmetersploeg delen van het werk zelf uitvoeren.2033 De week daarna kreeg Jan
Willemsz Brederode, de opzichter van de stadsmodderwerken, de opdracht om de Keizersgracht
op de kortst mogelijke termijn bevaarbaar te maken voor het bouwverkeer.2034 Ook het water
rond Wittenburg werd uitgediept ten behoeve van het bouwverkeer, zodat de huurders en
eigenaren van grond met hun bouwmaterialen bij het eiland konden komen.2035
Een ander probleem waartegen werd opgetreden was het versperren van straten en kades
door materiaal van particuliere bouwheren. Jan Hendricksz van den Bergh, de opzichter over de
modderwerken, mocht alle grond die er langer dan drie dagen bleef liggen in beslag nemen en
gebruiken voor stadswerk.2036 Dit gebeurde om problemen met de verkeersdoorstroming te
voorkomen.2037
5.2.5 Detailhandel en markt
De functies van de straten waren afgestemd op het verkeer. Drukke straten werden gebruikt als
winkelstraat (afb. 135). De radiaalstraten naar de poorten waren het drukst. De begane grond was
geheel bebouwd met winkels. Tegen het einde van de zestiende eeuw waren de eerste etalages in
Amsterdam verschenen.2038 Vaak waren winkels gekoppeld aan werkplaatsen; ter plaatse
gefabriceerde waren werden verkocht, zoals bakkerijen of smederijen. In zeventiende-eeuwse
teksten komt het woord ‘winkel’ voor als synoniem van ‘werkplaats’. Een winkelruimte diende
vrijwel nooit uitsluitend voor de verkoop van goederen. In veel winkels werd de verkochte waar
(deels) ter plaatse genuttigd, zoals in bierhuizen, slijterijen of tabakswinkels. Grond in
winkelstraten was relatief erg duur; huren zullen navenant hoog zijn geweest. Dure winkelruimte
werd alleen gebruikt als dat nodig was.
Als er geen praktische redenen waren om de handel in een winkel onder te brengen,
speelde deze zich af in de buitenruimte. Sommige waren konden zonder meer worden
verhandeld, andere moesten worden gewogen. Weer andere hadden te maken met regelgeving op
het gebied van voedselveiligheid. Ook de grootte en hoeveelheden van de handelswaar waren
bepalend. Veel markten speelden zich af op de kades langs de grachten van de stad. Maar voor
het verhandelen van vee waren deze niet geschikt. Ook was er geen plaats voor vis-, vlees- of
spekbanken.2039 Buiten deze banken was de handel niet toegestaan. De banken werden door de

SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 79vo (7 mei 1661).
2027 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 132-132vo (20 april 1667).
2028 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 101-101vo (14 september 1662).
2029 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663).
2030 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663).
2031 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664).
2032 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669).
2033 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (25 maart 1664).
2034 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182vo (1 april 1664).
2035 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664).
2036 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 19vo (15 april 1665).
2037 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 27 (1 juli 1665).
2038 Chung, Inaba, Koolhaas 2001, 28-48.
2039 Zie de ‘order op de visbanken’: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 88 (15 april 1656) of SAA 5039-2 (Thesaurieren)
24vo (13 maart 1659) waarin wordt bepaald dat er ‘vleeshallen of spekbanken’ op de Herenmarkt moeten komen.
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stad verhuurd.2040 Met de huuropbrengst werd de inrichting van de openbare ruimte en de bouw
van hallen en banken deels betaald.2041
Sommige producten waren vocht- of temperatuurgevoelig; dan werden markthallen of
galerijen gebouwd. Deze werden ad hoc neergezet, vaak op verzoek van marktkooplieden. In
1613 werd gevraagd om een meelhal op de Nieuwmarkt.2042 Bij de Zuiderkerk stond een galerij
voor de verkopers van boekweitmeel.2043 Veel markten kregen een gebouw, zoals de graanmarkt
bij de Oude Brug; in 1616 werd daar een grote markthal gebouwd om ‘by tyde van groote hitte,
coude ende andere ongetempert weder’ in te kunnen handelen.2044 Deze werd later verplaatst naar
de Kampersteiger omdat het te druk werd op het Damrak.2045
Markten kregen een plaats toegewezen door het stadsbestuur. Meestal gebeurde dit op
verzoek van kooplieden, die hun product aan de man wilden brengen.2046 In 1613 was de
kaashandel booming business. De kaasmarkt had meer plaats nodig. De fabrieksmeester moest
samen met twee gecommitteerden uit de vroedschap een goede plek zoeken, en, als ze toch bezig
waren, ook meteen een nieuwe plaats voor de appelmarkt zoeken.2047 Deze laatste kwam aan het
Singel.
5.2.6 Verkeersregels: maximumsnelheden en eenrichtingsverkeer
De drukte leidde tot chaos en vervolgens tot het instellen van verkeersregels. Voor de schepen in
het Damrak was al vroeg uitgebreide regelgeving nodig. In 1616 werden de waterschepen en
andere vissersboten, die bij de Damsluis lagen, verdreven omdat er teveel scheld- en
vechtpartijen ontstonden. Andere schepen konden er niet langs en protesteerden.2048
Verschillende soorten schepen werden uit het Damrak ‘weggekeurd’.2049 Hiermee trachtte men de
congestie in te dammen. In 1621 werd om deze reden een maximale maat van 68 voet gesteld aan
in Amsterdam gebouwde lichters.2050 In 1659 werd een nieuwe ordonnantie voor de
havenmeester opgesteld. Deze functionaris moest toezien op een ordelijk verloop van het
waterverkeer waarbij een goede doorstroming, onbelemmerd laden en lossen en veiligheid de
doelstellingen waren. Hij moest zorgen dat het verkeer niet te zeer werd belemmerd, door lege
schepen uit het Damrak het IJ op te sturen naar een ligplaats ten westen van de Stadsherberg of
naar de Westelijke Eilanden. Om dezelfde reden mochten geen schepen onder de bruggen liggen.
Beurt- en veerschippers moesten op tijd vertrekken om de kades vrij te maken voor degene die
na hen aan de beurt waren. De havenmeester moest zorgen dat laad- en losplaatsen uitsluitend
voor die functie werden gebruikt en dat er geen schepen bleven liggen die al gelost of geladen
waren. Verder mochten schepen niet met een uitstekende boegspriet of anker varen.2051 Verkeer
dat vitale functies vervulde kreeg voorrang. De schuiten van molenaars kregen ‘voorschutting’ in
de stadssluizen.2052 Hiermee werd de voedselvoorziening zekergesteld: brood was het
belangrijkste bestanddeel van het voedsel van de stadsbevolking. Deze maatregel moet worden
gezien als onderdeel van een bredere overheidsbemoeienis met voedselvoorziening en
voedselveiligheid.2053 Zo kregen ook de waterschuiten voorrang als de Amstel met een ijsbreker
moest worden opengehouden.2054
Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 581-582 (17 januari 1600).In 1672 werd de huur voor de visbanken
gehalveerd na klachten van de ‘viswijven’ over de slechte handel: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 120vo (15 december
1672).
2041 In 1600 ging de huur van de banken op de vismarkt omhoog van vijf naar twaalf gulden na een herinrichting.
Vroedschapsresolutie d.d. 17 januari 1600: Van Dillen 1929, 580.
2042 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184-185 (29 november 1613).
2043 SAA 5025-11 (Vroedschap) 218 (10 april 1620).
2044 SAA 5025-10 (Vroedschap) 325-326 (4 mei 1616).
2045 SAA 5025-20 (Vroedschap) 242 (3 maart 1655).
2046 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 396 (23 augustus 1597), over de markt voor boekweitmeel.
2047 SAA 5025-10 (Vroedschap) 177 (28 oktober 1613).
2048 SAA 5020-12 (Keurboek I) 75vo (15 januari 1616).
2049 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 72vo-74vo [ongedateerd; tussen 1627 en 1629].
2050 SAA 5020-12 (Keurboek I) 274vo-276 (16 november 1621); Noordkerk 1748-1778, 757-759. In 1667 werd haast
gemaakt met het herstel van de kade langs de Turfmarkt omdat de turfschepen door de hele stad lagen en het verkeer
hinderden: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
2051 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 205vo-206vo (23 juli 1659).
2052 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 191vo (10 augustus 1668).
2053 Kistemaker 1997.
2054 Hallema en Emmens 1968, 91; Van Eeghen 1954.
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Ook voor het landverkeer werden regels uitgevaardigd. De drukte maakte
eenrichtingsverkeer noodzakelijk op een aantal plaatsen. In 1595 werd in de Halsteeg en de
Pijlsteeg, de twee smalle stegen die de Dam vanuit oostelijke richting bereikbaar maakten,
eenrichtingsverkeer voor wagens en sleden ingevoerd: het verkeer dat richting Dam wilde moest
door de Halsteeg, het verkeer dat richting Hoogstraat wilde door de Pijlsteeg.2055 Er zullen
bordjes hebben gehangen waarop de verkeersregels werden uitgedragen. In 1612 werd de keur
vernieuwd omdat niet veel mensen zich eraan hielden. Om de doorstroming in de Halsteeg te
bevorderen werd bepaald dat het schoonhouden van de goten in de steeg, dat dagelijks moest
worden uitgevoerd door de aanwonenden, ’s ochtends binnen een uur na het luiden van de
poortklok klaar moest zijn.2056 Het jaar na de instelling van deze eerste verkeersregeling werd ook
aan de westzijde van de Dam, op de Gasthuissteeg (waar nu de Paleisstraat ligt) en de inmiddels
verdwenen Vogelsteeg eenrichtingsverkeer ingevoerd.2057 Dat gebeurde in 1644 ook op de smalle
kade aan de westzijde van het Rokin.2058 In de Beurssteeg ging men nog een stap verder: daar
werd het eerste voetgangersgebied gecreëerd, althans tijdens beurstijd, tussen half twaalf en half
twee.2059 In de Oudebrugsteeg werd eenrichtingsverkeer gecombineerd met een stopverbod.2060
In 1656 werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Heiligewegspoort; wagens die de stad
uitkwamen kregen voorrang.2061 De Heiligewegspoort lag op een belangrijke verkeersroute en
was kennelijk drukker dan de andere poorten.
In 1663, 1669 en 1679 werden keuren uitgevaardigd waarin bezitters van een rijtuig
werden verplicht de kortste route van hun huis (of de herberg waar ze logeerden) naar de
dichtstbijzijnde stadspoort te nemen. De boete op overtreding was hoog: 100 gulden.2062 Deze
maatregel werd ingevoerd om ernstige congestie (‘merkelijke belemmering van ’s Heeren
straaten’) te voorkomen maar was niet handhaafbaar. In 1681 werd de keur nogmaals vernieuwd
maar uiteindelijk zag het bestuur af van verdere pogingen om de kortste route verplicht te stellen
en werd de regel ingetrokken. Hierbij werd gemeld dat men ‘sediglijk en ordentelijk’ moest rijden
en niet ‘hartdravende’. Nadat gedurende meer dan een halve eeuw was gepoogd om de groei van
het rijtuigverkeer af te remmen werd nu volstaan met het instellen van een (wat subjectieve)
maximumsnelheid.2063
5.3 De ste delij ke inf ras truct uu r
5.3.1 De ontwikkeling van het infrastructureel stelsel
In het Hollandse veen kreeg de mens niets voor niets. Om bewoning en landbouw mogelijk te
maken moest het land worden ontwaterd door sloten te graven. Dit gebeurde vanuit een
ontginningsbasis. Op de plaats waar Amsterdam zou komen te liggen was dit de Amstel. Schuin
op de ontginningsbasis werd een stelsel van poldersloten aangelegd. De ontwatering zette een
onomkeerbaar proces van bodemdaling in gang. Deze leidde tot steeds nieuwe investeringen in
waterstaatkundige werken, zoals de aanleg van dijken langs de Amstel en het IJ. De stadswording
en verdere groei van Amsterdam vonden plaats in dit ontginningslandschap.
De dijken dienden tevens als verkeersweg; buiten de dijken om was het drassige
veenweidelandschap onbegaanbaar, zeker buiten het zomerseizoen. De dijken vormden de
regionale infrastructuur. Binnen de poorten waren ze de hoofdstraten van de stad: de
Kalverstraat, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en in mindere mate de Nes. Het buitendijkse
land werd steeds verder opgehoogd, waarmee de dijkstraten centraal in de stedelijke structuur
Breen 1909, 138-139.
Keur d.d. 12 december 1612: Noordkerk 1748-1778, 1085. De beide stegen werden in 1867 samengevoegd tot de
Damstraat: Jager 2002, 45.
2057 Oldewelt 1951; Kouwenaar 1951.
2058 De kade was te smal zodat het ‘heen ende wederkeeren van de sleden’ leidde tot ‘incommoditeyten en
inconvenienten’: Keur d.d. 26 april 1644: Noordkerk 1086.
2059 Het stopverbod gold niet voor het bevoorraden van huizen in de steeg. Keur d.d. 29 november 1691: Noordkerk
1748-1778, 1087.
2060 Keur d.d. 21 februari 1715: Noordkerk 1748-1778, 1087.
2061 Keur d.d. 12 februari 1658: Noordkerk 1748-1778, 705.
2062 SAA 5020-16 (Keurboek O) 210-210vo (5 juni 1669); SAA 5025-54 (Vroedschap) 598 (24 januari 1736);
Noordkerk 1748-1778, 739-741.
2063 SAA 5025-54 (Vroedschap) 596 (24 januari 1736).
2055
2056
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kwamen te liggen. Het patroon van het ontginningslandschap veranderde van land- en
waterbouwkundig stelsel in stedelijke infrastructuur. Zo ontstond een patroon van dijkstraten
parallel aan de rivier en stegen haaks daarop. In een later stadium werd de Amstel afgedamd,
waarmee de stad een binnen- en een buitenhaven kreeg. Parallel aan de rivier werden de
burgwallen gegraven.
Het patroon dat resulteerde uit de middeleeuwse ontginning diende als basis voor de
verstedelijking en werd overgenomen in het stratenplan. Sloten werden gedempt tot stegen,
landbouwpercelen veranderden geleidelijk in bouwblokken. De grondeigendom raakte door een
steeds fijnmaziger parcellering steeds verder versnipperd en het grondgebruik en de bebouwing
wijzigden sterk, maar de hoofdstructuur bleef in grote lijnen ongewijzigd.
De Amstel was en bleef de belangrijkste stedelijke verkeersader, de centrale as in de
structuur van burgwallen, dijkstraten en stegen die de Middeleeuwse stad ontsloot. Amsterdam
was met zijn langgerekte plattegrond letterlijk een rivierstad. De structuur van de stad viel samen
met haar belangrijkste infrastructuur.
Aanvankelijk werd het verkeer vooral over water afgewikkeld: iedere plek in Amsterdam
lag op korte afstand van de Amstel of de burgwallen. Voor de locale bereikbaarheid diende een
fijnmazig netwerk van stegen en dwarsstegen. Er waren – afgezien van de Amstel- en IJdijken –
nauwelijks straten. Vooral langs het Damrak en het Rokin was de toegankelijkheid voor
landverkeer beperkt.
5.3.2 Van private naar publieke buitenruimte
De dijken, en dus ook de wegen, waren aanvankelijk eigendom van de bezitters van de kavels
langs de dijk. Zij hadden een onderhoudsplicht voor de dijk. In de loop van de tijd is een steeds
groter deel van de buitenruimte openbaar geworden. Uit de bepalingen in het oudste keurboek
van Amsterdam is op te maken dat de stad pas in de vijftiende eeuw greep begon te krijgen op de
buitenruimte en dat er zoiets als ‘openbare ruimte’ aan het ontstaan was. Het is tekenend dat nog
in 1463 een verbod werd uitgevaardigd op het verhuren van stukken stadsstraat door
particulieren.2064 Het besef dat straten geen privébezit (meer) waren van de aanwonenden was
nog niet overal doorgedrongen. In 1413 was het verboden om op eigen initiatief, zonder
toestemming van het gerecht, stegen en straten aan te leggen. 2065 Pas in 1498 werd een ‘generale
rooiing’ vastgesteld.2066 Hierin was vastgelegd hoe breed de straten en grachten in de stad nu
eigenlijk waren of moesten zijn. Hiermee werd een poging gedaan tot formalisering van de
gegroeide situatie.
In de zestiende eeuw werd de loop van de oevers van de Amstel en het IJ vastgelegd:
niemand mocht nog naar eigen inzicht kades aanleggen op straffe van sloop. Ook de breedte van
de kades langs de burgwallen werd geregeld. Hiertoe werd allereerst de breedte van het water
bepaald op vijf roeden (18,50 meter) voor de Achterburgwallen en acht roeden (29,60 meter)
voor de Voorburgwallen. We moeten ervan uitgaan dat het ging om minimale breedtes: vooral de
breedte van de Nieuwezijds Voorburgwal varieert sterk. Niemand mocht de kade voor zijn huis
zo ver de gracht in leggen, dat die smaller werd dan de aangegeven breedte. Vervolgens werd de
breedte van de kades bepaald op dertien voet (3,70 meter) voor de Voorburgwallen en tien voet
(2,80 meter) voor de Achterburgwallen. Deze breedte was niet meer dan een wensbeeld dat men
op de langere termijn hoopte te realiseren. De kades zullen nog lange tijd een gekartelde loop
hebben gehad omdat de bebouwing slechts geleidelijk wijzigde.2067 En zelfs na het bereiken van
deze breedte waren kades waren nog niet half zo breed als nu.
5.3.3 Werven en kades: landverkeer door de waterstad
Een groot deel van de stad bestond uit water. Er werd alleen de strikt noodzakelijke
infrastructuur aangelegd. Op veel plaatsen waren geen kades of liepen ze niet door (afb. 136).
Gevels van gebouwen stonden in het water. Op plaatsen waar kades lagen waren ze veel smaller
dan nu en vaak privébezit. Ook langs het Damrak en het Rokin waren aanvankelijk geen
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doorlopende kades; achtergevels werden naar believen in de Amstel uitgebouwd (afb. 2).2068
Bereikbaarheid over het water bepaalde de gebruikswaarde van panden.2069 De tweezijdige
ontsluiting van veel panden, over het water en over de weg, zoals we die nu nog tussen het
Damrak en de Warmoesstraat zien, kwam tot ver in de zestiende eeuw veel vaker voor. Tot het
midden van de zestiende eeuw waren aan beide zijden van het Damrak geen kades; pas in 1553
werd aan de westzijde een kade aangelegd.2070 De huizen werden in de loop van de tijd in één
rooilijn gelegd. Met deze operatie verdween veel economische activiteit van de Nieuwendijk naar
het Damrak.2071 Langs de westzijde van het Rokin werd rond 1560 eveneens een doorgaande
kade aangelegd.2072 Deze werd pas in het begin van de zeventiende eeuw op een breedte gebracht
die landverkeer van enige omvang toeliet.2073 Het kwam zelfs voor dat bestaande kades als
bouwgrond werden uitgegeven: in de eerste helft van de zestiende eeuw verdween de kade langs
de Nieuwezijds Voorburgwal. In 1499 was een brug over deze gracht gelegd in het verlengde van
de Sint Luciensteeg. Deze route werd verlengd met de Rosmarijnsteeg; tegelijkertijd werd de kade
die op dat moment langs de Nieuwezijds Voorburgwal lag, als bouwgrond uitgegeven aan het
Sint Lucienklooster. De Rosmarijnsteeg maakte de kade langs de Nieuwezijds Voorburgwal in de
ogen van het stadsbestuur overbodig; deze werd zonder pardon volgebouwd.
Op andere plaatsen was de waterkant onderdeel van de bedrijfsvoering van
scheepswerven. Deze waren niet openbaar toegankelijk. In de loop van de tijd kwamen op steeds
meer plaatsen kades waar ze eerder niet lagen: dit proces is nog gaande, maar begon al in de
zeventiende eeuw op kleine schaal. In 1671 kreeg Jacob Claesz Dom, spijkerkoper op de
Realengracht ten westen van de Taandwarsstraat, toestemming om op eigen kosten een kade aan
te leggen bij de herbouw van drie afgebrande pakhuizen. De kade mocht even breed worden als
de kade die voor de panden ten oosten van de Taandwarsstraat lag. Er werden strikte
voorwaarden gesteld: zowel de kosten van de aanleg van de kade als het onderhoud zou ten laste
komen van de spijkerkoper, maar de grond zou in eigendom van de stad blijven, en mocht
uitsluitend met toestemming van het stadsbestuur worden gebruikt als opslagruimte. 2074 Kades
aanleggen op werfterreinen werd incidenteel toegestaan, maar tegen het gebruik van kades als
scheepshelling werd hard opgetreden. In 1663 had een scheepstimmerman op het Prinseneiland
een deel van de houten beschoeiing afgezaagd om die te gebruiken als scheepshelling. Hij moest
de schade op eigen kosten herstellen. 2075 Bij conflicten over het gebruik van de kades speelden
vaak financiële belangen. In 1693 richtten bewoners van de Haringpakkerij zich tot de
burgemeesters met een klacht over het gebruik van ‘hun’ kade als ligplaats voor lege schepen. De
bewoners konden de kades niet gebruiken en vreesden voor de huurprijzen van hun pakzolders,
die zouden dalen als laden en lossen niet mogelijk was.2076
5.3.4 De bewaking van de rooilijnen
Een van de belangrijkste aspecten van de stedelijke bemoeienis met het gebruik van de ruimte is
het trekken en vervolgens bewaken van rooilijnen. De rooilijn was de basis van het
stedenbouwkundig beleid. Over het algemeen was de rooilijn niet alleen de eigendomsgrens
tussen openbaar en privébezit maar ook de bebouwingsgrens. In het overgrote deel van de stad
worden de rooilijnen gemarkeerd door de voorgevels van gebouwen. Waar dit niet het geval was,
2068

Speet 2004, 84-85.
Dudok van Heel 1997, 124-126.
2070
Taverne 1990.
2071
Dudok van Heel 1996.
2072
Deze werd deels onderhouden door het Burgerweeshuis in de Kalverstraat en uitbreidde op het binnenterrein aan
het Rokin: Meischke 1975, 2. In 1526 was sprake van een kade maar die liep nog niet door tot aan de Dam: Breen
1909, 118. Op de vogelvlucht van Cornelis Anthonisz zijn huizen te zien met hun voet in het water. De onderbroken
kade fungeerde uitsluitend als laad- en losruimte en niet als verkeersroute.
2073
Zie SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 221-221vo (13 mei 1606) en SAA 5025-9 (Vroedschap) 284 (14 juli 1607) over
de kade aan de westzijde van het Rokin; SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 235 (27 maart 1610 over de kade aan de
oostzijde, de tegenwoordige Oude Turfmarkt. De nieuwe kade die daar werd aangelegd was smaller dan de huidige en
de breedte was sterk variabel: tussen de 19 en de 25 voet.
2074
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 149 (20 februari 1671).
2075
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 122vo (14 april 1663).
2076
SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 31-31vo (6 augustus 1693).
2069

251

waren de eigenaren van de grond verplicht om een schutting of een muur te plaatsen.2077 Vier
rooimeesters waren belast met het bewaken van de rooiing. Er werd strak de hand aan gehouden.
Een rooilijn mocht niet worden verlegd zonder toestemming van op zijn minst de rooimeesters,
maar vaak was een omstandige procedure noodzakelijk waarbij ook de thesaurieren en de
stadsmeesters toestemming moesten verlenen.
De voorkeur ging altijd uit naar rechte rooilijnen. Op plekken waar de rooilijn vanouds
slingerde of door slecht toezicht of meetfouten niet recht was, werd ingegrepen. In 1602 werden
de gebogen rooilijnen op het Singel zoveel mogelijk rechtgetrokken. 2078 Zoals hierboven bleek
werden slingerende dijktracés bij stadsuitbreiding eveneens rechtgetrokken. In 1668 richtte
meestertimmerman Taecke Gerbrants zich tot de thesaurieren met de mededeling dat de rooiing
van de Brouwersgracht niet deugde: hij gaf te kennen dat ‘geen naeuw reguard op de roijinge is
genomen offwel geen seekere roijinge is geweest, ’t geen nochtans tot groote ontcieringe van U
Ed Achtb stad is streckende’. Deze fout zou deels kunnen worden hersteld als Gerbrants
toestemming zou krijgen om zijn voorgevel elf duim verder naar voren te zetten. Men volgde de
zware procedure. Toestemming van de rooimeesters was onvoldoende. De thesaurieren mochten
vrijstelling verlenen maar vroegen eerst de mening van de stadsarchitect en de stadsmetselaar. Pas
nadat Stalpaert en Brederode het advies hadden gegeven om de rooilijn recht te trekken werd
deze verlegd en mocht Gerbrants zijn gevel naar voren zetten.2079
Het verleggen van de rooilijn vergde een zware procedure maar ook het overschrijden
ervan leidde tot allerlei regelingen. Het was verboden om zonder toestemming wat dan ook op,
boven of onder stadsgrond neer te zetten.2080 Maar vaak bleken huizen te klein. In de loop van de
tijd kwamen onderdelen van uitpuilende gebouwen buiten de rooilijn terecht. De bekendste
overschrijding van de rooilijnen zijn de stoepen en pothuizen die aan veel huizen werden
gebouwd. In de zeventiende eeuw was ook de aanleg van regenbakken onder de straat zeer
gebruikelijk.2081 Voor deze regenbakken werd precario betaald. Ook windassen, stoepen,
pothuizen, luifels, openslaande luiken, deuren, vensters, spoelhuizen, bruggetjes, overstekken van
huizen of overhangende winkelkassen werden tegen betaling toegestaan. 2082 Hierin werd
zorgvuldig te werk gegaan. Zelfs het buiten zetten van een bank kon leiden tot een beslissing van
de thesaurieren.2083 Ook voor kleine uitsteeksels boven stadsgrond, zoals een afdakje, moest
precario worden afgedragen.2084 Aan reclame werden ook regels gesteld, niet in het minst omdat
sommige straten volhingen met uithangborden. Deze waren soms zo groot dat het zicht op de
straat werd weggenomen. Daarom mochten ze niet verder uitsteken dan de luifels. Op plaatsen
waar geen luifels waren, moesten borden plat tegen de gevel worden bevestigd.2085
Kelders onder de straten werden net als stoepen precario toegestaan.2086 Voorwaarde
voor toestemming was dat kelders niet boven maaiveldhoogte lagen. 2087 Wie aan deze
voorwaarde voldeed kreeg over het algemeen toestemming om een ‘boghe of wulff’ onder de
straat aan te leggen.2088 Zo mocht notaris Gerrit Steeman onder de straat voor zijn huis aan het
Singel een kelder aanleggen over de gehele breedte van zijn pand. De kelder mocht uit de rooilijn
gerekend acht voet (2,26 meter) onder de straat steken.2089 In 1676 – de bouw van kelders onder
stadsgrond was in de loop van de tijd gemeengoed geworden – werd een grote kelder aangelegd
op de hoek van de Keizersgracht en de Leliegracht. Toen bleek dat deze slechts werd afgedekt
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met houten planken grepen de burgemeesters in. De planken zouden geen passanten met zware
lasten kunnen dragen en bovendien snel verrotten. Men zou erop toezien dat in het vervolg
alleen nog kelders werden aangelegd met een voldoende sterk stenen gewelf. 2090
Een enkele keer werden aanvragen ingediend om tijdelijk grotere gebouwen buiten de
rooilijnen te zetten. In 1665 verzocht de hoefsmid Arent Dor om een tijdelijke stal te mogen
bouwen voor zijn smederij in de Reguliersdwarsstraat; dit verzoek werd afgeslagen. 2091 In 1672
verzocht Jan Haeck, ook hoefsmid, een tijdelijk gebouwtje op het Weesperplein te mogen
plaatsen. Dat werd hem toegestaan, waarbij de tijdelijkheid van de vergunning werd
benadrukt.2092 Het Weesperplein lag aan de rand van de stad in een buurt die op dat moment
bijna alleen bedrijfsbebouwing kende terwijl de Reguliersdwarsstraat in die tijd al in gebruik was
als achterstraat van de Herengracht.
Een functie die de neiging vertoonde om rooilijnen te overschrijden was de brouwerij.
Deze bedrijfstak liet in Amsterdam in de zeventiende eeuw een gestage groei zien.2093 De
brouwers hadden paarden nodig voor het transport van vaten bier en de aandrijving van
rosmolens waarin mout werd gemalen.2094 De paarden werden vaak ondergebracht in
paardenstallen voor hun deur op de grachten. Toen in 1689 een van de brouwers toestemming
verzocht voor het oprichten van een paardenstal werd besloten tot een onderzoek. Voordat de
brouwer zijn vergunning kreeg werd het effect van de paardenstallen op de openbare ruimte in
kaart gebracht. De stadsmeesters en oud-burgemeester Johannes Hudde werden gevraagd te
adviseren. Hun oordeel was niet mals: de stallen leidden tot hinderlijke belemmering van de
straten en ernstige ‘misstand’. Dit was tegengestelde van ‘welstand’ in bouwkundige zin. Alle
paardenstallen moesten dan ook voor de eerstkomende eerste mei (verhuisdag) zijn afgebroken;
ervoor in de plaats mocht maximaal een open ruifje komen om overdag paarden aan te zetten.2095
5.3.5 Kromme en rechte straten
Het gebruikelijke beeld van middeleeuwse steden, met smalle, slingerende en donkere straten
wordt in toenemende mate op de helling gezet: veel middeleeuwse steden en stadsuitbreidingen
werden gekenmerkt door een strakke orthogonale planning.2096 Amsterdam voldoet aan het
traditionele beeld van de Middeleeuwse stad. Er was geen rechte straat of steeg te vinden en alle
straten waren smal en op veel plaatsen donker door overkragende bebouwing. De aanwezigheid
van hoge bruggen zorgde voor forse hellingen.
De weinig planmatige aanleg van het middeleeuwse Amsterdam mag niet worden
opgevat als teken van stedenbouwkundig onbenul of landmeetkundige achterlijkheid. De stad
was nog zo klein dat geen behoefte bestond aan een plan. Amsterdam kende tot de Alteratie van
1578 een gestage groei langs lijnen die al in het landschap waren getrokken. Van Domselaer
schreef rond 1665 ‘dat alle vergrootingen te vooren, Iaar op Iaar, geschiet sijn geweest, even
gelijk men een open plaats, of Dorp, gestadigh met huysen en hoven vergroot, en aanmaakt...’.2097
De kleine schaal van de stad en de ligging aan de rivier maakten dat verkeersplanning niet nodig
was.
Pas in 1585 werden in Amsterdam voor het eerst rechte straten en grachten aangelegd.
De aanleiding daarvoor lag in het nieuwe vestingbouwkundige systeem dat door Adriaen
Anthonisz werd toegepast. De mathematische methodiek van het vestingstelsel had ook zijn
effect op de straten in de nieuwe stad: de binnenvestgracht (die in de zeventiende eeuw zou
worden verbreed tot de Herengracht) nam de kaarsrechte lijnen van de nieuwe vestingwerken
over. Pontanus schreef in 1614 over de straten in de zestiende-eeuwse uitleg: ‘De straten oock die
nieuwelicx by gecomen zijn worden nae den regel van de voorgaende/ met een geduerige
leydinge gedirigeert: en onder andere is wijt en breedt/ de welcke daeromme oock de breede
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Straete ghenoemt is/ die van de oude S. Antonis Poorte tot de nieuwe recht leydt’ (afb. 3).
Pontanus vermeldt de Jodenbreestraat als bijzonder recht en breed. Hij benadrukte de
continuïteit in het stratenplan door de goede aansluiting van de nieuwe straten op die in de
bestaande stad te noemen.2098 Toch zal een regelmatige verkaveling een grotere rol hebben
gespeeld dan de loop van de straten. Met de aanleg van Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg in
1592 werd een geometrisch stelsel van rechte straten, grachten en kavels gemeengoed. Hierna
zou in Amsterdam tot 1865 geen kromme straat meer worden aangelegd.2099
In de zeventiende eeuw werd de straat het onderwerp van een zich steeds verder
ontwikkelend verkeerskundig denken, zowel op het niveau van het verkeerssysteem op stedelijke
schaal als op dat van ontwerp en inrichting. Straten werden lijnrecht getrokken en de breedte
werd gebaseerd op de verkeerscapaciteit. Het beste voorbeeld is de Leidsestraat: deze werd
ontworpen als stadssnelweg. De straat werd zo breed dat drie wagens elkaar ruim konden
passeren op het hardstenen rijpad.2100 De bruggen werden even breed als de ruimte tussen de
beide rooilijnen, zodat geen bottlenecks ontstonden die het verkeer zouden ophouden. 2101
Straten en grachten maakten deel uit van een groter verkeersstelsel dat samenhing met de
functionele opbouw van de stad; verschillende typen straten kregen een inrichting gebaseerd op
functie. Overmaat in de buitenruimte was alleen te vinden aan de hoofdgrachten; hier waren de
kades niet breder dan elders maar ze hadden in veel mindere mate de functie van verkeersweg,
opslagplaats en marktterrein.
5.3.6 Veel verkeer, weinig ruimte
De verkeersstromen bewogen zich in traag tempo door de stad. Het waterverkeer werd
opgehouden door de alom aanwezige schutsluizen – Amsterdam telde aan het einde van de
zeventiende eeuw niet minder dan zeven waterboezems met elk een eigen peil. De bijnaam
‘Boerenverdriet’ voor de sluis (later brug) in het Spui zegt genoeg (afb. 136). Het was niet
mogelijk om de stad ’s nachts te bevoorraden; poorten en bomen sloten rond negen uur. Vooral
het verkeer over land verliep moeizaam: het verkeersareaal hield geen gelijke tred met het
groeiende verkeer. Aanleg en onderhoud van wegen was duur. Echt brede straten waren een luxe
die Amsterdam zich niet kon veroorloven.
Hiervoor waren meerdere redenen. Allereerst leent de ondergrond zich slecht voor de
toepassing van bestrating. In de zeventiende eeuw was de bestrating (net als nu) eens in de paar
jaar zover weggezakt dat de straatstenen moesten worden weggehaald, de ondergrond worden
opgehoogd en opnieuw bestraat. Aanleg en onderhoud van de bestrating viel in tegenstelling tot
de kademuren onder de verantwoordelijkheid van de stedelijke overheid.2102 Sommige straten
werden niet over de gehele breedte bestraat maar kregen alleen een baan van een roede (3,76
meter) breed.2103 Hieronder wordt nader ingegaan op de hoge kosten van bestrating.
Verder waren er de grondkosten, of liever: de gederfde grondopbrengst. Bij
stadsuitbreiding bestond de noodzaak tot maximalisering van het aandeel uitgeefbare grond.
Iedere kavel die niet kon worden verkocht, was een verliespost en werd ook als zodanig gezien.
Naast de financiële beperkingen waren er delen van de buitenruimte die om praktische redenen
niet konden dienen als verkeersareaal. Een strook van vier voet breed, die vlak voor de huizen
langs liep, moest door de eigenaren van de huizen worden onderhouden. Vaak werden hier
luifels, stoepen en pothuizen gebouwd. Dit leidde op veel plaatsen tot een flinke vernauwing van
de toch al smalle verkeersruimte. Op andere plaatsen namen commerciële activiteiten delen van
de buitenruimte in beslag.
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Een voorbeeld is de handel in bouwmaterialen. In 1622 werd geklaagd over de
belemmering van veel grachten en straten door de steenkopers die er steen opsloegen. 2104
Gigantische hoeveelheden natuur- en baksteen waren onderdeel van de bouwgolf die volgde op
de derde uitleg. Hier lag dan ook de ideale vestigingsplaats voor handelaren in bouwmateriaal. De
opslag van steen leidde niet alleen tot ontsiering van de grachten maar ook tot schade aan kades.
Vaak werd de doorgang zo ‘benauwd’ dat men met sleden niet meer over de hardstenen baan
kon en over de klinkers moest. Dit was bij keur verboden om schade aan de bestrating te
voorkomen.2105 Bewoners van het Singel klaagden dat ze hun huis nauwelijks meer in en uit
konden.2106 Er gingen in de vroedschap stemmen op om de steenkopers van de grachten te
verdrijven en een concentratiegebied voor de steenhandel aan te wijzen, bijvoorbeeld de Amstel,
de Waal, de Prinsengracht of de Brouwersgracht. 2107 Het jaar daarna werden de steenkoperijen uit
het grootste deel van de stad weggekeurd, in ieder geval van de woongrachten; alleen op een
aantal delen van grachten mochten ze zich nog vestigen. Op de Herengracht tussen de
Huidenstraat en de Beulingsloot mochten nog wel steenkoperijen worden gevestigd. Maar dit
deel van de gracht lag tegen de toenmalige stadsgrens aan; de stadssteenhouwerij lag hier ook.2108
5.3.7 Functiescheiding: woongrachten, werkgrachten en winkelstraten
De dichtbebouwde en bomvolle Warmoesstraat was tot de aanleg van de Herengracht de
woonplaats van veel van de allerrijksten. De afwezigheid van druk verkeer en de aanwezigheid
van riante kades zal een van de aspecten zijn geweest die de bewoners van de Warmoesstraat
ertoe gebracht hebben om alleen al aan grondkosten duizenden guldens uit te geven om nieuw te
kunnen bouwen op de Herengracht of de Keizersgracht.
Rust op deze grachten werd zeer op prijs gesteld en op allerlei manieren bevorderd. Dat
gold niet alleen voor de bebouwing en de binnenterreinen, maar evenzeer voor de openbare
ruimte. Zoals lawaai, rook en stank veroorzakende functies uit de bebouwing werden geweerd,
werd al te intensief verkeer, allerlei bedrijvigheid en grote mensenmassa’s geweerd van de
woongrachten.2109 De toenemende functiescheiding in de stad had daarmee effect op het gebruik
en karakter van de buitenruimte: de dwarsstraten en pleinen dienden voor de commercie en het
daarmee samenhangende verkeer, aan de Herengracht en de Keizersgracht werd gewoond. De
gang van zaken rond de aanleg van dwarsstraten in de westelijke grachtengordel laat zien dat de
commerciële belangen van de bewoners van de dwarsstraten en de rust aan de woongrachten met
kracht werden behartigd. De eerste groep wilde zoveel mogelijk verkeer voor de deur, de tweede
zo weinig mogelijk. Een groep kopers uit de Wolvenstraat probeerde de aanleg van een
dwarsstraat te voorkomen om te kunnen profiteren van alle verkeer. Een andere groep, die op de
Keizersgracht woonde, wilde juist een extra dwarsstraat om hun deel van de gracht verkeersluw
te houden.
Het verkeer speelde een belangrijke rol in het ontwerp van de grachtengordel. De
hoofdroutes voor het waterverkeer liepen over het Singel en de Prinsengracht, die beiden door
een sluis in de Haarlemmerdijk met het IJ waren verbonden. De sluizen waren bepalend voor de
verkeersstructuur. Zowel het Singel als de Prinsengracht waren verkeersgrachten met veel
werkfuncties. Pakhuizen, markten en bedrijvigheid zorgden voor drukte. Hoe druk het kon zijn
op deze grachten blijkt uit de regelgeving voor het watergebruik rond sluizen en markten. Op de
meeste afbeeldingen is de Prinsengracht overvol met boten en bootjes, de kades afgeladen met
handelswaar (afb. 137). De Herengracht en de Keizersgracht liepen parallel aan deze
verkeersroutes en hadden geen directe aansluiting op het IJ. Deze grachten lagen in de luwte van
het drukke stadsverkeer. Aan de Herengracht en de Keizersgracht waren geen markten, aan het
Singel en de Prinsengracht des te meer.2110 Niet alleen in functies en bebouwing, maar ook in het
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SAA 5020-12 (Keurboek I) 57vo-58 (25 oktober 1614).
2106 SAA 5039-90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 961.
2107 SAA 5025-12 (Vroedschap) 120 (18 juli 1622).
2108 Wagenaar 1765, 486-487.
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gebruik, de inrichting en de maatvoering van de stedelijke ruimte was een groter contrast met het
stadshart nauwelijks denkbaar.
Door het ontbreken van een totaalontwerp ontstond in de derde vergroting een weinig
continue verkeersstructuur. Dat was in de vierde vergroting zien we een volledig doorgewerkt
verkeerssysteem van radialen uit alle richtingen. Ringstraten en een ringgracht verdelen het
verkeer over de radialen en brengen de verschillende delen van de vergroting met elkaar in
verbinding. De ervaring met de eerdere stadsuitleg leidde tot een systematische indeling van de
verkeersruimte op basis van het ruimtegebruik, veranderde wensen en verkeerskundig inzicht.
Om te beginnen valt op dat er geen onbereikbare hoeken in het plan zitten. Het gehele
nieuwe stadsdeel, ook de werkgebieden buiten de Prinsengracht, is goed ontsloten door een
consequent doorgevoerde radiaal-concentrische opzet. De bestaande radiaalstraten in de oude
stad zijn aangesloten op de routes buiten de stad. Het uitgangspunt voor de radialen was een
korte en dus rechte en comfortabele weg naar het centrum: men wilde ‘de luijden [...] op de
beknopste manier leijden na het midden van de stadt’.2111 Waar dat nodig werd geacht is een extra
radiaal toegevoegd, zoals de Spiegelstraat. Hiermee werd voorkomen dat al te lange bouwblokken
afbreuk deden aan de bereikbaarheid, zoals was gebeurd met de omgeving van de Westermarkt.
De Spiegelstraat loopt tot de Herengracht. De torenhoge grondprijs zal hebben meegespeeld:
alleen al aan gederfde opbrengst had het doortrekken van de Spiegelstraat naar de
Reguliersdwarsstraat tienduizenden guldens gekost.
De structuur van de vierde vergroting komt ten dele voort uit de bestaande
infrastructuur. Het grondgebied van de vierde vergroting werd doorsneden door een groot aantal
regionale routes: de Diemerzeedijk, de Outewalerweg, de Amstel, de Boerenwetering en de al
eerder genoemde Overtoom. Alle radiale (water)wegen moesten op de een of andere manier in
het ontwerp van de stadsuitleg worden ingepast. De Overtoom werd gedeeltelijk gedempt; de
functies van de Overtoom (landweg en waterweg) werden verdeeld over de Leidsestraat en de
Leidsegracht. De Boerenwetering, de andere belangrijke waterroute uit het Amstelland, werd
eveneens deels gedempt, en door middel van twee korte grachtjes, de Spiegelgracht en de
Vijzelgracht, aangesloten op de Prinsengracht. De Amstel werd rechtgetrokken en versmald; de
sluizen die de grote grachten van het Amstelwater moesten afschutten, werden aangelegd op
enige afstand van de rivier, bij de Utrechtsestraat. Zo ontstond een soort binnenhaven met
ruimte voor veersteigers.
De Reguliersgracht was niet zozeer een verkeersradiaal, maar vooral bedoeld als
woongracht.2112 Men overwoog een extra radiaalstraat, maar besloot toch tot de aanleg van een
gracht, wat kan worden gezien als resultaat van het succes van de grote woongrachten.2113 In het
oostelijk deel van de stad werd nog een aantal radiaalgrachten aangelegd; deze dienden onder
meer als aan- en afvoerroute voor de vele houtwallen in het gebied.
De overige radialen waren geen waterwegen maar stadsstraten: de belangrijkste waren de
Leidsestraat, de Utrechtsestraat, de Weesperstraat en de Nieuwe Keizersstraat en Nieuwe
Breestraat (uiteindelijk vervangen door de Plantage Middenlaan). De breedte van deze straten was
niet willekeurig gekozen, maar functioneel bepaald. De breedte is gebaseerd op onderzoek door
de stadsarchitect Daniel Stalpaert: de straten moesten zo breed worden, dat drie wagens elkaar
veilig konden passeren.2114
De vierde vergroting wordt doorsneden door vier ringen: de Prinsengracht was de
waterweg die alle onderdelen van de nieuwe stad, van west naar oost, met elkaar verbond. De
Prinsengracht werd zowel in het westen als in het oosten van de stad door middel van een
zeesluis met het IJ verbonden. Er waren drie ringwegen: de route ReguliersdwarsstraatAmstelstraat-Nieuwe Amstelstraat-Valkenburgerstraat, de Kerkstraat en de landroute langs de
binnenzijde van de vesting. Deze drie routes kregen alle drie een brug over de Amstel. De locatie
van deze bruggen is nooit gewijzigd: de Blauwbrug, de Magere Brug en de Hogesluis liggen nog
altijd op hun oorspronkelijke plaats.
Een element dat voor het eerst systematisch is toegepast is de achterstraat. Net als bij de
derde vergroting was de locatie van de routes erop gericht om het verkeer weg te leiden van de
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kades van de grote woongrachten. De Reguliersdwarsstraat en de Kerkstraat dienden dus niet
alleen als hoofdverkeersroute maar tevens als achterstraat van de grachten. Daardoor konden de
kades langs de hoofdgrachten een versterkt verkeersluw karakter krijgen. Voor degenen die het
konden betalen werd voorzien in maximaal wooncomfort. Valet parking was volledig ingeburgerd.
Bedrijvigheid was uitgebannen, buiten het veel voorkomende kantoor aan huis. Niemand hoefde
over de kade, behalve de bewoners en hun bezoek. Huispersoneel en leveranciers konden
achterom. De ruimtelijke hiërarchie kreeg hiermee een extra laag.
De uitwerking van dit systeem op de openbare ruimte is goed te zien op afbeeldingen
van de verschillende grachten. Op de schilderijen die Gerrit Adriaensz Berckheijde rond 1670
maakte van de bocht in de Herengracht wordt het comfortabele wonen aan de gracht verbeeld
door de nadrukkelijke afwezigheid van verkeer (afb. 138). De gracht vormt een weidse, nagenoeg
lege watervlakte, met aan beide zijden brede, vrijwel uitgestorven kades, omzoomd door
gloednieuwe grachtenhuizen. Op het schilderij zijn vooral dubbelbrede grachtenpanden te zien.
De uitsnede zo gekozen dat vooral dubbele huizen te zien zijn. De vijf kleinere panden bij de
hoek van de Leidsestraat blijven buiten beeld. Het enige teken van bedrijvigheid is de levering
van vaten wijn bij een van de panden. Op de kade bij het belendende pand ligt een aantal
architectonische ornamenten: een deel van een kroonlijst en een aantal stukken hardsteen, dure
materialen die werden gebruikt voor de gevelbekroning en stoepen van de nieuwe, grote
woonhuizen. Deze twee taferelen zouden te maken kunnen hebben met Berckheydes
opdrachtgever, maar zouden ook kunnen worden opgevat als verwijzing naar de luxueuze
levensstijl van de bewoners en de classicistische architectuur die er het decor van vormde.
Vergeleken met het overvolle stadshart moet de nieuwe Herengracht een uitgestrekte indruk
hebben gemaakt; water en kades waren opvallend breed, zonder dat deze maat nodig was voor
verkeer of opslag van goederen.
5.3.8 Veersteigers, bierkades, markten, zandponten: de behoefte aan drukte
Zoals de grachtenbewoners hun rust verdedigden kwamen anderen op voor hun commerciële
belangen. Wie aan een drukke straat of gracht woonde, het liefst bij een markt of een veersteiger,
had een bron van inkomsten aan de wachtende mensen, hetzij door verhuur van een deel van zijn
pand of door zelf een kroeg of winkel te beginnen (afb. 139). Het kwam regelmatig voor dat
mensen verzochten om maatregelen die zouden zorgen voor meer drukte in hun straat. Men
vroeg om veersteigers, bierkades, markten of zandponten; als motivering werden vaak financiële
argumenten gegeven. Soms werd gedreigd met claims, als het stadsbestuur veersteigers
verplaatste in strijd met eerdere afspraken of gewekte verwachtingen.
Omwonenden van het Haarlemmerplein verzochten in 1638 om een paardenmarkt op
het plein. Wie een winkel, kroeg of stalhouderij had was gebaat bij de aanwezigheid van een
markt. Het stadsbestuur steunde dit verzoek en vroeg om octrooi aan de Staten van Holland om
een vrije paardenmarkt te mogen houden.2115 Eigenaren van panden aan de Herenmarkt dienden
in 1620 een verzoek in om ‘gebeneficieert [te] worden met bierschoyerijen offe met de
Westvriesche coornmarct’. Ze kregen in eerste instantie een korenmarkt en later ook een
bierkade.2116 Het maakte de bewoners niet uit wat voor functie er kwam zolang die maar publiek
trok. In 1635 dacht een aantal bewoners van de IJkant tussen de Nieuwebrug en de
Spaarndammerbrug nieuwe inkomstenbron te hebben aangeboord: zij verhuurden de houtwallen
voor hun huizen aan handelaren in etenswaren. Dit werd niet toegestaan.2117
Bewoners van de Binnen-Amstel wilden in 1648 een bierkade voor hun huizen. Dit
verzoek werd zonder opgave van redenen afgeslagen.2118 Ook de bestemming van een deel van
het Damrak tot wijnkade zou pas na inspraak worden doorgevoerd.2119 Het project werd
afgeblazen.2120 Verderop aan de Amstel, ten zuiden van de Kerkstraat, vroegen bewoners om
zandponten voor hun deur; dit verzoek werd ingewilligd.2121 Na de bouw van de Amstelsluizen
SAA 5025-16 (Vroedschap) 189vo (28 januari 1638).
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 45vo (27 oktober 1620). Over de bierkade: Nieuwenhuis 1986, 11-12.
2117 Keur d.d. 31 januari 1635: Noordkerk 1748-1778, II, 728.
2118 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 210 (29 oktober 1648).
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ontving een aantal bewoners schadevergoeding omdat de voor hun huizen beloofde veerdiensten
er niet kwamen.2122
In 1668 ontving het stadsbestuur een brief, ondertekend door twintig mensen, die
woonden rond de Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht. Zij meldden dat Oostzaander
veerschuiten die hun ligplaats altijd bij de sluis hadden gehad waren verplaatst naar een veel
kleinere steiger iets verderop aan de Brouwersgracht, bij de Vissersstraat, waar tot kort tevoren de
Ilpendammer en Purmerlander veren hadden gelegen. Deze steiger, zo betoogden de
buurtbewoners, was niet geschikt voor de veerdiensten; ze konden er niet allemaal tegelijk
aanleggen. Dit gaf dagelijks aanleiding tot ‘veele krackeelen’. De steiger bij de Eenhoornsluis was
groter en beter geschikt voor de veerdiensten. Men zou verwachten dat de buurtbewoners de
ruzieënde schippers liever niet voor hun deur hadden, maar het tegendeel was het geval: ‘... eenige
van de supplianten [hebben] haer ontrent de selve steijger metter woon [...] ter neder gestelt om
eenige winkelwaren aen den reijsende man te verkoopen, welke hare neringe met dese
veranderinge geheelik komt te verloopen’.2123 Er werd goed geld verdiend aan de wachtende
reizigers.2124 Dit werd aangevoerd als reden om het veer terug te plaatsen naar de oude plek. Van
sommige bewoners wordt een beroep genoemd, waaruit blijkt waar de reizigers zich tijdens het
wachten zoal mee bezig hielden: twee tabakverkopers, een koekebakker, een bakker, een
schoenmaker en een chirurgijn – ongeveer de waren en diensten die tegenwoordig op stations
verkrijgbaar zijn.
Soms leidde het commerciële belang van een enkeling tot verplaatsing van
voorzieningen. Pieter Lemmig was eigenaar van ‘seeker capitael huijs’ op de noordzijde van de
Prinsengracht, tussen de Amstel en de Utrechtsestraat. Dit was de plaats waar het Utrechtse veer
had gelegen. Het veer was verplaatst naar de Achtergracht. Lemmig voelde zich benadeeld: hij
had zijn pand gebouwd om het te exploiteren als veerhuis. Met deze functie voor ogen waren het
ontwerp en de indeling van het pand tot stand gekomen. Het gebouw was volgens Lemmig niet
geschikt voor een andere functie; hij kon het nu niet verhuren. Het stadsbestuur had tot
‘soulagement’ van zijn verlies het Weesperveer tijdelijk voor zijn deur gelegd. Hierbij ging de
toezegging dat mogelijk nog andere veren met meer reizigers zouden volgen. Het Weesperveer
was ‘seer sober [...] en [kon] bijgevolge luttel vertiering aen sijn veerhuijs [...] geven’. Lemmig
vroeg of hij niet ook het Muider- en Naarderveer voor zijn deur kon krijgen. Deze veren zouden
daar goed passen en de aanwezigheid van het veerhuis zou voor de schippers en de passagiers
van ‘groote commoditeit’ zijn. Na overleg met de commissarissen van het Muider- en
Naarderveer en met de beheerders van het zandpad naar Naarden werd hierin toegestemd. 2125
5.3.9 De oplossing van de koetsenkwestie: de eerste ring rond Amsterdam
De vierde uitleg was beter dan de derde en vooral veel beter dan het middeleeuwse stadshart
voorbereid op massaal wegverkeer, met name op het rijden met koetsen. In de smalle straten van
het stadshart konden rijtuigen op meer dan twee wielen sommige bochten niet maken. 2126
Incidenteel werden hoeken van stegen afgerooid om een doorgang te creëren. 2127 Ook de
overgang tussen de grachtengordel en de Jordaan was problematisch: wie er reed moest een
scherpe bocht nemen bij het op- en afrijden van de steile hellingen van de bruggen. In de vierde
uitleg waren alle straten breed en recht. De breedte van de radialen (36 voet, 10 meter) was
gebaseerd op het rijden met koetsen.2128 Niet alleen binnen de stad maar ook erbuiten was het
verkeer in de vierde uitleg goed geregeld. De buitensingel was bruikbaar als rijweg en beplant met
een dubbele bomenrij (afb. 119).2129
Een dergelijke ringweg lag niet rond de Jordaan. Hierin werd voorzien rond 1695. Het
laatste grote project van de zeventiende eeuw was het ‘gangbaar’ maken van de buitensingel
tussen de Haarlemmerpoort en de Leidsepoort voor koetsen en wagens. Het ging om een project
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 4-4vo (27 augustus 1680).
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waartoe al meermalen was besloten maar waarvan de uitvoering steeds was opgehouden.2130 Een
aantal ‘aansienlijke burgeren’, naar we mogen aannemen in het bezit van een rijtuig, had
meermalen op uitvoering aangedrongen. De wagenweg zou een breedte krijgen van 36 voet, net
als de radiaalstraten.2131
De buitensingel vormde een eerste ringweg rond Amsterdam. Dit had meerdere
voordelen. Het verkeer bleef uit de stad. Men zal over het algemeen niet tegen zijn zin in zijn
koets hebben gezeten: een rijtuig bood comfort en status. Weinig mensen zullen bezwaar hebben
gehad tegen een kleine omweg. Bovendien reed men niet door de drukke stad maar over de
groene buitensingel; dit recreatieve aspect werd als een succesfactor voor het project opgevoerd.
Het project omvatte meerdere nieuwe kunstwerken en aanpassingen aan bestaande. Om
te beginnen moesten vier bruggen worden aangelegd. Er werd gekozen voor het goedkoopste
type: vaste houten bruggen waar kleine schepen onderdoor konden en die zouden worden
voorzien van een flauw hellende (‘luie’) oprit voor rijtuigen. De brug over de Overtoom moest
worden verlaagd en verbouwd tot wipbrug zodat hoog geladen schepen erdoor konden. Een
ophaalbrug zou bovendien ‘aangenamer van aansien’ zijn. De thesaurieren merkten op dat het
goedkoper zou zijn om de brug te laten liggen tot hij aanvervanging toe was, en alleen de
wederzijdse opritten onder een zeer flauwe helling te leggen.
Verder moest een aantal lakenramen en huizen worden verplaatst. Deels lagen die over
de rooilijn heen, op de buitensingel. Het waren houten huizen, tegen de keur en precario
gebouwd. De gebouwen konden zonder al te hoge kosten worden weggehaald. Tenslotte
moesten sloten worden gedempt en de nog onbeschoeide oever van de buitensingel worden
‘gestrand’ met een laag aarde en daarop een laag zware steenpuin (een methode die elders in de
stad goed werkte). Dit zou de hoge materiaalkosten en het arbeidsloon besparen van een houten
beschoeiing. Sterker nog, door meteen te beginnen met de uitvoering van het project, kon men
modder en klei gebruiken die op dat moment in ‘abondantie’ in de stad voorhanden waren. Op
deze wijze zou het ophogen, stranden en dempen niet alleen goedkoop zijn, maar zelfs geld
opleveren. Er zou worden bespaard op de aanleg van kuilen en modderparken elders in de stad,
waar men deze (bagger)specie normaliter in zou opslaan.
Een groot deel van de uitgebreide resolutietekst behandelt methodes om het werk zo
goedkoop mogelijk uit te voeren. Hier lijkt het sentiment uit 1634 nog te weerklinken, toen de
vroedschap zich niet alleen om praktische maar ook om morele redenen uitsprak tegen het
gebruik van rijtuigen. Iedere schijn van decadentie moest worden vermeden. Aan het einde van
de tekst worden argumenten genoemd die overduidelijk bedoeld zijn om deze ingreep een
bredere legitimatie te geven: de aanleg zou niet alleen ‘veel vergenoeging en vermaak’ bieden
maar ook de Haarlemmerstraat ontlasten van het verkeer; mensen konden buitenom naar de
Leidsepoort rijden ‘so om vermaak als kortheid’. Deze route was niet korter in afstand maar wel
in tijd; wie over de buitensingel reed, omzeilde het stadsverkeer. In die zin is de wagenweg de
directe voorloper van de ringweg A10. Vermakelijk zal het ongetwijfeld zijn geworden; de gehele
rijweg werd beplant met ‘opgaande bomen’ tot groot ‘ciraad aan de stadt’.2132
Deze route tussen de Haarlemmerpoort en de Leidsepoort valt samen met de omtrek
van de derde uitleg. De wagenweg bood een oplossing voor de congestie die het gevolg was van
de gebrekkige verkeersstructuur. Er doorheen rijden was bijna onmogelijk en zeker
onaangenaam. Nu kon men er omheen. Met de aanleg van de buitenring werd het comfort dat in
de vierde uitleg gemeengoed was geworden, uitgebreid tot de derde uitleg.
De thesaurieren besloten in 1669 tot uitvoering: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Het werk
was een jaar later ‘een weijnich begonnen’: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). In 1672 werd het
stilgelegd; men zou er later opnieuw over beslissen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). In 1673 werd
het opnieuw uitgesteld: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
2131 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 6-7 (14 augustus 1696); SAA 5039-222 (Rapport van thesaurieren over het begaanbaar
maken van de singels tussen Haarlemmer en Leidsepoort. 1694.)
2132 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 169-171 (15 september 1694). In 1695 moesten huisjes die de rooilijn van de wagenweg
overschreden worden ‘ingetrokken’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 188 (1 juni 1695). Hierbij trad een complicatie op: in
de tussentijd had een aantal huurders van lakenramen (waarvan schuttingen en huisjes de rooilijn overschreden)
toestemming gekregen om nog zes jaar te blijven. Zij maakten bezwaar: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 189vo (8 juli
1695). Met enige diplomatie, toestemming om in steen te bouwen en vijf jaar vrijstelling van huur kreeg men de
huurders zover dat zij de weg vrijmaakten: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 191vo (16 september 1695); SAA 5039-9
(Thesaurieren) 6-7 (14 augustus 1696). De huurprijzen werden aangepast: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 10 (29 november
1696).
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5.3.10 Pleinen
‘Plein’ of ‘plain’ betekende in de zeventiende eeuw ‘onbebouwde ruimte’. Het woord had niet de
meer architectonische betekenis die het nu heeft, van een door gevelwanden omsloten stedelijke
ruimte.2133 Bij het gebruik van de term werd geen onderscheid gemaakt tussen een simpele, al dan
niet verharde open ruimte met een utilitaire functie, een braakliggende kavel, of een stadsplein in
de moderne betekenis van het woord.2134 In de stadsuitbreidingen werden weinig pleinen
aangelegd. Ook in de bestaande stad werd gewoekerd met ruimte. Pleinen werden gecreëerd door
het overkluizen of dempen van grachten. Dubbel grondgebruik, een plein boven een gracht,
commerciële ruimte boven verkeersruimte, kwam bijvoorbeeld voor op de Dam, de Nieuwmarkt
en de Torensluis. Ook de beurs, in feite een door overkluizing verkregen plein, omsloten door
galerijen, was hiervan een voorbeeld (afb. 11).
De pleinen vormden belangrijke schakels in het logistieke systeem; ze werden allemaal
als marktterrein gebruikt. Op marktdagen ontstond grote drukte. Zo was de Botermarkt bij de
Regulierspoort in 1627 ‘zeer benauwt en belemmert’. Er werd getracht om de congestie te
bestrijden door middel van de pleininrichting. In de bestrating werd een groot vierkant
afgetekend; mensen die een half vat boter of minder te verkopen hadden, moesten dat doen
binnen het vierkant. Overtreders kregen een boete.2135 Ook de Noordermarkt werd ingedeeld in
vakken; zo konden de kramen ordelijk worden geplaatst en was enige doorloop mogelijk.2136
De pleinen waren ook de plaatsen waar de overheid zich presenteerde: bestuurlijke
verordeningen, aanbestedingen van werken en openbare veilingen werden er aangekondigd. Ook
lijfstraffen en executies van misdadigers vonden er plaats. In Amsterdam stond het schavot op de
Dam en soms op de Nieuwmarkt.2137 Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd Amsterdam bij vlagen
geteisterd door politieke en religieuze onrust. Dit was de tijd van de conflicten tussen Arminianen
en Gomaristen. Op 20 februari 1617 waren rellen uitgebroken. De dag erna werd een keur
uitgevaardigd die een einde moest maken aan ‘de moetwille, insolentie ende openbaer gewelt op
de straten’.2138 Het stadsbestuur besloot op een aantal plaatsen in de stad stenen wachthuizen
voor de schutterij te bouwen.2139 Hiermee kregen de handhavers van de openbare orde een
prominente plaats in het stadsbeeld. Hun wachthuizen kwamen te staan op centrale plaatsen waar
grote menigten bijeen konden komen, zoals de Nieuwmarkt, de Herenmarkt en het Spui.2140 Het
meest imponerende gebouw was de Westerhal. Het gebouw deed in schaal en architectuur, met
zijn kolossale pilasters en monumentale trappartij, niet onder voor een stadhuis van een
middelgrote Hollandse stad. De functie van wachthuis was gecombineerd met die van
vleeshal.2141 Dit gebeurde op verzoek van de slagers en een groot aantal bewoners van de nieuwe
grachten. De voordelen van deze stapeling van functies zijn evident: er bleef meer ruimte over
voor de hoofdfunctie van het plein, de markt. Daarnaast gingen de bouwkosten omlaag en
ontstond de mogelijkheid om het gezag prominent in het stadsbeeld te vestigen in de vorm van
een hoog, monumentaal gebouw.2142
5.3.11 De Dam en de Nieuwmarkt
Tot het begin van de zeventiende eeuw was de Dam het enige plein van formaat dat Amsterdam
rijk was. Er was nog een aantal kleine pleinen: verbredingen van straten of kades en restruimtes
tegen de stadswal waar markt werd gehouden. Het waren geen ontworpen pleinen maar
bijproducten van de stadsontwikkeling. Op de Dam kwam alles samen. Hier grensde het
binnenwater van de Amstel aan het buitenwater van het IJ. Het stadhuis, de koopmansbeurs en
Over de ontwikkeling van het Nederlandse stadsplein: De Vries 1990.
Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669).
2135 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 69vo-70vo (16 november 1627).
2136 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 14vo (2 januari 1660).
2137 Jelgersma 1978, 8-12, 37-41.
2138 SAA 5020-12 (Keurboek I) 165-167vo (21 februari 1617).
2139 SAA 5025-11 (Vroedschap) 16-17 (20 februari 1617).
2140 SAA 5025-11 (Vroedschap) 17 (4 april 1617). Men wilde ook de Sint-Olofspoort verbouwen tot wachthuis, maar
deze bleek te bouwvallig; de poort werd gesloopt en grond verkocht: SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei
1617). Ook de Schreierstoren werd verbouwd tot wachthuis: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 40vo (27 februari 1620).
2141 SAA 5025-11 (Vroedschap) 170 (6 september 1619).
2142 De sloop van de hal leidde in 1857 tot grote commotie: Vroom 2000, 381-383.
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de Nieuwe Kerk lagen aan de Dam. De Dam was in 1600 klein vergeleken bij het huidige
oppervlak. Het plein was ontstaan na de aanleg van dam en damsluis in de Amstel en werd
gebruikt voor het verladen en verhandelen van goederen. Vismarkt en waag vroegen steeds meer
ruimte. De Dam werd in de zeventiende eeuw omschreven als ‘te zeer belemmert’ en ‘zeer
benaut’.2143 Pontanus schreef dat het plein ‘overliep’, niet alleen op marktdagen. 2144 De Dam werd
geleidelijk vergroot; dit kostte veel moeite en geld in de steeds verder verdichtende stad.2145 Met
de bouw van het nieuwe stadhuis werd het plein in één keer verdubbeld in oppervlakte; hierbij
werden ook straten verbreed. In 1651 werden twee huizen op de hoek van de Dam en de Wijde
Kerksteeg afgebroken om ruimte te maken voor kaas en andere handelswaar. In 1653 werd
opnieuw besloten om huizen af te breken ‘tot vergrootinge van de merct’.2146 Iedere vergroting
van de Dam was een kostbare operatie; de huizen aan het plein waren toplocaties voor
commerciële activiteiten.2147 Bij vergroting door sloop namen andere huizen die toppositie over,
waardoor een volgende vergroting opnieuw veel geld kostte.
Met de derde vergroting kreeg Amsterdam aan de westkant twee nieuwe pleinen: de
Noordermarkt en de Westermarkt. In dezelfde tijd werd aan de oostkant van de stad een nieuw
plein ingericht: de Nieuwmarkt. Rondom de Sint Anthonispoort, in 1480 gebouwd als onderdeel
van de verdedigingswerken, was ruimte. De poort was in het bezit van de stad en de grond en het
water eromheen ook. Door de ligging aan de voormalige stadsgrens, op het snijpunt van de
stadsgracht en de dijkstraat, was de locatie bijzonder goed bereikbaar, zowel over de weg, over
het binnenwater als vanaf het IJ (afb. 3).
Vanaf 1607 werd het plein in gebruik genomen als markt voor (onder meer) varkens.
Het plein werd flink vergroot door gedeeltelijke overkluizing van de Kloveniersburgwal (afb. 64).
Bestrating werd noodzakelijk geacht voor de nieuwe functie.2148 Later werd het ook gebruikt als
meelmarkt; de verkopers vroegen het stadsbestuur om een aantal gebouwtjes op het plein te
zetten zodat de handel bij slecht weer kon doorgaan. De vroedschap nam in 1613 een curieuze
beslissing: de huisjes kwam er niet maar ‘in plaetse van dien’ werd het plein opnieuw vergroot tot
aan de Barndesteeg, waarvoor een deel van de voormalige stadsgracht werd gedempt. 2149 In
januari 1614 werd besloten tot zowel de inrichting van de meelmarkt als een tweezijdige
vergroting van het plein, in noordelijke en in zuidelijke richting. Daarmee kreeg de Nieuwmarkt
zijn huidige afmetingen.2150 Met deze vergroting kwam de oude stadspoort midden op het plein te
staan.
De markt voor onder meer riviervis liep zo goed dat een waaggebouw noodzakelijk
was.2151 De goede bereikbaarheid van het plein, dat in tegenstelling tot de Dam aan de rand van
de stad lag, zal hier zeker aan hebben bijgedragen. De beslissing om de stadspoort in te richten
als waag viel in april 1617.2152 Het poortgebouw was van een zeer degelijke constructie. De stad
ging als vastgoedbeheerder zorgvuldig om met zijn gebouwen. Als nieuwbouw niet strikt
noodzakelijk was werden bestaande gebouwen hergebruikt. Men besloot om de oude stadspoort
te gebruiken als waaggebouw en het verkeer eromheen te leiden. Stadstimmerman Hendrick
Jacobsz Staets kreeg de opdracht voor de verbouwing. Hij moest een voorstel indienen om
woningen en winkels aan de poort te bouwen.2153 Drie weken later werd een tekening van deze
vergroting en inrichting in de vroedschap vertoond. De raad besloot dat de uitvoering meteen
moest beginnen. De transformatie van stadspoort tot waaggebouw was een flinke verbouwing:
SAA 5025-19 (Vroedschap) 203 (29 december 1651); SAA 5020-12 (Keurboek I) 17vo-18vo (21 januari 1613).
Pontanus 1614, 150.
2145 Zie over de vergrotingen van de Dam en de verbredingen van de toegangen: Breen 1909, 99-196.
2146 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 57 (12 oktober 1653); SAA 5039-33 (Oudraad) 121 (12 december 1653).
2147 Dudok van Heel 1996a; Breen 1909, 99-196.
2148 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607). De uitvoering liet op zich wachten. Twee jaar later besloot men
opnieuw het plein te bestraten: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 16vo (2 oktober 1609).
2149 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184-185 (29 november 1613). Dit plan was blijkens de resolutie al eerder vertoond in
de vroedschap. Mogelijk was dit plan de uitkomst van een onderzoek dat in 1613 werd gelast naar het creëren van meer
ruimte voor de kaasmarkt en verplaatsing van de appelmarkt: SAA 5025-10 (Vroedschap) 177 (28 oktober 1613).
2150 Bij deze vergroting moest de duiker onder de poort aan twee zijden worden verlengd: SAA 5025-10 (Vroedschap)
203-204 (8 januari 1614). De ‘meelhal’ was een open galerij: De Roever 1969, 35.
2151 SAA 5025-10 (Vroedschap) 279-280 (30 juni 1615).
2152 SAA 5025-11 (Vroedschap) 18 (4 april 1617).
2153 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 34 (23 januari 1616). Het werk wordt niet genoemd in de Kroniek van Staets. We
mogen aannemen dat het door anderen is uitgevoerd.
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het binnenplein tussen de hoektorens van hoofd- en die van de voorpoort werd overdekt.
Hiermee ontstond een grote centrale ruimte. Aan de beide zijkanten werden grote deuren
aangebracht.2154 In oktober 1618 was de Waag klaar. Boter, kaas en spek moesten in de oude
waag op de Dam worden gewogen; voor alle andere goederen mochten de kooplieden kiezen
tussen de oude of de nieuwe waag.2155
De vijf erven op de hoek van de Nieuwmarkt en de Sint Antoniesbreestraat werden
verkocht onder voorwaarde dat de kopers moesten bouwen volgens een architectonisch ontwerp
dat in opdracht van de vroedschap werd vervaardigd. 2156 De Nieuwmarkt was met de
Westermarkt en de Herenmarkt een van de plekken waar het bestuur door middel van een
‘ordonnance’ uniformiteit in de architectuur afdwong. Net als andere markten werd de
Nieuwmarkt met bomen beplant om levende have en bederfelijke waren in de schaduw te
kunnen zetten. De Nieuwmarkt was door zijn ligging en de aanwezigheid van het poortgebouw
geschikt te maken als markt. Door een reeks aanpassingen werd op een relatief goedkope manier
een groot marktplein gecrëeerd.
5.3.12 Kerkpleinen, wagenpleinen en buitenpleinen in de zeventiende-eeuwse uitbreidingen
De (gereformeerde) kerken waren een voorziening die voor iedere Amsterdammer op
loopafstand van zijn huis aanwezig moest zijn. Naast de bestaande kerken in het stadshart
werden in de zeventiende-eeuwse vergrotingen op vijf locaties kerken gebouwd: de Eilandskerk,
de Noorderkerk, de Westerkerk, de Amstelkerk en de Oosterkerk. Omdat een kerk een bepaald
verzorgingsgebied had lagen ze op enige afstand van elkaar en nooit bij de stadsrand.
Kerkpleinen werden altijd midden in bewoond gebied (ongeveer halverwege de oude en de
nieuwe stadsgrens) aangelegd. Bij de aanleg werd zeer economisch te werk gegaan. De pleinen
werden zowel in de derde als in de vierde vergroting toegevoegd op het moment dat de
hoofdstructuur was ontworpen. Ze lagen in de goedkopere delen van de grachtengordel, aan de
Prinsengracht. De meeste hebben een onregelmatige vorm omdat ze als latere toevoeging in de
grachtenverkaveling werden opgenomen. Bouwblokken werden zoveel mogelijk orthogonaal
gemaakt; de onregelmatigheden en bochten in de grachten werden opgevangen in de vorm van
de pleinen. De locatie van de kerken op de pleinen kan worden verklaard uit de verkeersroutes.
Het kerkgebouw staat altijd op het plein maar nooit in de weg.
Waar een doorlopende radiaalstraat de stadswal kruiste werd binnen de poort een
wagenplein aangelegd. Deze pleinen konden door hun locatie allemaal een rechthoekige en
symmetrische vorm krijgen; het Haarlemmerplein, het Leidsesplein en het Weesperplein zijn in
ligging, grootte en vorm vergelijkbaar. Het Utrechtseplein, tegenwoordig Frederiksplein, was veel
groter in verband met de ossenmarkt (afb. 119). Deze lag tot de aanleg van het plein bij de
Regulierspoort op het huidige Rembrandtplein.
In 1629 werd daar het eerste marktplein buiten de stad aangelegd. Op verzoek van een
aantal kooplieden die magere ossen uit Denemarken importeerden ten behoeve van de Hollandse
bio-industrie werd buiten de Regulierspoort een stuk land ingericht als markt voor magere ossen.
Blijkens de resolutie ging het om een voor Amsterdam nieuwe markt. In een octrooiaanvraag
voor de drooglegging van de Beemster uit 1607 staat als een van de motieven voor de
droogmakerij het toenemend aantal slachtossen voor de Hollandse vetweiderij.2157 De ossen
werden over de weg aangevoerd. Hieruit is de ligging van de markt aan de landzijde van de stad
te verklaren. Dat uitte zich ook in de genomen maatregelen: niets werd nagelaten om het de
handelaren naar de zin te maken. De burgemeesters kregen carte blanche van de vroedschap om
alle gevraagde en ongevraagde voorzieningen aan te leggen: een ‘bequame marct met allen
toebehooren tot ghemack ende drenckinge der beesten ende anderssints’ bleek een doeltreffend

Anoniem 1940. Over de bouwgeschiedenis van de Waag: d’Ailly 1926a. In december 1617 werden weegschalen
besteld: SAA 5039-33 (Oudraad) 28vo (27 december 1617).
2155 SAA 5025-11 (Vroedschap) 128-129 (10 oktober 1618).
2156 SAA 5025-10 (Vroedschap) 206-207 (24 januari 1614). Uit een betaling van plokgeld blijkt dat deze erven samen
met die op de westzijde van de Herengracht werden geveild op 21 januari 1614: SAA 5039-299 (Rapiamus) 194 (31
januari 1614).
2157 Borger 2004, 78.
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middel om de kooplieden zover te krijgen hun handel in Amsterdam te vestigen.2158 Ook later
was het stadsbestuur zeer actief in het faciliteren van de markt. In 1632 gaf de vroedschap de
opdracht alles te doen wat de markt nodig had: opnieuw werd carte blanche gegeven. De
drinkplaats, de hooischuur en de woning van de marktmeester mochten worden vergroot, en wat
verder nodig was, mocht ook worden uitgevoerd.2159 Kosten noch moeite werden gespaard.
De locatie buiten de Regulierspoort was bijzonder goed gelegen. Het werd onteigend om
de markt in te kunnen richten, maar ten tijde van de onteigening was al duidelijk dat hier ooit het
volgende deel van de Herengracht zou worden aangelegd. De markt was dus niet alleen lucratief
vanwege de nieuwe bedrijvigheid, maar zeker ook als investering op de middellange termijn, met
het oog op de volgende stadsuitleg.
5.3.13 ‘Doorganck ende slepingh’: de bereikbaarheid van de Dam
De middeleeuwse structuur was niet berekend op landverkeer van enige omvang. De Dam was
alleen toegankelijk via de Amstel en de dijkstraten. Verder waren er alleen stegen. De
bereikbaarheid van de Dam en zijn omgeving werd een probleem. Rond 1500 was een
doorlopende oost-westroute met vier brede stenen bruggen gecreëerd. Voor de slepers werd deze
route verplicht gesteld.2160 Deze route liep van de Oude Doelenstraat, de Oude Hoogstraat, de
Pijlsteeg en dan over de Dam in westelijke richting naar de Gasthuissteeg en de Vogelsteeg. De
Varkenssluis kwam in plaats van de Pijlsbrug.2161 De oude stad kende geen functiescheiding zoals
die in de zeventiende-eeuwse stadsdelen werd geïntroduceerd. Dat gold evenzeer voor de
buitenruimte als voor de bebouwing: wonen, werken, opslag, overslag en handel vonden plaats
op dezelfde kades, straten en stegen. De stegen waren niet gedimensioneerd op de functies die ze
hadden als onderdeel van de stedelijke infrastructuur, zoals handel en verkeer. Ze waren
aangelegd als ontwateringssloten; hier was hun maatvoering op gebaseerd. Toen de middeleeuwse
stad de kern vormde van een stad die vele malen groter was bleek deze structuur niet berekend
op het verkeer van een wereldstad. De Dam werd door de dichte bebouwing van het stadshart
afgeschermd van de grachtengordel. Het stadshart werd onderwerp van voortdurende
verkeerskundige zorg. Het probleem zat hem niet in de dijkstraten; die waren ongeveer even
breed als de zeventiende-eeuwse radiaalstraten. Het probleem werd deels opgelost door de bouw
van het stadhuis en de kort daarop volgende verplaatsing van het Nieuwezijdskerkhof en het
Ellendigenkerkhof, beide gelegen bij de Nieuwe Kerk. 2162 Opstoppingen ontstonden in de stegen
die in oost-westelijke richting liepen. De congestie nam zulke ernstige vormen aan dat ingrepen
niet konden uitblijven.
Waar dat nodig en mogelijk was werden stegen verbreed om het gebied rond de Dam
bereikbaar te houden. De aanpak van het stadshart hing samen met de vergrotingen. Het
stadshart is in de zeventiende eeuw vooral aan de westzijde gemoderniseerd omdat daar de
verkeersproblematiek na de derde uitleg het ernstigst was. De oostzijde lag nog lange tijd aan de
rand van de stad; in het plan voor de vierde vergroting was voorzien in een aantal doorbraken
door de oude binnenstad, maar de uitvoering kwam tot stilstand in 1672. Hiermee kwamen alle
geplande ingrepen in de bestaande stad te vervallen.
De asymmetrische ontwikkeling van het verkeerssysteem in het stadshart na de derde
vergroting is nog steeds te zien: de huizen aan het Damrak staan aan de oostzijde met hun voet in
het water; er is nooit een kade aangelegd. De ontwikkeling van het stadshart had er anders
uitgezien als het stadsbestuur was ingegaan op het verzoek van bewoners aan de oostzijde van
het Damrak. Die vroegen in 1650 om de aanleg van ‘een bequame kaeij ofte strate’. Het bestuur
legde dit verzoek zonder verdere motivatie terzijde.2163 Men was onvoldoende geïnteresseerd: de
eigenaren van de huizen zouden hun vastgoed flink in waarde zien stijgen, maar de stad werd er
niet beter van. Bovendien boden de bewoners geen tegenprestatie, door aanleg of onderhoud
SAA 5025-15 (Vroedschap) 86vo (21 mei 1629). Het jaar daarna werd nog een aantal ramen opgekocht om de
markt, waarvan de aanleg in gang was, groter te maken dan gepland. Er werden ook nog een hooischuur en een
logement voor (Deense en andere) kooplieden gebouwd: SAA 5025-15 (Vroedschap) 153 (2 juli 1630).
2159 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 95 (29 januari 1632).
2160 Ram 1954.
2161 Oldewelt 1942, 66-70; Oldewelt 1951.
2162 Breen 1909, 162-163. Het kerkhof werd verplaatst naar het Blauwhoofd, vanwaar het in 1669 naar de Volewijk
verhuisde: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 173 (30 januari 1669).
2163 SAA 5025-19 (Vroedschap) 62vo (22 april 1650).
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gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. Als de bewoners slimmer of diplomatieker waren
geweest had men de vroedschap misschien kunnen meekrijgen. Dan had de stedenbouwkundige
ontwikkeling van de binnenstad van Amsterdam er anders uitgezien.
Een betrekkelijk makkelijk te realiseren verbetering van de verkeersroutes door de stegen
was het afbreken van de winkelkassen die stonden op drukke plaatsen.2164 Deze waren eigendom
van de stad en werden verhuurd aan ondernemers. Dit gebeurde in 1613 onder meer op de Dam,
in de Wijde Kerksteeg en in de Vogelsteeg.2165 Veel verkeersruimte kwam er niet bij en met iedere
gesloopte winkelkas viel een bron van inkomsten voor de stad weg. Toch was dit een goedkoper
middel dan het verbreden van stegen.2166
Verbreding was per definitie een dure aangelegenheid: de waarde van vastgoed (en dus
de prijs die bij onteigening werd betaald) werd grotendeels bepaald door de commerciële
uitbating.2167 Juist op de drukste plekken – waar verbreding het hardst nodig was – was de
vastgoedwaarde hoog. Aan de grote stadsuitbreidingen was een flinke verdichting van de
bebouwing voorafgegaan. Door deze verdichting werden ingrepen in de oude stad complexer en
duurder. Men had te maken met meer eigenaren en hogere vastgoedprijzen. De meeste stegen
werden niet verbreed. Maar op een aantal plaatsen was er niet aan te ontkomen.
In 1607 werd de Lange Niezel verbreed. Erg breed werd de steeg niet: vijftien voet aan
de Oudezijds Voorburgwal en zestien voet (4,5 meter) aan de Achterburgwal.2168 Ondanks de
verbreding ontkwam de steeg later niet aan eenrichtingsverkeer.2169 De Molsteeg tussen de
Nieuwezijds Voorburgwal en het Singel is nergens breder dan vier meter maar is eveneens het
resultaat van een verbreding. In 1630 werden de Engelse en Rouaanse kagen verplaatst naar het
Singel. Hierdoor zou de smalle en toch al zeer drukke Molsteeg te maken krijgen met nog meer
‘doorganck ende slepingh’, ofwel verkeer van personen en goederen. Men besloot de steeg te
verwijden. De burgemeesters kregen van de vroedschap het mandaat om huizen te onteigenen of
achteruit te laten zetten.2170 Het jaar daarna werd een kaart vertoond waarop de nieuwe loop van
de steeg was aangegeven. Deze kaart werd niet zozeer gemaakt om de vroedschap op de hoogte
te stellen van het nieuwe uiterlijk van de steeg maar had als doel inzicht te verschaffen in de
kosten van de verbreding.2171 Op de kaart was precies te zien welke panden in hun geheel
moesten worden afgebroken, en dus worden onteigend, en welke panden deels moesten worden
gesloopt, tot op de nieuwe rooilijn. In totaal kostte de onteigening van zeven panden 11588
gulden. Daarbovenop kwamen de sloopkosten en de aanlegkosten van een nieuwe steeg.
De verbreding van de Sint Luciensteeg is vrij goed gedocumenteerd en laat zien welke
factoren een rol speelden. De verbreding moest worden gefinancierd uit de verkoop van grond.
Deze verbreding stond niet op zichzelf maar maakte deel uit van een groter project: de
geleidelijke uitbreiding van het Burgerweeshuis. Hierbij was niet alleen de stad als opdrachtgever
betrokken, maar ook de regenten van het weeshuis. De randbebouwing rondom het complex was
in eigendom van het weeshuis. In 1652 gaven de regenten architect Philips Vingboons de
opdracht een ontwerp te maken voor een rij van negen identieke huizen. In combinatie met de
bouw van deze huizen zou de steeg worden verbreed (afb. 140).2172 De belangen van het
weeshuis en die van de stad leken goed samen te vallen: bij de vernieuwing van de
randbebouwing van het weeshuis trad deze instelling op als vastgoedontwikkelaar. De
nieuwbouw zou behoorlijk hoger worden dan de bestaande, wat armoedige bebouwing. Zo kon
het weeshuis geld verdienen en tegelijkertijd zou de steeg een nieuw, fraai en uniform aanzien
SAA 5039-294 (Rapiamus) 73vo-82vo (1609).
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 26vo (10 februari 1613). De houten winkelkassen tegen de Nieuwe Kerk waren in
1608 vervangen door stenen: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 10 (10 maart 1608).
2166 SAA 5039-294 (Rapiamus) 73vo-81vo (1609). Ze stonden op drukke plekken: de Dam, de Haarlemmersluis, de
Haarlemmerpoort, Nieuwebrug, St.-Olofspoort, Varkenssluis, Vismarkt: SAA 5039-296 (Rapiamus) 51-59 (1611).
2167 Voor het stadhuis werden panden onteigend ter waarde van 640.000 gulden. De aankoop begon al in 1626: Breen
1909, 159-160.
2168 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607). De Liesdelsluis in het verlengde van de Lange Niezel was al
vroeg in steen uitgevoerd: Stavast 1976a.
2169 In 1703 werd in het gebied tussen de Oudezijds Voor- en Achterburgwal eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het ging
om de route langs de Oude Kerk, de Enge en Wijde Kerksteeg, de Heintje Hoekssteeg en de Oudezijds Armsteeg:
Keur d.d. 30 januari 1703: Noordkerk 1748-1778, 1087.
2170 SAA 5025-15 (Vroedschap) 153vo (2 juli 1630).
2171 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 101-102 (8 maart 1631).
2172 Meischke 1975, 5, 193, 341-344.
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krijgen en worden verbreed. Het jaar daarvoor had de vroedschap besloten dat de steeg moest
worden verbreed, om de gebruikelijke redenen: ‘vermits de groote passagie door deselve, ende
hare engte’. De steeg was smal, en tegelijkertijd een belangrijke verkeersroute. Om de verbreding
mogelijk te maken zou een aantal kleine, goedkope huisjes aan de zuidzijde van de steeg, die in
eigendom waren van het Burgerweeshuis, worden gesloopt.2173 Achter de bestaande huisjes in de
Sint Luciensteeg lagen een leeg erf en een loods, die kon worden gesloopt. Op die manier zou
ruimte ontstaan om grotere uitgeefbare percelen te creëren. Alleen het huis op de hoek van de
steeg met de Kalverstraat zou moeten worden aangekocht of onteigend.2174 Op deze manier kon
de verbreding betrekkelijk goedkoop gebeuren. De vroedschap gaf de burgemeesters en de
thesaurieren het mandaat om te doen ‘zoo als hare Achtb[aarheden] ten meesten dienste ende
cieraedje van de stadt zullen oordeelen te behooren’. De verbreding van de Sint Luciensteeg is
niet ten uitvoer gebracht. Waarschijnlijk hebben de regenten van het weeshuis zich
teruggetrokken.2175 Hiermee viel de basis onder het project weg.
Een enkele steeg werd niet verbreed op initiatief van het stadsbestuur maar door een
particuliere vastgoedeigenaar. Meestermetselaar Dirck Backer trad in 1662 op als
projectontwikkelaar in de Zwartlakensteeg. Hij liet een deel van de oude bebouwing slopen en
bouwde vijf woningen voor de markt. Hierbij vroeg hij toestemming van het bestuur om de steeg
te verbreden. Van een ‘slopje’ zou de Zwartlakensteeg nu een ‘volcomen steegh’ worden. Backer
voerde de verbreding naar eigen zeggen uit ‘tot gerief en commoditeit van iedereen die daar zijn
uitgang heeft’.2176 De waarde van vastgoed en het karakter van de aanliggende openbare ruimte
vertoonden een sterke samenhang. Dit was de reden voor private investeringen.
Aanvankelijk was de aanpak van het stadshart gericht op het vergroten van de
continuïteit van het netwerk door de aanleg van doorlopende routes. Ook de instelling van
eenrichtingsverkeer was een mogelijkheid om het verkeer beter af te kunnen wikkelen. Later
trachtte men de capaciteit van het netwerk te vergroten door verbreding van bruggen, stegen en
grachten. Deze maatregelen vonden plaats op bescheiden schaal, op plaatsen waar de nood het
hoogst was. In de stegen werden over het algemeen de voorgevels van de huizen enkele meters
teruggezet, zodat de zittende eigenaren niet weg hoefden, maar hun bedrijf of winkel op een
kleinere oppervlakte moesten uitoefenen. Met betrekkelijk kleine ingrepen (veel stegen zijn niet
langer dan enkele tientallen meters zodat slechts weinig huizen hoefden te worden opgekocht)
werd de doorstroming verbeterd. Het effect zal beperkt zijn geweest. Dit leidde rond het midden
van de zeventiende eeuw tot grotere, maar ook navenant complexere plannen.
5.3.14 Overwelfde waterwegen naar de Dam
Ook het waterverkeer had last van congestie in het stadshart. De verkeersdruk op het water was
blijkens een resolutie uit 1622 al zo groot dat maatregelen niet konden uitblijven maar nam in de
loop van de eeuw verder toe.2177 In 1647 verzochten bewoners om verbreding van het Kattegat:
ze vonden dat de doorvaart te smal was voor het grote aantal in- en uitvarende schuiten. De
burgemeesters gingen op inspectie en bevonden het verzoek ‘niet ongefondeert’. De kaart
waarop de verbreding was weergegeven werd goedgekeurd; de vroedschap verzocht de
burgemeesters en de thesaurieren om het werk uit te laten voeren. Ook voor de uitvoering van
dit project was onteigening noodzakelijk.2178 Een ander instrument om de stadshart te ontlasten
was het uitplaatsen van markten. In 1642 werd de Turfmarkt van het Rokin verlegd naar de
Prinsengracht omdat hij teveel overlast veroorzaakte.2179 In 1655 zocht men naar een nieuwe
plaats voor de graanbeurs omdat het Damrak te zeer belemmerd werd door de korenlichters.2180
In 1669 werd een aantal markten van de Dam naar de Reguliersmarkt verplaatst.2181
SAA 5025-19 (Vroedschap) 200-200vo (7 december 1651).
Meischke suggereert dat dit pand deel uitmaakte van het project, maar dat de tekening verloren is gegaan. Volgens
de resolutie van 1651 zou het huis door de stad worden opgekocht; blijkbaar is dit niet gebeurd. Dit lijkt een verklaring
te zijn voor het ontbreken van het pand op de tekeningenreeks.
2175 Meischke 1975, 316.
2176 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 81vo (9 augustus 1662).
2177 SAA 5025-12 117vo-118 (28 juni 1622).
2178 SAA 5025-18 (Vroedschap) 145vo (5 juni 1647).
2179 SAA 5025-17 (Vroedschap) 123vo (10 juli 1642).
2180 SAA 5025-20 (Vroedschap) 242 (3 maart 1655).
2181 Breen 1909, 164.
2173
2174

265

In 1652 besloot men niet alleen tot stadsuitbreiding en het terugdringen van
overlastgevende bedrijvigheid in het stadshart, maar ook tot een project ter verbetering van de
bereikbaarheid van de Dam. Huizen op de Nieuwezijds Burgwallen en het Singel werden
getaxeerd en onteigend om een ‘bequame toegangh ende vaert’ naar de Dam te creëren.2182 In het
resolutieboek wordt verwezen naar een besluit van 30 december 1651.2183 Op die dag is alleen een
‘secrete resolutie’ genomen, waarvan de tekst niet is weergegeven in het resolutieboek. Geheime
resoluties gingen meestal over buitenlandse politiek of diplomatieke aangelegenheden maar het is
niet ondenkbaar dat de besluitvorming over dit project in verband met vastgoedspeculatie geheim
gehouden werd. Er kwamen twee doorvaarten tussen de Burgwallen, en een tussen de
Achterburgwal en het Singel (afb. 141 en 151). Schuiten konden via de Warmoesgracht en het
Singel de Nieuwezijds Voorburgwal bereiken, iets ten zuiden van de Nieuwe Kerk. Het plan ging
uit van dubbel grondgebruik: de passage zou na de afbraak van de huizen en de aanleg worden
overkluisd. Erboven werden nieuwe percelen afgestoken en verkocht.2184 Ook dit project moest
deels worden terugverdiend uit de grondverkoop. Op het binnenterrein zou plaats ontstaan voor
een nieuwe stadspaardenstal. De toegangen werden voorzien van monumentale houten
poorten.2185 De doorvaart heeft gefunctioneerd tot de nieuwbouw van het postkantoor in 1854.
5.4 De in ric htin g va n d e b uite n rui mte
5.4.1 Publiek en particulier werk
Tegenwoordig kent de stad, wat betreft het onderscheid tussen openbare ruimte en privébezit,
een betrekkelijk eenvoudige ordening, die vastligt in het kadaster en de bestemmingsplannen: de
openbare ruimte begint waar het privébezit of de erfpacht van de grond ophoudt en is eigendom
van de gemeente. Het onderhoud van straten, kades en bruggen is een publieke taak. De enige
uitzondering vormen de stoepen en pothuizen, die onderdeel vormen van de huizen en dus
privébezit zijn, terwijl ze staan op gemeentegrond.
We kunnen voor de zeventiende eeuw niet zonder meer spreken van ‘openbare ruimte’.
Wat betreft het grondbezit is de situatie niet wezenlijk veranderd maar op het gebied van de
onderhoudsplicht en gebruiksrechten was de buitenruimte van de stad complexer dan nu. Het
was een curieuze mengeling van publieke en particuliere werken, waarbij in de loop der eeuwen
de publieke verantwoordelijkheid geleidelijk is gegroeid. Tot ver in de zestiende eeuw stelde de
taak van de stedelijke overheid als beheerder van de buitenruimte weinig voor: de huiseigenaren
waren verantwoordelijk voor het onderhoud van kades en bestrating, het uitdiepen van grachten
en het schoonhouden van straten.2186 Veel zaken, zoals de bouw en onderhoud van (sommige)
bruggen en kades, die wij tegenwoordig als een vanzelfsprekende overheidstaak zien, werden
deels overgelaten aan particulieren. Het kwam vaak voor dat infrastructurele werken pas na
aandringen van bewoners en bedrijven werden gerealiseerd. Soms betaalden belanghebbenden
mee aan de gevraagde werken. Het onderhoud en waar nodig de vernieuwing van de kades (dat
wil zeggen, het opgaande deel ervan langs het water: de stenen muren of houten beschoeiingen)
was de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de aangelegen erven: iedere particuliere
eigenaar moest zijn eigen wal verzorgen; meestal sloegen eigenaren de handen ineen en lieten een
deel van een kade in één bouwstroom onderhouden of vernieuwen.
Bestrating werd door de stad aangelegd en onderhouden, met uitzondering van de eerste
vier voet (1,15 meter) voor de gevels, die tegenwoordig de ‘stoepenzone’ wordt genoemd.2187
SAA 5025-19 (Vroedschap) 206 (9 januari 1652).
SAA 5025-19 (Vroedschap) 204 (30 december 1651).
2184 Deze verkoop vond plaats op 7 april 1656: SAA 5039-554, kaart 2.
2185 SAA 5025-19 (Vroedschap) 248 (3 juli 1652).
2186 Wagenaar 1767, 40-41.
2187 Dat is niet altijd zo geweest; de oudste Amsterdamse straten lagen op de dijken, en waren (tot aan de as van de
weg) eigendom van de eigenaar van het aangelegen perceel. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het
dijklichaam en de erop gelegen weg was geregeld door middel van verhoefslaging. Hugo de Groot onderscheidt
‘herewegen’ en ‘buirwegen’. Herewegen zijn ‘weghen ghemeen voor al het volck, die by yder een ghebruict mogen
werden’, buurwegen zijn ‘weghen die verscheide buiren t’samen toekomen, ende moghen niet ghesloten werden dan
met ghemeene bewilliging’: De Groot 1939, 92-94. Naar het zich laat aanzien zijn de straten in de stad in de vijftiende
eeuw geleidelijk overgegaan in stadseigendom. De onderhoudsplicht voor bewoners bleef in onderdelen bestaan:
Boeken en Donath 1950.
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Hier moest de huiseigenaar zorgen voor bestrating.2188 De aanplant en verzorging van de bomen
op de kades was stadswerk, net als de meeste bruggen. De ondergrondse infrastructuur, de
riolering, was over het algemeen eigendom van de particulieren, ook als die onder de straten liep.
In sommige straten lagen stadsriolen. Voor de aanleg en onderhoud van riolering door
particulieren moest de straat worden opgebroken en herlegd door de initiatiefnemer.
5.4.2 Bestrating: locatie, verantwoordelijkheid, materialen, techniek
Als in de resoluties van de bestuurscolleges het woord ‘straat’ wordt gebruikt doelt men op een
verhard stuk weg of op de straatstenen zelf; er wordt vaak gesproken van een ‘straat’ langs een
gracht. Uit de toponymie kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat een gedeelte van een
weg dat ‘straat’ in de naam draagt, zoals in de middeleeuwen de Kalverstraat en de
Warmoesstraat, verhard waren.2189 Met de aanleg van bestrating werd in Amsterdam in de
vijftiende eeuw begonnen.2190 Rond 1500 zal een groot deel van de stad zijn bestraat.
De bestrating werd in de loop van de zestiende eeuw een overheidstaak.2191 Aanvankelijk
was een stratenmaker een particuliere ondernemer die leefde van de opdrachten van
huiseigenaren.2192 Niet iedere bewoner kweet zich even fanatiek van zijn taak. De straten boden
door de wisselende kwaliteit van het stratenmakerswerk en de gebruikte materialen een weinig
samenhangende aanblik. In 1524 werd voor het eerst een stratenmaker in stadsdienst aangesteld
om een einde te maken aan deze ‘wanstaltigheid’.2193 Deze functionaris moest aanleg en
onderhoud van de bestrating regelen voor rekening van de bewoners. In 1556 werd het straatgeld
ingevoerd: een belasting die de eigenaren van de huizen aan de hoofdstraten moesten betalen. In
deze straten zou het plaveisel voor rekening van de stad worden aangelegd en onderhouden. Er
werd een onderhoudscontract gesloten met een stratenmaker.2194 In andere straten waren de
bewoners nog verplicht de bestrating voor hun huizen zelf te onderhouden, nadat de aanleg door
de stad was verricht.2195
De bestrating was, zeker met de verveelvoudiging van het verharde oppervlak in de
zeventiende eeuw, een post die zwaar op de begroting drukte, en die uit het straatgeld bij lange na
niet meer kon worden betaald. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de kosten te drukken door
de bestrating van de gehele stad aan te besteden. 2196
Aanleg en onderhoud van bestrating lijkt een eenvoudige opgave, maar dat was niet zo
(afb. 142). De ondergrond van Amsterdam leent zich slecht voor de toepassing van verharding.
Om de druk te verdelen werd op de veenbodem eerst een laag zand gelegd.2197 In nieuwe
stadsuitbreidingen trad in de eerste jaren na het ophogen een flinke zetting op. Een nieuw
aangelegde straat was na enkele jaren zover weggezakt dat hij opnieuw moest worden opgehoogd
en bestraat. Maar het inklinken van de bodem was een continu voortgaand proces. Alle
verharding in de stad en daarbuiten moest wegens ‘hobbeligheid’ periodiek worden herlegd.2198
De zetting was het best te zien op grote oppervlakten, zoals de pleinen. Deze begonnen meteen
na het opbrengen van een grondlaag te verzakken. Het Leidseplein moest al in 1666 opnieuw
worden gehoogd omdat er grote ‘kommen’ waren ontstaan waar water in stond.2199 Het jaar
Sandifort 1975-1978.
Volgens De Klerk is het gebruik van het woord gebonden aan de mate van bebouwing: De Klerk 1998, 2.
2190 De publicaties over dit onderwerp zijn voor het overgrote deel van de hand van historisch geïnteresseerde, meestal
gepensioneerde stratenmakers. P.A. Sandifort, werkzaam bij de afdeling Wegen van de dienst Publieke Werken, heeft
meerdere verdienstelijke publicaties op zijn naam staan: Sandifort 1975-1978; Sandifort 1966-1967; Sandifort 1976.
Ook P. Schoonderwoerd, voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, schreef over de geschiedenis
van de stratenmakers: Schoonderwoerd 1932; Jansen 1953-1954; Jansen 1953-1954a; Jansen 1953-1954b.
2191 Wagenaar 1767, 40-41; Ter Gouw 1880, 342-343.
2192 Het was verboden om bestrating op te breken zonder toestemming, ook al waren aanleg en onderhoud voor
rekening van de bewoners: Breen 1902, 16.
2193 Sandifort 1975-1978; Oldewelt 1951; Jansen 1959.
2194 Contract d.d. 1 september 1556: Van Dillen 1929, 245-246.
2195 Zie bijvoorbeeld: Van Iterson en van der Laan 1986, 114-115.
2196 Jansen 1953-1954a; Jansen 1953-1954b.
2197 Pennock 1951.
2198 Een enkele keer kreeg een particulier schadevergoeding bij aanleg van bestrating. Toen het Molenpad in 1687 werd
bestraat kreeg Jan Brouwer ‘subsidie’ omdat hij gedwongen was zijn huizen op te vijzelen. De straat lag zo hoog dat
zijn souterrains onbereikbaar werden: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 12vo-13vo (17 januari 1687).
2199 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 83vo (25 mei 1666). WNT, lemma ‘kom’, onder 3b.
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daarna werd het weer opgehoogd; in de straten eromheen stond op veel plaatsen nog water.2200
Ook het Reguliersplein, het huidige Rembrandtplein, was al in 1667 zozeer verzakt dat de
bestrating moest worden herlegd. Men overwoog zelfs om er geen bestrating meer aan te leggen
maar het plein alleen met hekken en beplanting in te richten.2201 Een jaar later besloot men alsnog
om het opnieuw te bestraten.2202
Het ophogen van straten gebeurde met zand, vuilnis, aarde of puin.2203 Bij de ophoging
moest worden gezocht naar evenwicht tussen kosten en kwaliteit. Zand was duur; daarom werd
in 1678 besloten de straten met aarde op te hogen en alleen zand te gebruiken voor het zetten
van de straatstenen.2204 In de jaren tachtig werd op basis van de ervaringen die waren opgedaan
met de aanleg van de nieuwe waterkering langs de IJkant een analyse gemaakt van de
verschillende materialen en het verval van de kades en straten. De zware ‘persinge’ van het puin,
het wegspoelen (‘uitkolken’) van het zand en het broeien en inklinken van het vuilnis leidden tot
snel verval. Daarom besloot men in het vervolg alleen ‘wel droge en aangestampte’ klei te
gebruiken voor de ophoging van straten en wallen.2205 Of het gekomen is tot een consequente
toepassing van dit materiaal is niet bekend; het gebruik van gedroogde aangestampte klei was een
voorloper van de betonfundering die tegenwoordig wel wordt toegepast onder klinker- en
keienbestrating. Het zakken van klinker- en keienbestrating is altijd een probleem gebleven. 2206
Bij de herinrichting van de Haarlemmerstraat rond 1995 werd voor het eerst een betonnen
fundering onder het plaveisel gelegd om verzakking te voorkomen.2207
Als de stad kans zag een deel van de verantwoordelijkheid voor de buitenruimte af te
schuiven op particulieren werd die aangegrepen. Dan werden onderhoud en beheer van een straat
of kade geprivatiseerd of werd een bijdrage gevraagd in ruil voor groot onderhoud.2208 Als op
verzoek van bewoners bestrating werd aangelegd of gerepareerd werden de kosten altijd in
rekening gebracht.2209 De welstand van de bewoners kwam dan ook niet alleen tot uiting in de
architectuur langs de grachten maar ook in het uiterlijk van de openbare ruimte. Grachten met
een groot aandeel kapitaalkrachtige bewoners zagen er veel beter hebben uit dan de mindere
delen van de stad: zij lieten de bestrating op eigen kosten vernieuwen als zij dat wenselijk achtten.
Zo wachtten bewoners van de Herengracht (tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht) het
oordeel van de stadsmeesters niet af en besloten de bestrating voor hun huizen op eigen kosten
te laten repareren.2210 Maar het overgrote deel van de buitenruimte bleef voor rekening van de
stad.
De hoge kosten van bestrating leidden tot een behoedzame omgang met de beschikbare
middelen. Er werd in principe alleen bestrating aangelegd waar dat noodzakelijk was. Dat laat
onverlet dat een steeds groter oppervlak, zowel in als buiten de stad, werd verhard. De
stadsuitbreidingen leidden tot een excessieve groei van het verkeer en daarmee van het bestrate
areaal. De bestrating had een functioneel karakter: de keien en klinkers die wij ‘sierbestrating’
noemen waren in de zeventiende eeuw het enig beschikbare materiaal. Hier moet aan worden
toegevoegd dat functionaliteit en esthetiek in het geval van bestrating grotendeels samenvielen.
Vaak werd de bestrating in klinkers uitgevoerd met een natuurstenen baan voor sleden en wagens
in het midden van de straat of kade. De ruimte tussen de stoepen van de huizen werd naar
believen met klinkers of natuurstenen zerken opgevuld.2211
Tegen het einde van de zeventiende eeuw, toen de stadsfabriek de ene
bezuinigingsoperatie na de andere onderging werd de hoeveelheid bestrating geminimaliseerd.
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165vo (12 december 1667).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
2202 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8 (17 november 1668).
2203 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664).
2204 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 120 (8 maart 1678).
2205 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 163 (3 oktober 1685).
2206 Sandifort 1975-1978.
2207 Sprietsma 1997; onder de Dam ligt een betonnen fundering, vergelijkbaar met die van een snelweg: Abrahamse en
Van de Koppel 2001, 89.
2208 Zie bijvoorbeeld SAA 5039-1 (Thesaurieren) 39vo (26 juli 1611); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 130vo (7 maart 1647);
SAA 5039-6 103 (17 maart 1677).
2209 In 1620 werd de Sint-Antoniesbreestraat op verzoek van omwonenden bestraat; zij betaalden een groot deel van de
kosten: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 46 (7 november 1620).
2210 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 58vo (24 maart 1699).
2211 Sandifort 1975-1978.
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Sommige straten werden niet over de gehele lengte bestraat maar alleen waar dat nodig was. Zo
werd in 1700 de weg van de Hogesluis tot aan de Weesperpoort bestraat, verder niet. 2212 Het was
belangrijk dat wagens de poort en de weg langs de Amstel konden bereiken maar een wagenweg
voorbij de poort in oostelijke richting werd niet noodzakelijk geacht. De bestrating strekte zich
evenmin overal uit van gevel tot gevel: sommige straten werden niet over de gehele breedte
bestraat maar kregen alleen een stenen baan van een roede (ongeveer 3,75 meter) breed. 2213 Toen
de route van de Hogesluis naar de Weesperpoort met kasseien werd bestraat kreeg de
stadsfabriek de opdracht van de thesaurieren om de straat te verharden op een breedte dat
rijtuigen elkaar goed konden passeren.2214 De bestrate baan kwam in breedte ongeveer overeen
met de radiaalstraten, waarvan de breedte op basis van hetzelfde uitgangspunt was bepaald. De
Plantage Middenlaan was veel breder dan de andere radialen: in het tuinengebied kon een brede
laan er gezien de lage ruimtedruk wel af. Met meer dan honderd voet (28 meter) was de Plantage
Middenlaan veruit de breedste straat van Amsterdam. Door omstandigheden was het profiel van
de straat verdriedubbeld in breedte, maar dit gold niet voor de bestrating. Integendeel: die werd
smaller dan in de andere radialen. In 1699 werd de laan op verzoek van omwonenden voorzien
van een looppad van zes voet (1,7 meter) breed. Dat werd bestraat met ‘klinckert op sijn kant’ die
tegen het wegglijden niet met de blijkbaar gebruikelijke aardlatten, maar met stenen op hun kant
zou worden beschermd. Het pad zou komen te liggen aan de zijde waar ook de lantarens
stonden.2215 Het jaar daarop werd deze klinkerbestrating wegens de hoge onderhoudskosten
vervangen door Brabantse steen, op een breedte van anderhalve roede (5,65 meter).2216
Uiteindelijk was de straat dus nog smaller dan de andere radiaalstraten. In de resoluties werd
benadrukt dat de natuurstenen wagenweg geen luxe was, gericht op het comfortabel vervoer per
rijtuig naar de herbergen in de Plantage of de buitenplaatsen in de Watergraafsmeer. Het bedrag
van achtduizend gulden dat eenmalig aan steen, zand en arbeidsloon zou worden gespendeerd
werd gezien als een nuttige investering. Men zou de jaarlijkse onderhoudskosten van 100 gulden
drastisch verlagen.
Buiten de stad lag nauwelijks bestrating. De toegangswegen waren over een kleine
afstand direct buiten de stad bestraat. In 1603 verzocht een aantal kooplieden om bestrating van
de dijkweg van Amsterdam naar Naarden, zodat hij in alle jaargetijden bruikbaar was voor het
rijden met paard en wagen. Dit zou leiden ‘tot vordering van de coophandelinge ende
neringe’.2217 De burgemeesters waren niet ongenegen dit verzoek in te willigen. Niets wijst er
echter op dat dit plan is uitgevoerd. Pas in de achttiende eeuw werd een netwerk van verharde
wegen tussen de steden aangelegd.2218 Een uitzondering was de Overtoom. In 1665 werd
besloten om deze, voor zover die bebouwd was, te bestraten met Noorse steen, op kosten van de
aanwonenden.2219
Klinkers waren tot de invoering van de luchtband niet erg geschikt als materiaal voor
verkeerswegen. Ze waren niet lang bestand tegen smalle wagenwielen met ijzerbeslag of met
ijzers uitgeruste sleden. De hoefijzers van trekpaarden waren voorzien van lipstukken om
voldoende grip op het plaveisel te krijgen. De lipstukken zaten aan de voorzijde van de hoefijzers
en bleven steken in de behakte keien of tussen de klinkers.2220 Door dit ijzerbeslag was het
transport van mensen en goederen een aanslag op de bestrating. De overlieden van het
slepersgilde betaalden al in de zestiende eeuw een jaarlijkse bijdrage aan de stad vanwege de
schade die de paarden van de sleelieden toebrachten aan de bestrating.2221 Er waren dagelijks
Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-9 89vo (5 oktober 1700).
SAA 5039-2 165vo (1 januari 1664); SAA 5039-9 59vo-60 (8 april 1699).
2214 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 89vo (5 oktober 1700).
2215 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 59vo-60 (8 april 1699).
2216 SAA 5025-45 (Vroedschap) 73 (1 september 1700).
2217 SAA 5025-9 (Vroedschap) 1 (13 oktober 1603).
2218 Horsten 2005.
2219 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 54 (1 december 1665). De dijkgraaf en heemraden van NieuwerAmstel hadden een schouw gehouden van de wegen en bevonden dat het deel van de Overtoom dat door de stad
moest worden onderhouden onberijdbaar was geworden. In 1668 de Overtoom in zijn geheel bestraat met ballaststeen,
afkomstig van het Reguliersplein: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 171 (18 februari 1668). In 1690 werd de weg van de
Leidsepoort tot aan de Overtoom bestraat met ‘moppen klinckert’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 99vo (12 januari 1690).
2220 Sandifort 1975-1978.
2221 SAA 366 (Inleiding op het Archief van de gilden en het brouwerscollege) versie 5.2 (27 november 2004), 32;
Schoonderwoerd 1932, 6; SAA 5039-297 (Rapiamus) 95 (3 november 1612).
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honderden mensen in de weer met het verslepen van goederen en met het toebrengen van zware
schade aan de bestrating. Vroeg in de zeventiende eeuw was de jaarlijkse bijdrage gesteld op een
schamele twintig gulden.2222 De opbrengst van deze belasting stond niet in verhouding tot de
schade die de slepers aan de bestrating toegebrachten.
Graniet en basalt zijn hard, slijtvast en breken niet snel. Daarom zijn deze steensoorten
geschikt voor toepassing in bestratingen. Toch werden ook straatklinkers gebruikt voor
verkeerswegen. Vaak werd expliciet vermeld dat de klinker ‘op zijn kant’ moest worden gelegd,
net als bij de huidige klinkerbestrating.2223 In 1614 kwam het stadsbestuur met een programma
om een groot deel van de oude stad opnieuw te bestraten. Alle burgwallen zouden worden
bestraat met Veluwse en Betuwse steen; waarschijnlijk wordt hiermee een combinatie van keien
en baksteen aangeduid.2224 Eerst zouden de beide Voorburgwallen worden aangepakt, daarna de
Achterburgwallen. Het gingom vervanging van de bestaande bestrating. De kade werd niet in zijn
geheel bestraat, maar tot een breedte van veertien voet (4 meter), gerekend vanuit de stoepen.
Sommige kades aan de Achterburgwallen waren smaller dan veertien voet. Voor de huizen kwam
een bakstenen baan. De kosten werden doorberekend aan de bewoners in de vorm van een
verhoging van het straat- en emmergeld.2225 De vernieuwing van de bestrating van de oude stad
vond plaats op het moment dat de derde vergroting in uitvoering was. Er lijkt een
uitstralingseffect van de vergroting te zijn uitgegaan: in vergelijking met de bestrating van de
gloednieuwe grachten voldeed de oude bestrating van de burgwallen niet meer aan eisen van
welstand, functionaliteit en eenheid.
Baksteen en natuursteen werden door elkaar toegepast, afhankelijk van de functies van
het betreffende wegvak, voortschrijdend technisch inzicht, en de eigenschappen, beschikbaarheid
en prijs van materialen. Op sommige plaatsen werd uitgebreid geëxperimenteerd met methodes
en materialen.2226 Er werden keien en gehakte steen gebruikt: de Veluwse en de Noorse steen,
ook ballaststeen genoemd, bestond waarschijnlijk uit zwerfkeien en was goedkoper dan gehakte
(‘Brabantse’ of ‘Vilvoordse’) natuursteen.
Er bestond een systematisch verband tussen de functie van een buitenruimte en
materiaalgebruik in de bestrating. Men moest een balans zoeken tussen kosten en kwaliteit; men
probeerde voortdurend om te bezuinigen op openbare werken. Daarom werd natuursteen in de
vierde uitleg, toen in korte tijd een enorme hoeveelheid bestrating moest worden aangelegd,
alleen gebruikt waar dat nodig was: op plaatsen waar veel wagens en sleden kwamen en op
plekken waar veel vee liep.2227
Maar in de bestrating werd vooral geanticipeerd op verkeer. Zo kregen de radiaalwegen
in de vierde uitleg meteen een natuurstenen bestrating: de Leidsestraat in 16632228 en de
Utrechtsestraat in 1664.2229 In 1665 werd door thresorier Hooft aan de burgemeesters
voorgesteld de nog niet bestrate Weesperstraat en de Muiderstraat zo snel mogelijk te bestraten
zodat ze met paard en wagen konden worden gebruikt.2230 Ook tangentiale wagenroutes werden
bestraat met natuursteen. Zo kreeg de straat tussen de Utrechtsepoort en de Weesperpoort, over
de Hogesluis, in 1670 een bestrating in Vilvoordse steen.2231 Het Kattenburgerplein werd met de
SAA 5039-294 (Rapiamus) 100 (1609).
Klinkerbestrating werd wel begoten met ‘slijp’: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 176vo (26 november 1694); SAA 50399 (Thesaurieren) 37vo-38 (11 juli 1698). Het is niet duidelijk of het gaat het om steenslijpsel of zaagsel. Het kan een
middel tegen slijtage van het wegdek of tegen gladheid zijn geweest.
2224 Volgens Hollestelle wordt hiermee baksteen aangeduid: Hollestelle 1961, 108. Op de Veluwe werd geen baksteen
geproduceerd; met Veluwse steen worden waarschijnlijk zwerfkeien bedoeld.
2225 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 29vo (19 augustus 1614).
2226 Toen de weg langs de Overtoom in 1702 gebreken vertoonde werd een aantal proefvakken aangelegd om te
onderzoeken welke materialen het best zouden functioneren en het minst zouden verzakken: SAA 5039-9
(Thesaurieren) 126 (11 juli 1702).
2227 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). De prijs zal een rol hebben gespeeld: de stad
moest de steen op de vrije markt zien te verwerven, en zorgde zelf voor een stijging van de vraag. In 1607 werd
vastgesteld dat klinkerbestrating niet geschikt was voor veemarkten. Toen werden de Nieuwmarkt en het pleintje bij de
Nieuwe Haarlemmersluis verhard met keien: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 9 (8 december 1607); SAA 5024-1
(Burgemeesters) 16vo (2 oktober 1609).
2228 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663).
2229 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664).
2230 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665).
2231 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 134vo (27 november 1670).
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goedkope maar slijtvaste ballaststeen bestraat.2232 Dat was het voorplein van ’s Lands Magazijn;
hier werden zware goederen, zoals kanonnen, overgeladen of opgeslagen.
In 1668 ging men nog een stap verder: werd besloten dat ‘Noorsche ballast’, granieten
keien die als ballast werd meegenomen uit Scandinavië, niet meer zou worden toegepast bij het
bestraten van grachten en straten maar alleen nog op plekken waar het echt nodig was, zoals het
grote wagenplein bij de Utrechtsepoort.2233 De granietkeien waren op dat moment moeilijk
verkrijgbaar. Een jaar later bleek er niet genoeg te zijn voor het gehele plein; alleen bij de
ossenstallen kwam verharding, de rest van het plein bleef nog onbestraat.2234 In de jaren waarin
grote delen van de vierde uitleg werden bestraat en bebouwd was de vraag naar natuursteen erg
groot; de prijs zal navenant zijn gestegen.
In de loop van de tijd werden steeds grotere delen van de stad met natuursteen
geplaveid. Natuursteen is een zeer duurzaam materiaal: het ging lang mee en kon steeds opnieuw
worden hergebruikt. Dat gebeurde ook: bouwmaterialen werden nooit weggegooid omdat ze een
groot deel van de kosten van stadswerken bepaalden.2235
Een andere aanslag op de bestrating was het opbreken ervan om riolen aan te leggen. De
aanleg van riolering was een zaak van particuliere huiseigenaren. De meeste riolen liepen haaks
onder de straat van het huis naar de kade; op afbeeldingen van de grachten is goed te zien waar
de riolen uitkomen in de kademuur. In sommige straten lag een stadsriool. Deze werden ad hoc
aangelegd op plaatsen waar dat nodig werd geacht. Ze maakten geen deel uit van een groot
systeem. Voor aansluiting op een stadsriool was toestemming nodig van de thesaurieren.2236
Riolen hadden om functionele en esthetische redenen de voorkeur boven open goten in de
straten. Dit werd wel als argument gebruikt bij de aanvragen om een riool te mogen aansluiten op
stadsriool.2237 Er werden door de gehele stad voortdurend riolen aangelegd, gerepareerd en
vervangen. Voor het vernieuwen en aanleggen van riolering en het daarmee samenhangende
opbreken van bestrating was toestemming van de rooimeesters nodig maar niet iedereen kon of
wilde dit goed begrijpen.2238 Wie zonder toestemming een straat opbrak riskeerde een boete.2239
In 1668 werd voorgeschreven dat iedereen die een riool wilde aanleggen of vernieuwen
dat moest uitvoeren in steen. Houten riolering werd bij keur verboden.2240 Deze verviel zo snel
dat straten om de haverklap open moesten. Stenen riolering ging veel langer mee en de straten
hoefden minder vaak te worden opgebroken.2241
Ondanks alle inspanningen werd in de vroedschap meermalen vastgesteld dat het te gek
werd met de kosten van de bestratingen. In 1635 werd in de vroedschap geklaagd dat de stad de
excessieve kosten van reparatie en onderhoud van de bestrating niet langer kon opbrengen; er
werd een commissie gevormd die op zoek ging naar manieren om aan geld voor bestrating te
komen.2242 In 1686 werd opnieuw vastgesteld dat de kosten van het bestratingswerk de pan uit
rezen.2243 Bij de aanleg van bestrating moest constant worden gezocht naar evenwicht tussen de
kwaliteit, de duurzaamheid en de aanleg- en onderhoudskosten van de verschillende technieken
en materialen. Onderhoud en vernieuwing van de bestaande bestrating van de gehele stad werden
vanaf 1673, toen de toestand van de stadsfinanciën zorgwekkend was, weer jaarlijks aanbesteed;

SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109vo (5 oktober 1683).
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 193vo (24 augustus 1668).
2234 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 49 (15 mei 1669).
2235 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 112 (27 januari 1702). In 1702 werden 600.000 stuks besteld bij Pieter de Keijser. Dat
was voldoende voor 15.000-20.000 vierkante meter.
2236 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 170 (18 oktober 1703).
2237 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 201 (14 september 1686).
2238 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 83vo (26 mei 1666).
2239 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 3 (9 oktober 1668).
2240 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 3 (9 oktober 1668).
2241 Riolen werden gemetseld uit de beste kwaliteit (minst poreuze) baksteen. Deze soort klinker werd ook wel
‘(regen)bakklinker’ genoemd. Hollestelle 1961, 98. Wie een riool liet aanleggen of vernieuwen was verplicht om het
bestratingsmateriaal op te slaan zodat het niet gestolen of in het water gegooid werd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 4 (21
november 1686).
2242 De uitkomsten zijn niet bekend: SAA 5025-16 77vo-78 (12 januari 1635).
2243 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 4 (21 november 1686).
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een particuliere aannemer voerde het werk uit.2244 Vanaf 1685 moesten wijkmeesters melden waar
de bestrating beschadigd was zodat de thesaurieren actie konden ondernemen. 2245
5.4.3 Straatnamen
De tijd werd in de stad nauwkeurig aangegeven door een systeem uurwerken en slagklokken.
Men zou verwachten dat een overheid die een dergelijke nauwkeurigheid betracht in de publieke
taak van de tijdmeting ook het aangeven van de plaats waar men zich bevond goed zou regelen.
Dat was niet het geval. Om te beginnen was de naamgeving van veel straten niet formeel
geregeld. Een straat kon in de loop van de tijd, of zelfs tegelijkertijd, meerdere namen dragen.
Straten met dezelfde functie kregen dezelfde naam, voorzien van het predicaat ‘oude’ of ‘nieuwe’.
Zo ligt de Looiersstraat in de Jordaan. Deze werd na de aanleg van de Nieuwe Looiersstraat in de
Weteringbuurt aangeduid als de Oude Looiersstraat.
In 1606 ondernam de stadsregering een poging om een aantal straten, kades en bruggen
te voorzien van een straatnaam om dergelijke verwarring te voorkomen. Men wilde nieuw
aangelegde straten en bruggen een vaststaande naam geven. Zo werd ‘de nieuwe zeedijck
streckende van d’oude St Anthonispoort tot de nieuwe St Anthonispoort’ de Breedestraet
genoemd. Tegelijkertijd werd het huis van burgemeester Hasselaer als oriëntatiepunt gebruikt: de
Haarlemmerstraat werd de straat ‘voor Hasselaer’ genoemd, de Brouwersgracht de straat ‘achter
Hasselaer’. Sommige namen werden vervangen vanwege mogelijke misverstanden. Namen als de
Gelderse Kade, de Engelse Kade en de Oostindische Kade kwamen daardoor tot stand. Andere
namen werden om esthetische redenen gewijzigd. Zo werd de Strontenburgerbrug hernoemd tot
Heibrug.2246 Ook in bestuurlijke stukken werd geen consequente aanduiding gehanteerd.
Sommige nieuwe namen zijn verder nooit gebruikt. Voor de zeventiende-eeuwse uitbreidingen
werden de straatnamen wel van te voren bepaald.
Maar nergens in de stad waren naamborden. In het archief is slechts één aanwijzing te
vinden voor de aanwezigheid van straatnaamborden. Het ging om een poging de naam van een
straat te veranderen: de Galgenstraat op het Prinseneiland moest vanaf 1662 Prinsendwarsstraat
worden genoemd. Dit zou ‘bij affixie van planckjes’ worden bewerkstelligd.2247 Het heeft niet
mogen baten: de Galgenstraat heet nog steeds Galgenstraat.
5.4.4 Bruggen
De bruggen waren essentiële schakels in het verkeerssysteem. De aanleg en het onderhoud van
bruggen waren een van de eerste onderdelen van de buitenruimte die onder verantwoordelijkheid
van de overheid kwamen. In 1541 werd alle huiseigenaren een heffing opgelegd tot onderhoud
van de bruggen.2248 Bruggen waren duur en hun aantal was beperkt.2249 Bereikbaarheid was niet
vanzelfsprekend, ook niet overal binnen de stad. Veel meer dan in de huidige praktijk waarin de
overheid bepaalt (en betaalt) was in de zeventiende eeuw sprake van ‘vraaggestuurde ruimtelijke
ordening’. Ook op het gebied van bereikbaarheid speelde de vraag een grote rol. Het kwam voor
dat bewoners vroegen om de aanleg van een brug omdat het bestuur het niet als zijn taak deze te
bouwen.
Op hoofdroutes werden zonder meer bruggen aangelegd. Andere bruggen werden op
verzoek van omwonenden aangelegd. Hiervoor werd altijd een tegenprestatie gevraagd. In 1604
besloot men tot de bouw van de Hoofdbrug over de Gelderse Kade bij de Schreierstoren. Dit
gebeurde op verzoek en deels op kosten van de Lastagebewoners.2250 In 1612 droegen de
welgestelde bewoners van de Jodenbreestraat droegen zeshonderd gulden bij aan verbreding van

SAA 5039-5 (Thesaurieren) 196vo (29 mei 1674).
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 143 (26 maart 1685).
2246 SAA 5020-11 (Keurboek H) 235vo (1606).
2247 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662).
2248 Van Iterson en Van der Laan 1986, 51. Door middel van keuren werd getracht schade aan bruggen te voorkomen.
Het aanleggen van schepen aan de bruggen in Amsterdam was al sinds 1463 verboden. Dat gold ook voor het opslaan
van hout en andere goederen op bruggen en sluizen: Breen 1902, 26, 65-66.
2249 Er lagen nooit vier bruggen op de kruising van twee grachten maar maximaal drie. Veel bogen onder bruggen
werden verhuurd aan particulieren of er werden er secreten in ondergebracht: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 93vo-94 (29
januari 1683).
2250 SAA 5025-9 (Vroedschap) 46 (22 mei 1604).
2244
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de brug over de Sint Anthonissluis.2251 Ook tussen het Realeneiland en de zoutketen werd geen
brug gelegd totdat bewoners erom vroegen.2252 Eerst moest worden onderzocht of de brug echt
nodig was.2253 Een brug tussen het Prinseneiland en het Bickerseiland werd pas aangelegd na een
verzoek van bewoners.2254 In 1624 verzochten bewoners van de Binnen-Amstel en het Singel bij
de Kloveniersdoelen om de aanleg van een nieuwe Amstelbrug, de latere Halvemaansbrug.2255
Aan de aanleg van deze brug ging uitgebreid overleg vooraf met de omwonenden. 2256 De brug
werd in 1626 aangelegd.2257 Als bruggen werden aangelegd op verzoek van bewoners moesten zij
bijdragen in de kosten.2258 Zo werd over de Keizersgracht bij de Westerkerk (op de plek waar de
bewoners een extra dwarsstraat vroegen maar niet kregen) een brug aangelegd op voorwaarde dat
de bewoners een substantieel deel van de kosten betaalden.2259
De locatie van bruggen bepaalde de loop van verkeersroutes door de stad. Na aanleg van
de bruggen lagen deze over het algemeen vast: het kwam zelden voor dat de locatie van een brug
werd gewijzigd. De bruggen in de binnenstad liggen voor het overgrote deel op dezelfde plaats
als in de zeventiende eeuw. Verkeersroutes lagen vast op het moment dat een uitbreidingsplan
werd gerealiseerd; op dat moment werden de sporen door de stad getrokken. De functies van een
(deel van een) gracht werd bepaald door de locatie ten opzichte van de verkeersroutes. Was deze
eenmaal vastgelegd dan stonden de gevestigde commerciële of vastgoedbelangen verplaatsing van
een brug steevast in de weg.2260 Verplaatsing van bruggen leidde altijd tot belangenconflicten
tussen de stad en groepen bewoners en bedrijven.
5.4.5 Een Rialtobrug voor Amsterdam?
Een goed voorbeeld van de belangen die speelden bij een (voorgenomen) verplaatsing van een
brug is de gang van zaken rond de Torensluis. Deze brug over het Singel was genoemd naar de
Jan Rodenpoortstoren. In 1594 was men begonnen met de vernieuwing van de Torensluis.
Tijdens de uitvoering kwam in de vroedschap de vraag aan de orde of de (toen nog smalle) brug
niet beter aan de noordzijde van de toren kon komen. Dat zou ‘heerlijck ende vercierende voor
de oude stadt’ zijn: de brug zou in de as van de (nog niet verbrede) Molsteeg en Torensteeg
komen te liggen en dat werd kennelijk mooier gevonden dan in de as van de (veel bredere) Oude
Leliestraat. Er werd altijd vanuit het centrum geredeneerd.
Maar de bewoners van de Oude Leliestraat vroegen of de brug ten zuiden van de toren
kon blijven liggen. Als de brug aan de noordzijde van de toren zou komen te liggen zouden zij
‘grotelicx [...] worden beschaedicht ende vercort’. De bewoners meenden recht te hebben op een
brug ten zuiden van de toren: zij hadden veel meer voor hun percelen betaald dan de eigenaren
van omliggende percelen vanwege ‘de neringe die apparentelijck aldaer deur de passagie soude
volgen’.2261 Op ieder moment dat er gesleuteld werd aan de ‘routing’, de loop door winkelstraten,
kwamen commerciële belangen in het geding. De vroedschap liet in dit en andere gevallen zijn
esthetische ambities varen en koos ondubbelzinnig voor het gevestigde belang (afb. 143). De
vrees voor schadeclaims moet hebben meegespeeld in de overwegingen.
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 25 (6 oktober 1612).
SAA 5025-15 (Vroedschap) 261 (22 juni 1632).
2253 Dit duurde bijna een jaar, het project was kennelijk geen prioriteit: SAA 5025-15 (Vroedschap) 274 (12 februari
1633).
2254 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633). Deze brug was in de jaren zestig steeds bouwvalliger geworden. Men
besloot meermalen om hem, als het even kon, nog een jaar te laten staan: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari
1670).
2255 SAA 5025-14 (Vroedschap) 48 (22 november 1624). De omwonenden werden gehoord alvorens de raad een
besluit nam: SAA 5025-14 (Vroedschap) 59 (28 januari 1625).
2256 SAA 5025-14 (Vroedschap) 59 (28 januari 1625).
2257 Bardet 1940.
2258 SAA 5025-18 (Vroedschap) 16vo (5 maart 1644); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 192 (16 september 1695).
2259 SAA 5025-10 341 (19 augustus 1616).
2260 SAA 5025-20 (Vroedschap) 208 (4 september 1654). Het ging om de Bullebakssluis en de brug bij de
Zaagmolenpoort. Ook als bruggen werden gesloopt bleven de verkeersroutes op de langere termijn ongewijzigd. Sloop
van bruggen werd meestal ingegeven door een militaire noodzaak. Ze werden herbouwd als de dreiging verminderd
was. In de tussentijd werden vaak pontveren gebruikt. Zo werden in 1654 twee bruggen over de stadsgracht vervangen
door veerdiensten. Ook in 1673 nam een pontveer de plaats in van een gesloopte brug over de stadsgracht: SAA 50395 (Thesaurieren) 123vo (11 januari 1673).
2261 SAA 5025-8 (Vroedschap) 45-46 (1 januari 1594).
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In 1641 was de (houten) Torensluis opnieuw aan het einde van zijn levensduur. De
vroedschap besloot om de brug op te lappen voor zo lang het duurde; daarna zou worden
besproken of er een stenen brug zou komen.2262 In 1648 was de brug dan eindelijk reddeloos
verloren. Men besloot een brug te maken die zo breed was, dat men de toren aan beide zijden
kon passeren. Dit kunstwerk zou deels moeten worden gefinancierd uit de verhuur van een
dubbele rij winkelhuisjes die midden op de brug zou worden gebouwd.2263 Hiermee zou de
Torensluis ook in functionele zin onderdeel worden van de drukke winkelroute tussen de Dam
en de westelijke nieuwstad. Het bouwen van winkels op bruggen was vanaf de middeleeuwen in
veel grote Europese steden een betrekkelijk normaal verschijnsel. Beroemde voorbeelden zijn de
London Bridge, de Ponte Vecchio, de Rialtobrug, de Pont au Change en de Pont Notre Dame.
Maar er waren tientallen, mogelijk honderden bebouwde bruggen.2264 Bebouwing van bruggen
was het gevolg van de hoge grondprijs in de steden. In de loop van de tijd werden brug en
bebouwing steeds meer een architectonische eenheid. In Amsterdam bestonden ze ook, maar dan
van een kleinere schaal en niet in één architectuur. Ze lagen op drukke winkelroutes, zoals de
Osjessluis in de Kalverstraat en de Oudezijds Kolksluis in de Zeedijk (afb. 144). In de
middeleeuwen was ook de Damsluis bebouwd.2265
De winkelbrug is mogelijk ontworpen door de pas aangetreden stadsarchitect Daniel
Stalpaert; daarmee is het ook waarschijnlijk dat het een brug in de traditie van de Rialto was. 2266
Maar de winkelhuisjes zouden er nooit komen. De brug werd wel sterk verbreed. Men koos voor
een brug met drie overgangen: twee aan weerszijden en een door de toren (afb. 145).2267 Voor de
huisjes was geen plaats meer; de verkeersstroom over de brug was zo groot dat de afwikkeling
hiervan prioriteit had boven bebouwing, hoewel nieuw verzet van zittende winkeliers vanwege
omzetderving zeker niet kan worden uitgesloten.2268 Dat de drukte (en de commerciële belangen)
groot waren blijkt uit het feit dat op de brug eenrichtingsverkeer werd ingesteld. Verkeer richting
Dam moest aan de noordkant langs de toren, het verkeer dat richting Jordaan ging moest aan de
zuidkant langs de toren.2269
5.4.6 Houten en stenen bruggen
Rond 1600 waren bijna alle bruggen in Amsterdam van hout.2270 De eerste stenen brug was in
1526 over het Spui aangelegd: de Osjessluis in de Kalverstraat.2271 In 1595 besloot men de
‘voeten en hoofden’ van de Spaarndammerbrug in steen uit te voeren, met een houten brugdek,
door houten palen gedragen.2272 In de zeventiende eeuw werd een groot aantal stenen bruggen
aangelegd. Gietijzeren leuningen werden de standaard. 2273
SAA 5024-1 (Burgemeesters) 134 (5 juli 1641).
SAA 5025-18 (Vroedschap) 213vo-214 (14 november 1648).
2264 Murray en Stevens 1996, 36-82.
2265 Breen 1909, 106-107.
2266 Stalpaert was enkele dagen eerder aangesteld: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 210vo (29 oktober 1648); SAA 5039-33
(Oudraad) 107vo (29 oktober 1648). Hij zou nog meer bruggen ontwerpen, waaronder de Hogesluis. In sommige
literatuur wordt Jan Adriaensz Leeghwater als ontwerper van de uitgevoerde Torensluis genoemd: Kruizinga 1973, 6870. Leeghwater stelde zelf ‘mede gemetseld’ te hebben aan de brug: De Roever 1944, 250.
2267 SAA 5025-19 (Vroedschap) 10 (28 januari 1649).
2268 Dit zou het onderwerp kunnen zijn geweest van de ‘discoursen’ in de vroedschap over het besluit tot de bouw van
de huisjes.
2269 Oldewelt 1951.
2270 Dat blijkt uit: Pontanus 1614, 18, 269 en uit de stadsplattegrond van Balthasar Florisz uit 1625.
2271 Wagenaar 1765, 57.
2272 SAA 5025-8 (Vroedschap) 111-112 (15 april 1595).
2273 Anoniem 1929; De Meijer 1946, 94-100. In 1615 werd de drukke Varkenssluis in de Hoogstraat van gietijzeren
leuningen voorzien: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 32 (7 maart 1615). In 1622 volgde de Haarlemmersluis: SAA 5039-1
(Thesaurieren) 82vo (11 juli 1622). De brug in de drukke Hoogstraat leverde gevaar op. De brug werd verbreed en de
handel erop werd aan banden gelegd: SAA 5020-12 (Keurboek I) 62-62vo (1 juli 1615). Ten tijde van de vierde uitleg
waren de gietijzeren leuningen een standaardonderdeel van iedere brug. Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-3 (Thesaurieren)
121-126vo (17 maart 1667). In 1660 werden 992 ‘ijzeren staven’ en 255 ‘standarts’ besteld. Ze waren in Kopenhagen
gekocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55vo (29 juli 1660). In 1663 leverden de gebroeders Louis en Hendrik Trip 348
‘pijlaers met lange pennen’ en werd ook Gerrit de Leeuw gecontracteerd om brugleuningen te leveren. De vraag was
groter dan het aanbod: in de resolutie was bepaald dat de ene leverantie niet ten koste mocht gaan van de andere: SAA
5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663). De leuningen weken in vorm en materiaal nauwelijks af van de huidige:
Stoovelaar 1991.
2262
2263
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Stenen bruggen lagen over de hoofdgrachten, in het stadshart en in de radiaalstraten. 2274
In de Jordaan en andere werkgebieden waren de meeste bruggen van hout. De haveneilanden aan
de oost- en westzijde van de stad werden door lange houten bruggen met elkaar en de rest van de
stad verbonden.2275 In de middeleeuwse binnenstad werden steeds meer houten bruggen door
stenen exemplaren vervangen.2276 Het spreekt vanzelf dat stenen bruggen op de doorgaande
scheepvaartroutes voorzien waren van oorgaten of houten wippen.2277
Stenen bruggen werden mooier gevonden, maar waren in de eerste plaats duurzamer dan
houten bruggen. Een brug was een functionele, civieltechnische opgave. Houten bruggen raakten
snel in verval, vooral op de plaats waar de palen in contact kwamen met het wateroppervlak. Bij
de bouw van bruggen werd gebruik gemaakt van grenen- en eikenhout voor de constructie van
de brug, soms ander hout voor het brugdek; een houten brug had een levensduur van 25 tot 50
jaar.2278 Buiten de grachtengordel en het stadshart kwam bouwvalligheid van bruggen veel voor:
het onderhoud was vaak niet toereikend.2279 Als bruggen zo ernstig in verval waren dat ze gevaar
opleverden werd zonder meer overgegaan tot vernieuwing, soms met tientallen tegelijk.2280 In
1672 werd door de thesaurieren vastgesteld dat de meeste houten bruggen in de Jordaan waren
vergaan.2281 Het jaar daarna besloot men het werk aan de bruggen te beperken tot de uiterst
noodzakelijke reparaties.2282 Dat die in een aantal gevallen te laat kwamen, blijkt uit het feit dat
het jaar daarna elf bruggen in de Jordaan moesten worden vernieuwd.2283
In 1837 werd een lijst gemaakt van alle Amsterdamse bruggen, waarop ook het bouwjaar
is vermeld. De meeste stenen bruggen uit de zeventiende eeuw waren in de achttiende eeuw
vernieuwd. Een enkele zeventiende-eeuwse brug was in 1837 nog niet vernieuwd en had het dus
bijna twee eeuwen volgehouden. Zo dateerde brug 37 over de Keizersgracht in de Utrechtsestraat
uit 1664 en de stenen boogbrug over de Looierssloot bij de Looiersgracht uit 1626. 2284
Maar stenen bruggen hadden ook nadelen. De bruggehoofden waren zwaar gefundeerd,
maar de opritten (‘operellen’) niet. Deze zakten weg ten opzichte van het brugdek. Dat leidde tot
ongewenste verkeersdrempels. De opritten moesten telkens worden opgehoogd.2285 In 1685
meende men hiervoor de oplossing te hebben gevonden: de opritten zouden worden gefundeerd
door middel van de aanleg van ‘aardwulven’ of grondbogen.2286 Of deze oplossing daadwerkelijk
is toegepast is niet duidelijk. In principe was het ook geen oplossing maar een verplaatsing van
het probleem, tenzij men de kades in hun geheel zou funderen maar dat was veel te duur.

In 1666 werd een overzicht vervaardigd van stadsgebouwen en kunstwerken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 52vo ff
(27 januari 1666).
2275 Kruizinga 1991.
2276 In 1644 werden de Gasthuisbrug en de Sint-Jansbrug in steen herbouwd: SAA 5025-18 (Vroedschap) 16vo (5
maart 1644). In 1647 volgde de Nieuwezijdskolkbrug: SAA 5025-18 (Vroedschap) 164 (11 oktober 1647). In 1661
werden twee bruggen over de Nieuwezijds Achterburgwal, bij de Kolk, in steen vernieuwd: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
73vo (22 maart 1661). Op dezelfde gracht volgde de brug tegenover de kerk, in 1663: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
120vo (10 april 1663). Ook de Muntsluis, een zeer centrale plek, werd van steen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 112vo (23
mei 1670). De Oude Brug over het Damrak werd in 1615 geheel vernieuwd: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 32 (7
februari 1615).
2277 Tot een doorvaartbreedte van een meter of zeven was een enkele ophaalbrug voldoende, daarboven werden
dubbele wipbruggen gebouwd: De Jong en Muyen 1995, 114, 138.
2278 Coelman noemt een maximale levensduur van 25 jaar: Coelman 2001. De Jong en Muyen noemen 50 jaar: De Jong
en Muyen 1995, 114.
2279 In 1672 werd een brug over de Looiersgracht wegens bouwvalligheid gesloopt na klachten van bewoners: SAA
5039-6 (Thesaurieren) 51-51vo (10 juli 1672). In dezelfde tijd waren twee bruggen over de Bloemgracht er slecht aan
toe. Ook deze werden op verzoek van bewoners vernieuwd: SAA 5025-31 (Vroedschap) 256 (6 september 1677); SAA
5039-6 (Thesaurieren) 109 (6 september 1677).
2280 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675); SAA 5025-30 (Vroedschap) 164-170
(28 januari 1675); SAA 5025-31 (Vroedschap) 337 (16 maart 1678); SAA 5025-32 (Vroedschap) 141 (15 oktober 1678);
SAA 5025-32 (Vroedschap) 393 (14 juli 1679). De laatste twee resoluties zijn vrijwel gelijkluidend. Zie ook: SAA 502532 (Vroedschap) 449 (16 oktober 1679); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 147vo-148 (8 mei 1685); SAA 5039-8
(Thesaurieren) 126 (29 februari 1692).
2281 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672).
2282 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673).
2283 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675).
2284 Anoniem 1837, 19, 51.
2285 Dit gebeurde in 1675 bij de Blauwbrug: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 22 (10 januari 1675).
2286 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 163 (3 oktober 1685).
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Ook de Hogesluis ontkwam niet aan verzakking. De bogen waren al in 1687 uitgeweken.
Het probleem was zo ernstig dat de brug met hekken werd afgesloten voor rijtuigen.2287 Net als
kades werden ook de bogen van stenen bruggen beschadigd als schippers (in weerwil van de
keuren) pikhaken in de bruggen staken. De drie belangrijkste doorvaarten in de Hogesluis werden
daarom met hout bekleed.2288 Een ander probleem van de stenen boogbruggen was de
inwatering. Regenwater drong door het brugdek in de bogen. Dat leidde vooral bij vorst tot grote
schade aan bruggen. Experimenten met verschillende soorten bestrating zoals ‘klinckert in ciment
op sijn kant staende’, ofwel klinkers op hun kant, gelegd in cement, moesten leiden tot een beter
waterdicht brugdek. Klinkers hadden echter weer als nadeel dat sneller schade zou ontstaan door
‘het dreunen van de overrijdende paarden ende wagens’.2289
Uit een voorstel van stadsarchitect Daniel Stalpaert blijkt dat stenen bruggen in één enkel
geval zonder meer noodzakelijk werden geacht. Dat was op de route van de Hessenkarren. De
vrachtwagens werden gebruikt voor het vervoer van stukgoederen over grote afstanden en
werden door vijf of meer hengsten getrokken. Dit zware verkeer reed alles kapot, ook de
bruggen. Hun route liep door de Weesperstraat. Daarom stelde Stalpaert in 1671 voor de
bruggen in die straat van steen te maken.2290
5.4.7 Kades
In Amsterdam waren kilometers grachten en ongeveer tweemaal die lengte aan kademuren en
beschoeiingen. In de zeventiende eeuw werden tientallen kilometers nieuwe grachten aangelegd.
De kades speelden een prominente rol in het stadsbeeld. Het opgaande deel van de kade, ook wel
‘juk’ genoemd, viel onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaren: ieder moest zorgen dat
de wal voor zijn huis werd onderhouden en indien nodig vernieuwd.2291 Alleen waar geen
bebouwing was of waar stadsgebouwen stonden werden het onderhoud en de vernieuwing van
de kades van stadswege uitgevoerd.
De verdeling van verantwoordelijkheden leidde ertoe dat sommige grachten in
materiaalgebruik en onderhoudsniveau een weinig coherente aanblik boden. Zoals architecten
van rijtjeshuizen hun esthetische ambities gefrustreerd zien als de bewoners allemaal hun eigen
schutting van de bouwmarkt halen, zo moest de stad aanzien hoe sommige kades een
lappendeken van materialen in verschillende stadia van verval waren. Daarom trad de stad vaak
op als coördinerende partij bij de aanleg van kades. Uit een keur uit 1591 blijkt dat men rond die
tijd besloten had de aanleg van stenen kades van stadswege ter hand te nemen.2292 Bij de aanleg
van een van de eerste stenen kades in 1595 werd bepaald dat de kade ‘wt eende handt’ moest
worden opgemaakt, ook al waren er vele eigenaren.2293
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 23vo (11 maart 1687); Jansen 1975-1976.
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 83-85vo (7 april 1689).
2289 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 39 (1 mei 1687).
2290 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 170 (10 juni 1671).
2291 Dit was een overblijfsel van de middeleeuwse toestand waarin de stad nauwelijks bemoeienis had met de inrichting
van de buitenruimte. Er bestond in de zeventiende eeuw een algemene uitzondering op deze regel: langs nieuw
aangelegde grachten werd van stadswege een houten beschoeiing aangelegd. Deze werd soms geplaatst als de grond
nog niet verkocht was of als er geen sprake was van grootschalige grondverkoop, zoals in de Jordaan. In die gevallen
moest de stad wel een beschoeiing aanleggen omdat er geen grondeigenaren bekend waren. Incidenteel werden
uitzonderingen gemaakt op deze regel: zo werden in 1620 de erven op de oude geschutswerf verkocht onder de
conditie ‘dat sij geen last en sullen hebben van het maecken van de steene wal’: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 71vo (1
januari 1620). Aanvankelijk staken sommige delen van kades dieper in het water dan andere. In 1541 werd hiertegen
opgetreden door de aanleg van kades uitsluitend toe te staan na goedkeuring van de rooimeesters: Keur d.d. 12 april
1541: Noordkerk 1748-1778, II, 724. Over het algemeen wordt aangenomen dat de rooimeesters hierop toezagen: SAA
5220 (Inleiding op de inventaris van het archief van de rooimeesters, later bouwopzichters), versie 1.17, 7 oktober
2004. In de zeventiende eeuw werden bij verbreding van kades door de aangeërfden, die incidenteel nog wel
voorkwam, vaak voorwaarden gesteld aan de breedte van de scheepvaartverbinding of de doorstroming. Op het
Waalseiland werden in 1682 alle kades vernieuwd vanwege de waterkering. Ook hier vroegen bewoners om verbreding,
‘opdat daar door de wallen soo veel te lager en bequamer tot den opslag mogten vallen, sonder nogtans de gloijinge
van de straat al te steijl te maken’. Dit verzoek werd ingewilligd: SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei 1682).
Deze versnippering van publieke en private verantwoordelijkheden heeft tot 1850 voortgeduurd. Toen bepaalde de
Hoge Raad dat het onderhoud van kades, die op veel plaatsen in verregaande staat van ontbinding verkeerden, de
verantwoordelijkheid was van de gemeente: Jager 2002, 79-91.
2292 Keur d.d. 10 april 1591: Van Dillen pp. 485-486.
2293 SAA 5025-8 (Vroedschap), fol 111-112 (15 april 1595).
2287
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Iedere eigenaar betaalde voor het aantal voeten dat zijn erf breed was. De lengte van de
kademuur die door de eigenaar van een bepaald perceel moest worden onderhouden werd exact
berekend, soms tot op de kwart voet nauwkeurig. Delen van de kade die onderdeel uitmaakten
van een sluis of brug of die werden gebruikt voor trappen en de afvoeren van stadsriolen werden
niet meegerekend.2294 Hier was het zaak de kade goed te onderhouden om omwonenden geen
excuus te geven voor nalatigheid. In 1663 besloten de thesaurieren de kade voor de Westerkerk
zo snel mogelijk te laten vernieuwen ‘om particulieren met een goet exempel voor te gaen, tegens
welcke in cas van nalatigheit geprocedeert sal worden’. Door zelf het goede voorbeeld te geven
trachtte het bestuur gewenst gedrag te stimuleren; tegelijkertijd werd een stok achter de deur
gehouden ter voorkoming van wantoestanden. 2295
Bij de bouw van het stadhuis leidde de nieuwe architectonische allure tot het initiatief
om een monumentale hardstenen kade aan te leggen; deze maakte deel uit van het ontwerp van
het stadhuis en is weergegeven op de ontwerptekeningen. In 1667 werd opdracht gegeven tot
uitvoering van deze ‘trappen’, zodra het kalkhok dat ten behoeve van de bouw achter het
stadhuis stond zou zijn weggehaald.2296 Het is er niet van gekomen: op contemporaine prenten is
een gewone kade afgebeeld.
De westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal was al eerder voorzien van nieuwe
kademuren. In 1663 lieten de overburen van het stadhuis hun kade vernieuwen. De aanleg van
deze kade was een uitstralingseffect van het nieuwe stadhuis: er woonden vooral
regentenfamilies.2297 De kade werd aangelegd door de stad; de bewoners betaalden samen 2550
gulden, acht gulden per voet.2298
Aanvankelijk werden kades bij vernieuwing op kosten van burgers aangelegd door
particuliere aannemers. Vanaf 1550 kwam het voor dat bewoners de stad betaalden voor de
uitvoering van hun wal.2299 Het kwam in de loop van de zeventiende eeuw steeds vaker voor dat
de kades door de stadsfabriek werden uitgevoerd en vervolgens in rekening gebracht bij de
omwonenden.2300 In 1675 stond in de jaarlijkse werklijst voor stadsfabriek de vernieuwing van
vele vervallen houten en stenen kades door de gehele stad. Blijkbaar was de uitvoering van het
onderhoud op dat moment in handen van de fabriek.2301 Daarna kwam het vaker voor dat het
onderhoud van kades op de lijst stond, bijvoorbeeld in 1689, 1690, 1692, 1693 en 1694.2302 Met
de stadsfabriek als uitvoerder nam de overheidsbemoeienis in de loop van de zeventiende eeuw
geleidelijk toe maar de grondeigenaren bleven betalen. Ongetwijfeld was de toenemende
overheidsbemoeienis ingegeven door de wens om de uniformiteit te bevorderen.
De kades langs de grachten waren aanvankelijk van hout; ze zagen er niet anders uit dan
de beschoeiingen in het Vondelpark. Stenen kademuren werden echter algemeen mooier en beter
gevonden dan de houten beschoeiingen. De stenen kades waren niet alleen mooi op zichzelf
maar kwamen in veel gevallen in de plaats van iets afstotelijks, van verrotting en verval: ‘Want
vermits het schoeien van de wallen met hout, tot groot nadeel en zware kosten, zoo van
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 48 (30 mei 1675). Zie voor een dergelijke rekenkundige exercitie ook: SAA 5023-6
(Groot Memoriaal) 216 (11 januari 1652). Het stuk kade waar vuilnisschuiten lagen werden door de stad betaald: SAA
5039-297 (Rapiamus) 172 (20 november 1612): SAA 5039-302 (Rapiamus) 226vo (13 januari 1618). Een predikant, die
uit hoofde van zijn functie vrije woning van de stad kreeg, hoefde zijn eigen kademuur evenmin te betalen: SAA 5039297 (Rapiamus) 173vo (20 januari 1613). Uit betalingen aan steenhandelaar/aannemer Claes van Delft blijkt dat de stad
betaalde voor de delen van een kade waar dwarsstraten en -stegen lagen: SAA 5039-295 (Rapiamus) 182 (26 oktober
1610). Het gaat om de kade aan de Turfmarkt, die tijdens de bouw van de Beurs werd vernieuwd. Zie ook: SAA 5039295 (Rapiamus) 182vo (30 oktober 1610). Aan de Oude Schans werd in 1611 dezelfde rekenmethode gebruikt; ook
hier was Claes van Delft aannemer: SAA 5039-296 (Rapiamus) 165vo (2 december 1611); SAA 5039-299 (Rapiamus)
197vo (16 oktober 1614). Ook voor stadsgebouwen moest de stad de kade laten aanleggen: Dat gold bijvoorbeeld voor
de kade bij het glashuis: SAA 5039-299 (Rapiamus) 198 (21 december 1614).
2295 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144 (21 augustus 1663).
2296 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 december 1667).
2297 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134vo [ongedateerd; mei 1663].
2298 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 165-165vo (1663-).
2299 SAA 5014-1 (Stadsrekeningen) 42vo-43 (1552).
2300 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663).
2301 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675); SAA 5025-30 (Vroedschap) 164-170 (28 januari 1675),
punt 15.
2302 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 83-85vo (7 april 1689); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 102vo-103vo (16 februari 1690);
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 126 (29 februari 1692); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 143-148 (17 maart 1693); SAA 5039-8
(Thesaurieren) 162vo-163 (12 februari 1694).
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d’eigenaers der huizen, daer de wallen voor komen te leggen, als ook van de stadt zelf trekt,
gemerkt het door ’t varen met de schuiten, opslaen der goederen en perzinge der straten, de zelve
houte schoeingen lichtelijk vervallen, ook in zich zelven den vergangkelijkheit onderwarigh zijn,
inzonderheit die van vuuren of greinen hout gemaekt zijn’.2303
De eerste stenen kades werden aangelegd als onderdeel van sluizen en
verdedigingswerken (afb. 146).2304 Rond het midden van de zestiende eeuw werden stenen
kademuren aangelegd op delen van het Damrak en het Rokin.2305 Na de sloop van de
vestingmuur langs het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade kwamen daar stenen
kades. Dat lag voor de hand: de funderingen en een deel van het opgaande werk van de
vestingmuur diende als kade. De bewoners hadden hierin geen keuze, maar werden verplicht tot
een bijdrage in de kosten. Dit was een uitzonderlijke situatie, en bewoners die geen geld hadden
kregen een lening.2306
Een van de eerste plaatsen waar een stenen kademuur werd aangelegd was de oostzijde
van de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de Nieuwezijds Kolk en de Spaarndammerbrug.2307 De
aanleg van deze kade was een moeizaam en langdurig proces. In 1594 besloot de vroedschap dat
de kade in blauwe hardsteen moest worden uitgevoerd op kosten van de eigenaren van de
aanliggende percelen. De materiaalkeuze werd opgelegd door het stadsbestuur. Hierbij werd
voorzien dat ‘groote clachten’ zouden kunnen ontstaan bij de aanwonenden als de kosten veel
hoger zouden uitvallen dan die van de gebruikelijke houten beschoeiingen. In dat geval zouden
enige commissarissen uit de raad de zaak verder afhandelen.2308 Een stenen kade was niet alleen
duurder vanwege het materiaal maar ook vanwege het heiwerk.
In december 1595, meer dan een jaar later, was de stenen wal grotendeels aangelegd. De
stad had de uitvoering op zich moeten nemen, omdat de omwonenden ‘met gemoede daertoe
nyet [waren] te brengen geweest’. Drie leden van de vroedschap moesten taxeren hoeveel de
afzonderlijke bewoners zouden bijdragen. De drie mannen werd uitdrukkelijk meegegeven dat ze
moesten letten op de hogere kosten van de aanleg, maar ook de duurzaamheid van de stenen
kade moesten verdisconteren.2309 Men verwachtte terecht een grotere bijdrage van de bewoners
omdat ze met de aanleg van de hardstenen kade minder onderhoud hadden. Nog een half jaar
later, in augustus 1596, bleken met name de bewoners van de Nieuwezijds Kolk niet bereid bij te
dragen aan de stenen kademuur.2310 Dat lijkt niet onredelijk: de huizen aan de Kolk, die toen al
lang gedempt was, lagen niet aan de kade. Mogelijk heeft het bestuur gedacht dat men door het
omslaan van de kosten van een relatief klein deel van de kade op een veel groter aantal bewoners
protesten zou kunnen voorkomen. Waarschijnlijk is de langdurige aanleg van deze kademuur
aanleiding geweest tot de zeventiende-eeuwse praktijk, waarin de keuze voor het materiaal niet
door het bestuur werd opgelegd.
Ter bevordering van de aanleg van stenen kades werd een regeling ingesteld: wie voor
zijn huis een stenen kade liet aanleggen kreeg de kosten van de houten kade (zes gulden per voet)

Dapper 1663, 453 (4).
Op het panorama van Pieter van der Keere uit 1606 is te zien dat de kade langs het IJ van hout was, met als enige
uitzondering het Kamperhoofd, gebouwd als verdedigingswerk, en een klein stukje ten oosten van de Schreierstoren.
Stenen sluizen werden vanaf de late vijftiende eeuw gebouwd en werden in de loop van de zestiende eeuw
gemeengoed: Arends 1994, 18. In een keur d.d. 7 december 1472 wordt gesproken van een enkele stenen sluis in
Amsterdam: Breen 1902, 84. In Amsterdam werd de Bentheimer steen die vrijkwam bij de sloop van de oude
stadsmuur in 1601 gebruikt voor de bouw van nieuwe sluizen: SAA 5025-8 (Vroedschap) 698 (9 maart 1601). Zie het
bestek van de Sint Anthonissluis: SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 199vo-203vo (27 maart 1601).
2305 Over het Damrak tussen de Papenbrug en de Weduwensteeg: SAA 5014-1 (Stadsrekeningen) 39vo (10 maart
1552). In hetzelfde jaar werd op een deel van het Rokin een kade van blauwe hardsteen aangelegd: SAA 5014-1
(Stadsrekeningen) 41vo (23 september 1552).
2306 Uit de jaarlijkse betalingen van rente en aflossing blijkt dat alleen tussen de Romeinsarmsteeg en Brouwerij het
Lam, tegenover de Doelen, mensen woonden die een lening hadden: SAA 5039-294 (Rapiamus) 43, (1609); SAA 5039295 (Rapiamus) 33 (1610); SAA 5039-296 (Rapiamus) 26 (1611); SAA 5039-300 (Rapiamus) 43 (13 mei 1615).
Uiteindelijk draaide de stad op voor een deel van de kosten: SAA 5039-33 (Oudraad) 24 (31 mei 1616). Ook hier
werden de kades die niet voor particuliere erven lagen, maar voor straten en stegen, door de stad betaald: SAA 5039299 (Rapiamus) 197vo (16 oktober 1614).
2307 De Nieuwezijds Kolk zelf was al aan het eind van de vijftiende eeuw gedempt: Vermeer en Rebel 1992, 84.
2308 SAA 5025-8 (Vroedschap) 50-51 (21 oktober 1594).
2309 SAA 5025-8 (Vroedschap) 208-209 (23 december 1595).
2310 SAA 5025-8 (Vroedschap) 273-274 (8 augustus 1596).
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terug. Deze regeling was niet algemeen, maar kon (net als verhuisvergoedingen bij
stadsuitbreiding) op verzoek van bewoners worden toegepast.2311
Bij de grote stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw gingen stenen kades het beeld
langs de grote grachten bepalen, met lyrische beschrijvingen als gevolg. Er lijkt een
uitstralingseffect van te zijn uitgegaan: wie stenen kades bij de achterburen had zien liggen wilde
zelf ook wel zoiets voor zijn deur. Stenen kades werden de norm voor de ‘betere’ stadsdelen. Na
het begin van de derde uitleg, waarbij op de Herengracht en de Keizersgracht op grote schaal
stenen kademuren werden aangelegd, begon men ook aan de ‘buitenkant’ van het Singel en aan
de Warmoesgracht met de aanleg van nieuwe stenen kades.2312
Het kwam wel voor dat het bestuur greep naar privaatrechtelijke middelen om verzekerd
te zijn van de aanleg van stenen kades. In de verkoopvoorwaarden van de erven op het
Waalseiland was de aanleg van een stenen kade door de kopers verplicht gesteld.2313 Maar vaker
was de aanleg van stenen kades door particulieren onderdeel van onderhandelingen tussen
bestuur en bewoners over de aanleg of vernieuwing van werken als bestrating, bruggen of
sluizen. Dit gebeurde in 1604, toen bewoners van de Lastage vroegen om de aanleg van de
Hoofdbrug. De brug werd aangelegd, maar alleen in combinatie met een stenen kade. De
bewoners moesten substantieel bijdragen aan beide werken.2314 Soms boden bewoners aan de
kade in steen te laten uitvoeren op voorwaarde dat de stad een ander werk zou uitvoeren. In
andere gevallen werden bewoners onder druk gezet om mee te werken. Dit spel werd soms hard
gespeeld. Toen in 1614 een brug over de Warmoesgracht was gesloopt vroegen omwonenden om
herbouw. Zij hadden de brug achttien jaar lang naar tevredenheid gebruikt. Ze kregen hun brug
alleen terug op voorwaarde dat ze op eigen kosten een stenen kade lieten aanleggen. 2315 Aan de
Dwarsherengracht of Heredwarsburgwal (het huidige Koningsplein) verkregen de aanwonenden
in 1647 legitimatie van hun illegaal gebouwde stoepen op voorwaarde dat zij op eigen kosten een
stenen kade zouden laten aanleggen én het onderhoud van de bestrating zouden betalen.2316 In
andere gevallen werden door bewoners zaken losgepraat bij het stadsbestuur. In 1617 boden
De aanleg van kades was afhankelijk van de wensen van de omwonenden. Dat leidde soms tot vertraging. Aan de
Keizersgracht en de Brouwersgracht was in juni 1615 al bestrating aangelegd, maar omdat de namen van de eigenaren
van de percelen nog niet bekend waren, werd de aanleg van kademuren uitgesteld tot het voorjaar: SAA 5025-10
(Vroedschap) 278-279 (30 juni 1615). De stad hoopte dat de toekomstige bewoners zouden overgaan tot de aanleg van
een stenen kade. Iets dergelijks deed zich ook voor bij de volgende stadsuitbreiding. Op 24 maart 1665, toen de
uitvoering van de vierde vergroting in volle gang was, hadden de nieuwe geërfden aan de noordzijde van de
Keizersgracht tussen de Utrechtsestraat en de Amstel de gebruikelijke toezegging gekregen dat ze zes gulden per voet
stenen kade zouden ontvangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17vo (24 maart 1665). Het ging om de bewoners van park
F aan de noordzijde van de Keizersgracht. Dit blok erven lag tussen de Amstel en de Utrechtsestraat en kwam dus niet
achter de sluizen te liggen die ter hoogte van de Utrechtsestraat het Amstelwater van de rest van de grachtengordel
scheidden. Het ging om een urgente kwestie: de eigenaren moesten drie dagen later aan de thesaurieren komen beloven
dat ze de fundamenten van hun kade voor de eerste mei zo hoog boven water zouden hebben, dat de dammen die in
de gracht lagen konden worden weggenomen en het Amstelwater in dit deel van de gracht zou worden ingelaten. Dat
het menens was met deze belofte werd door de thesaurieren benadrukt door te dreigen met een boete van 630 gulden
die betaald zou moeten worden als de termijn niet werd gehaald. Een van de eigenaren, Adolf Foukenbeeq de Jonge,
heeft de thesaurieren een zakje met 200 ducatons ter hand gesteld dat verbeurd zou zijn als op 1 mei geen Amstelwater
zou kunnen worden ingelaten in het betreffende deel van de Keizersgracht: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18 (27 maart
1665). Het zelfde deel van de gracht aan de zuidzijde kreeg eveneens een stenen kade: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182
(26 maart 1664).
2312 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261-262 (29 december 1614). De stadszijde van het Singel kreeg stenen kademuren
met de afbraak van de oude stadsmuur: SAA 5039-299 (Rapiamus) 199 (14 januari 1615). Ook in de Lastage kwamen
stenen kademuren: SAA 5039-298 (Rapiamus) 159 (13 mei 1613); SAA 5039-298 (Rapiamus) 159vo (19 juni 1613).
2313 SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei 1682). Het in dit stuk aangehaalde rekest zelf bevindt zich in SAA
5028-604 (Requesten) W 2-5. De huiseigenaren aan de IJkant van het Waalseiland vroegen vrijstelling van de
verplichting om een nieuwe stenen kade aan te leggen wegens de moeilijke economische omstandigheden. Dit verzoek
wordt ingewilligd en de bewoners lieten een houten beschoeiing aanleggen door de stadsfabriek.
2314 SAA 5025-9 (Vroedschap) 46 (22 mei 1604). De resolutietekst is niet geheel duidelijk maar in combinatie met het
Panorama van Kaerius uit 1618 kan worden vastgesteld dat het om een houten brug en een stenen kade ging.
2315 SAA 5025-10 (Vroedschap) 261-262 (29 december 1614).
2316 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 130vo (7 maart 1647). Deze kade werd bij keur van 30 januari 1660 aangewezen om
van steen te worden opgetrokken. Noordkerk 1748-1778 II, 724; Dapper 1663, 453 (4). Hij is er nooit gekomen: op
een tekening van Jan Abrahamsz Beerstraten van de Heiligewegspoort uit 1662 is een houten kade te zien: Bakker,
Fleurbaay en Gerlagh 1988, 72. Dat was maar goed ook, want dan had hij slechts enkele jaren dienst kunnen doen: de
Dwarsherengracht werd met de vierde uitleg in of kort na 1665 gedempt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari
1665). Op 1 augustus was de demping nog niet uitgevoerd; de uitvoering was wel gepland. Zie SAA 5039-3
(Thesaurieren) 31vo (1 augustus 1665).
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omwonenden aan om op eigen kosten een kade aan te leggen als de stad een sluis liet leggen in de
Brouwersgracht om verdere wateroverlast bij hun huizen te voorkomen.2317 In 1664 verklaarden
de eigenaren aan de Nieuwezijds Achterburgwal zich bereid hun verzakte wal te repareren als de
stad de straat zou ophogen en de bestrating zou vernieuwen.2318
In de vierde uitleg bestond evenmin als bij eerdere stadsuitbreidingen de verplichting om
stenen kades aan te leggen. De stad was gehouden om langs de nieuwe grachten een houten
beschoeiing aan te leggen.2319 De aanleg van bestrating en kades volgde de grondverkoop: waar
kavels waren verkocht werd de buitenruimte ingericht.2320 Net als voorheen kregen de eigenaren
bij aanleg van een stenen kade de kosten van een houten beschoeiing van stadswege vergoed. De
rooimeesters of de stadsarchitect kregen dan na de uitvoering opdracht om de nieuw aangelegde
kade en alle huizen die eraan lagen op te meten en op basis daarvan te berekenen hoeveel ieder
van de huiseigenaren de stad verschuldigd was.2321
In veel blokken sloegen de kopers de handen ineen en vroegen bij de thesaurieren de
subsidie aan. Van veel aanvragen en resoluties druipt de wederzijdse welwillendheid af. We
moeten daarbij niet vergeten dat veel leden van het stadsbestuur en eraan gelieerde personen
grond kochten aan de nieuwe grachten. De kosten van een stenen kade bedroegen tussen de 12
en 13 gulden per voet.2322 Daarvan kon de subsidie van zes gulden worden afgetrokken. Een
stenen kade kostte de eigenaar van een kavel dus ongeveer zes gulden per voet. Een dubbel
grachtenpand in de vierde vergroting was 52 voet breed; de aanleg van de kade kostte dus 312
gulden. Dit bedrag viel in het niet bij de totale grond- en bouwkosten van een grachtenhuis met
tuin en tuinhuis, maar kwam ongeveer overeen met het jaarsalaris van een ambachtsgezel. Juist
doordat de kade een particulier werk was, had die een representatieve waarde en gaf status aan
huis en buurt. De kades kunnen worden gezien als uiting van civic pride. Stadsontwikkeling had
een aspect van publiek-private samenwerking.
In 1664, toen de Herengracht en de Keizersgracht werden aangelegd, werd voor een
aantal kavelblokken een subsidieaanvraag ingediend. 2323 Voor de blokken waar de eigenaren nog
niet hadden besloten een stenen kade aan te leggen werd een extra voorwaarde gesteld aan het
verkrijgen van de subsidie: de aanvraag moest worden ingediend vóórdat de stad onkosten had
gemaakt bij de aanleg van een beschoeiing.2324 De keuze tussen een houten of een stenen kade
was niet in ieder bouwblok even snel gemaakt. De stad trachtte door de tijdsdruk om consensus
af te dwingen binnen een groep eigenaren: wie te laat was, liep subsidie mis. Dat werkte: in de
periode daarna volgde een groot aantal eigenaren aan de beide woongrachten.2325
5.4.8 Onderhoud en verval, en een dempingsplan voor de Burgwallen
Tegenwoordig zijn kademuren van beton; de bakstenen bekleding is een ornament. Ze zijn zeer
duurzaam. Dat was in de zeventiende eeuw anders. Niet alleen houten beschoeiingen maar ook
stenen kades raakten snel in verval. Voortschrijdend verval van het opgaande deel leidde tot
schade aan de bestrating. Op termijn werd een kade niet alleen onbruikbaar voor de scheepvaart
maar ook voor het landverkeer.2326 De combinatie van hout en water was problematisch (vooral
naaldhout was niet erg duurzaam); stenen kades konden wegzakken, uitwijken of breken.2327
Opslag van goederen en het gebruik van de kades door werklieden leidde tot beschadiging en

SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664).
2319 Dat blijkt bijvoorbeeld uit: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (19 februari 1665).
2320 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173 (29 januari 1664), punt 14.
2321 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663), 134vo (mei 1663).
2322 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 5 (30 oktober 1664).
2323 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181vo (21 maart 1664) 182 (26 maart 1664) 184 (9 april 1664); SAA 5039-3
(Thesaurieren) 2 (16 oktober 1664) 5 (30 oktober 1664) 10 (30 december 1664) 11 (22 januari 1665).
2324 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (19 februari 1665).
2325 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 15vo (24 februari 1665) 17 (10 maart 1665) 17vo (24 maart 1665) 22 (16 mei 1665)
22vo (22 mei 1665) 39vo (16 september 1665) 82vo-83 (14 mei 1666) 98 (13 oktober 1666).
2326 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 117 (15 maart 1663).
2327 In 1618 werden de eigenaren verplicht hun stenen kademuren binnen twee maanden in orde te brengen, anders
zou het van stadswege geschieden voor tweemaal de kosten van reparatie: SAA 5020-12 (Keurboek I) 195vo (17 mei
1618).
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verval.2328 Ook het scheepvaartverkeer eiste zijn tol: in 1634 werd het verboden om ijzeren haken
en met ijzer beslagen bomen te gebruiken.2329
De beschoeiingen waren en bleven eigendom van de bewoners, ook al stonden ze op
stadsgrond.2330 Het onderhoud was een verantwoordelijkheid van velen, en de financiering en
uitvoering ervan dus problematisch. Dat leidde in 1629 tot een onderzoek, hoe het verval te
keren. De resultaten zijn niet bekend, maar wel dat de onderzoekers de nadrukkelijke suggestie
meekregen, om te kijken of het niet beter zou zijn de beide Achterburgwallen deels of geheel te
dempen of te overkluizen.2331 Het is niet ondenkbaar dat bewoners druk hebben uitgeoefend op
het stadsbestuur om op deze manier van hun onderhoudsplicht af te komen. Zeker in het
stadshart werden kades zo intensief gebruikt dat het niet onredelijk zou zijn de stad te laten
opdraaien voor het onderhoud.
Op 27 januari 1635 werd door het stadsbestuur vastgesteld dat veel bewoners hun
houten ‘jukken’ in het geheel niet, of niet goed genoeg onderhielden. Hierop volgde een stevige
maatregel: de schepenen zouden alle kades inspecteren, en wie zijn zaken voor 1 mei van
hetzelfde jaar niet op orde zou hebben riskeerde dat de kade op zijn kosten zou worden
opgemaakt door een timmerman die door het gerecht zou worden ingehuurd. 2332
Meer dan tijdelijk was het effect niet. In april 1663 werd opnieuw vastgesteld dat kades
op het Singel en elders in de oude stad waren uitgeweken, verzakt en gebroken. Er werd
voorgesteld om eigenaren in de gehele stad voor te schrijven hun wallen tijdig en behoorlijk te
onderhouden. Dat de handhaving van een dergelijk voorschrift niet eenvoudig was blijkt uit het
feit dat eerst met de schepenen moest worden overlegd.2333 Twee weken later werd een zware
commissie ingesteld waarin twee schepenen, de beide thesaurieren en een van de burgemeesters
zitting namen om toezicht te houden op het onderhoud van de burgwallen.2334 In juni 1663 werd
een keur uitgevaardigd waarin een nieuwe schouw van de kades werd aangekondigd; wederom
moest de degene die zijn wallen niet voor het aflopen van de (niet nader bepaalde) termijn op
orde had, het dubbele bedrag betalen.2335 In de jaren 1663 en 1664 volgde een kleine campagne
waarin een aantal gevallen van slecht onderhoud en verval werd aangepakt.2336 Groepen
bewoners van de Leliegracht en de Verversgracht werden ten stadhuize ontboden om te komen
uitleggen waarom zij hun vervallen kades na voorgaande waarschuwing niet hadden
gerepareerd.2337 Soms weigerden eigenaren te betalen. dan volgden verdere stappen. In 1663 werd
de kade tussen de Westermarkt en de Reebrug gerepareerd; van de 26 eigenaren weigerden er
twee om bij te dragen. De thesaurieren gaven een garantstelling aan de andere 24, met de
mededeling dat de twee onwilligen naderhand zouden worden aangesproken ‘bij andere maniere’,
waarschijnlijk met een gerechtelijke procedure.2338 Zo voorkwam men dat een weigerachtige
enkeling vertraging veroorzaakte bij het onderhoud.
De welstand van een gracht was niet alleen wat betreft de bebouwing, maar ook in de
openbare ruimte sterk afhankelijk van de financiële welstand van zijn bewoners. Zo ontstond de
paradoxale situatie dat aan de de hoofdgrachten waar voornamelijk werd gewoond, stenen
kademuren lagen; aan de werkgrachten, die veel intensiever werden gebruikt voor het aanleggen
van schepen, op- en overslag en markt, lagen houten beschoeiingen. En juist deze waren
kwetsbaar; door de opslag van goederen op de kades, het aanleggen van schepen en de ‘persing’
van de straten raakten de houten kades snel in verval. Daarom werd in 1660 door het bestuur een
groot aantal plaatsen aangewezen waar in het vervolg alleen nog maar stenen kades mochten
In 1623 werd een verbod uitgevaardigd op het kloppen van stokvis, het gebruik van vuur door kuipers en het
kloven van hout: Keur d.d. 21 januari 1623: Noordkerk 1748-1788 II, 728.
2329 Keur d.d. 29 juni 1634: Noordkerk 1748-1788 II, 725.
2330 Dat blijkt uit de vergoeding aan eigenaren op de Nieuwezijds Achterburgwal voor dekstenen die door medewerkers
van de stadsfabriek waren meegenomen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (25 mei 1678).
2331 SAA 5025-15 (Vroedschap) 115 (17 november 1629).
2332 Nogmaals dat bedrag moest als boete worden betaald. Bij verhuurde panden zou de stad het bedrag uit de
huurpenningen lichten; wanbetalers riskeerden openbare veiling van zijn huis: Keur d.d. 27 januari 1635: Noordkerk,
1748-1788 II, 724.
2333 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 122 (14 april 1663).
2334 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 104vo (27 april 1663).
2335 Keur d.d. 14 juni 1663: Noordkerk 1748-1788 II, 725.
2336 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (26 augustus 1664).
2337 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663).
2338 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139 (31 juli 1663).
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worden aangelegd. In de rest van de stad mocht uitsluitend eikenhout van goede kwaliteit worden
gebruikt.2339 De keur van 1660 was geldig in een beperkt gebied: onder meer aan het Damrak, de
Binnen-Amstel en de Jordaanzijde van de Prinsengracht. Ook in de Jordaan zelf begon de
verstening van de kades: alle dwarsgrachten ‘uit de Prince-gracht spruitende’ moesten tot aan de
eerste brug van stenen kademuren worden voorzien omdat ook de bruggen op de Prinsengracht
en hun opritten (‘operellen’) van steen waren. De verstening van de openbare ruimte begon in
het centrum van de stad, en de Jordaan kwam daarna. In grote delen van de Jordaan zijn pas in
de negentiende eeuw stenen kades aangelegd.2340 In veel gevallen koos men voor demping van de
gracht in plaats van de aanleg van een nieuwe kade.2341
Of er haast werd gemaakt met de verplichte aanleg van stenen kades is niet met
zekerheid te zeggen. Het lijkt er niet op: tien jaar na het uitvaardigen van deze ordonnantie was
de kade langs de Binnen-Amstel, tussen de Munt en de Blauwbrug, nog altijd van hout. De keur
werd voor deze plaats weer ingetrokken toen bewoners in 1670 vroegen een nieuwe houten kade
aan te mogen leggen.2342
5.4.9 Privébezit, publiek gebruik
Het ligt voor de hand dat omwonenden als eigenaars en onderhoudsplichtigen van de kades hun
beklag deden als hun bezit werd beschadigd. In 1683 werd een nieuwe sluis aangelegd in de Oude
Schans. Door de opslag van steen en andere bouwmaterialen was er van de kade aan de westzijde
weinig over. Zeven eigenaren wendden zich tot het bestuur met een verzoek om
schadevergoeding. Ze kregen hun nieuwe kade, die ook nog eens vier voet breder was dan de
oude. Deze zou op stadskosten worden aangelegd, maar de zeven moesten wel beloven later de
helft van het bedrag terug te betalen; ze kregen immers een nieuwe kade.2343
Onenigheid met bewoners over de bijdragen aan het vernieuwen of onderhouden van de
kades ontstonden vaak op plaatsen waar de kade intensief werd gebruikt door anderen dan de
omwonenden. Dit vond meestal plaats in het stadshart, zoals op de Bierkade aan het Damrak2344
of op de Melkmarkt aan de Nieuwezijds Voorburgwal.2345 Een noodkreet van een aantal
bewoners van het Singel uit 1697 geeft een beeld van intensief (en destructief) gebruik van de
kade door de beurtschippers uit Dordrecht en Rotterdam.2346 De schippers lieten vaten vol
spijkers en ander ijzerwerk, tot 2000 pond zwaar, aan touwen, soms met paarden, uit hun
schepen op de kades trekken. De vaten werden op sledes gesmeten, die op de kade
gereedstonden. Hierdoor braken de dekstenen; de schippers sloegen hun haken in de barsten, en
trokken zo de losse stukken in het water. Ook het metselwerk werd met de haken aan stukken
getrokken en kwam in het water terecht. Door deze activiteiten moest de kade vrijwel continu
worden gerepareerd of opnieuw worden opgemetseld. Waar dat niet gebeurde was de kade
onbruikbaar. De straat lag vol afgebroken steen, en van de bomen en lantarenpalen bleef ook niet
veel over: ze werden massaal omvergereden. Daarbij kwam nog het onbeschofte gedrag van de
schippers: ‘soo der iemant van de supplianten wat wil teegen seggen, worden zijluijden van de
bestelder seer bits en vinnig bejegent, seggende dat hij alles onder de voet wil rijden, wat hem in
de weg staat’. De bewoners en hun kinderen zouden gevaar lopen gewond te raken door de
paarden en de touwen, en konden de kades zelf niet gebruiken, omdat schippers hun goederen
dagenlang op de kade lieten liggen. De bewoners hadden er genoeg van om ‘steets met groote
costen, zonder eenig genot off voordeel te moeten maaken, ’t geen een ander tot sijn gemack en
Keur d.d. 30 januari 1660: Noordkerk 1748-1788 II, 724. Het ging aan de Nieuwe Zijde om kades langs de BinnenAmstel, tussen de Blauwbrug en de Munt, de kade aan het IJ tussen het Damrak en de Singel, en verder van de Nieuwe
Haarlemmersluis tot aan de Stadsherberg, de Prinsengracht aan weerszijden van de Noorderkerk tot aan de
vestingwerken bij de latere Leidsegracht, alle Jordaangrachten van de Prinsengracht tot aan de eerste brug, het deel van
de Brouwersgracht dat in de Jordaan lag, en het latere Koningsplein. Aan de Oude Zijde ging het ook om de BinnenAmstel, de kade langs het IJ en nog een aantal kleinere grachten.
2340 Jager 2002, 79-91.
2341 Anoniem 1935.
2342 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 119vo (9 september 1670).
2343 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109 (30 september 1683).
2344 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 108 (25 oktober 1701).
2345 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 170 (28 mei 1594). De melkmarkt lag op de Nieuwezijds Voorburgwal, waar later
het stadhuis kwam: Wagenaar 1765, 424.
2346 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697). Het gaat om de oostzijde van het Singel tussen de
Lijnbaanssteeg en de Korte Korsjespoortsteeg.
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profijt gebrooken heeft’. Daarom vroegen zij het bestuur om het walonderhoud op zich te
nemen, het gebruik van paarden met touwen ‘scherpelijk’ te verbieden en schippers te verplichten
zware lasten met de stadskraan uit hun schepen te laten hijsen. De burgemeesters gaven de
bewoners alleen op de twee laatste punten hun zin; er werd gezorgd voor een ‘wip’ om goederen
te laden en te lossen maar de eigenaren bleven verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud van
de kades.
5.4.10 Boombeplanting in de openbare ruimte: ‘soete lucht, cieraet en plaisantie’
In alle zeventiende-eeuwse beschrijvingen wordt Amsterdam geroemd om zijn bomen. Filips von
Zesen vergeleek de hoofdgrachten met hun honderden ‘dik beloofde’ bomen met een ‘irdisches
paradies’ en een ‘großen Lustwald’ (afb. 147).2347 Ook reizigers verbaasden zich over de groene
stad.2348 Er zijn contemporaine stadsgezichten waarop de bomen zijn weggelaten, om de
architectuur van de huizen beter te laten uitkomen, maar gewoonlijk staan de bomen prominent
in beeld, soms zozeer dat van de gebouwen niet veel te zien is.
De introductie van de stadsboom, dat wil zeggen de op last en kosten van het
stadsbestuur geplante boom, had een grote invloed op het stadsbeeld. Amsterdam was de eerste
Hollandse stad die begon met grootschalige boomaanplant langs de grachten. In andere steden
stonden enkele losse bomen in de openbare ruimte.2349 Amsterdam begon tegen het einde van de
zestiende eeuw met de systematische aanplant. Tot die tijd was de openbare ruimte geheel
boomloos. Er is geen boom te zien geweest in de straten of langs de grachten van Amsterdam,
afgezien van de kruinen van de bomen in (klooster)tuinen en boomgaarden. Deze waren altijd
omheind met schuttingen of muren. Dit blijkt uit de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1544,
waarop alleen bomen te zien zijn in tuinen buiten de stad, op de kerkhoven bij de Oude en
Nieuwe Kerk en in de vele kloostertuinen die toen nog in de stad lagen.2350
In 1600 werd Herman Barentsz tot stadshoutvester benoemd.2351 Deze benoeming staat
niet aan de basis van de stedelijke beplanting maar was een formalisering van een toen korte tijd
bestaande praktijk. Op de perspectiefkaart van Pieter Bast uit 1597 is te zien dat sommige kades
beplant waren met bomen. Op de Oudezijds Burgwallen staan enkele verspreide bomenrijen (afb.
3); aan de Nieuwe Zijde staat een korte bomenrij op de Voorburgwal. Ook het pleintje bij de
Vleeshal, bij de huidige Pietershalsteeg, was beplant met bomen. Van continuïteit in de
beplanting was nog geen sprake. Maar hierin kwam snel verandering. Uit betalingen is op te
maken dat men de aanplant van bomen in de eerste jaren van de zeventiende eeuw in hoog
tempo ter hand nam.2352 Bomen stonden niet als aparte rubriek in het stedelijk kasboek: de
campagne om de stad te beplanten viel onder de ‘extraordinaris zaecken’.
Er zijn nog meer incidentele plaatsingen van bomen. In dezelfde periode werd de keur
op het beschadigen en vernielen van bomen vernieuwd om de ‘vercortinge van de soete lucht,
cieraet ende plaisantie deser stede’ te voorkomen. Er stond een flinke straf op: een geseling, die
kon worden afgekocht met een boete van 25 gulden. Met de bepaling uit 1612 dat er geen
meibomen op huizen in aanbouw mochten worden geplaatst, werd geanticipeerd op de bouwgolf
die na de aanleg van de eerste grachten kon worden verwacht.2353 Als op ieder nieuw gebouwd
Von Zesen 1664, 354-355.
Bakker 2004, 85-91.
2349 Lawrence 2006, 26.
2350 Mogelijk dienen de bomen in het kaartbeeld ter aanduiding van tuinen; de totale afwezigheid van bomen in de rest
van de stad is opvallend. Overigens moeten er blijkens de keuren ‘op de vesten’ bomen hebben gestaan. Met ‘de
vesten’ werd het Singel aangeduid. Waar die precies stonden wordt niet vermeld en is niet te zien op de oudste
stadsplattegronden en -profielen. Voor de regelgeving over bomen: Koning 1949; Van Nierop 1961; Kooy 1971-1972;
Kooy 1981; Maes 2000. Vooral het feit dat beschadiging van bomen kon worden bestraft met het afhakken van de
rechterhand of openbare geseling wordt in veel artikelen genoemd.
2351 SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 193-193vo (ongedateerd, tussen 23 januari en 31 juli 1600).
2352 In 1610 werd 1817 gulden betaald voor aankoop van bomen en de kosten voor het planten: SAA 5039-295
(Rapiamus) 180vo (14 oktober 1610). In 1611 werd 573 gulden aan bomen uitgegeven: SAA 5039-295 (Rapiamus)
183vo (11 januari 1611). Ook ontving IJsbrant Ben 300 gulden om de Oude Schans te beplanten: SAA 5039-296
(Rapiamus) 168 (11 december 1611). In 1611 werd 357 gulden uitgegeven voor het planten van bomen langs grachten:
SAA 5039-296 (Rapiamus) 162 (6 april 1611). Gardenier Willem Jansz werd betaald voor plaatsing van bomen ‘op
diverse plaatsen’: SAA 5039-296 (Rapiamus) 168vo (24 januari 1611).
2353 Metselaars en timmerlieden (die verantwoordelijk werden gesteld voor hun knechten) moesten bij overtreding 25
gulden boete betalen. Hun opdrachtgever was verplicht om de schuldige aan te wijzen: SAA 5020-12 (Keurboek I)
7vo-8vo (9 juni 1612).
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huis een meiboom zou komen zou er geen boom overblijven in Amsterdam en zijn wijde
omgeving.
Pontanus beschreef de bomen op de burgwallen in 1614 als een betrekkelijk nieuw
verschijnsel. De aanplant was nog jong: aan de grachten stonden ‘hier ende daer (...) lustighe
boomkens aen den cant van ’t water in bequame orden’, hetgeen leidde tot ‘groote vermakinge
[van] den genen die daer voor by passeren’.2354 De meest opvallende aanplant had blijkens de
kaart van Pieter Bast plaatsgevonden aan de binnenvestgracht die later zou uitgroeien tot
Herengracht (afb. 3). Hier stond een rij bomen langs binnenkade van de vestingwerken, van de
Brouwersgracht tot de Warmoesgracht. Deze bomenrij lag aan een gracht die toen nog niet tot de
meer aantrekkelijke stadsgezichten mocht worden gerekend. De jonge aanplant zou de kans niet
krijgen om uit te groeien tot een werkelijk imposante bomenrij, maar misschien moet deze
nieuwe kade worden gezien als een soort proefgebied. De bomenrij verdween bij de derde
vergroting. Toen werd de Herengracht meer dan tweemaal zo breed, waarvoor de bomen weg
moesten. Dit verlies aan groen werd echter ruimschoots gecompenseerd. Het beplanten van
grachten nam een grote vlucht. In de derde vergroting werd boombeplanting toegepast, niet
alleen op de hoofdgrachten maar ook in de Jordaan. Daar werden alle grachten beplant behalve
de Passeerdersgracht en de Looiersgracht. Men zal hier hebben afgezien van bomen vanwege de
beperkte levensvatbaarheid door milieuvervuiling door daar aanwezige, deels prestedelijke
bedrijven. Ook de Goudsbloemgracht bleef boomloos. Hiervoor ligt de verklaring in het profiel:
op de zeer smalle kades was geen plaats voor bomen.
Boombeplanting langs de grachten werd in korte tijd een standaardonderdeel van de
inrichting van de openbare ruimte, zo gewoon dat in de besluitvorming nauwelijks iets te vinden
is over de aanplant van bomen. Aan het einde van de zestiende eeuw waren bomen in de stad
nog uiterst schaars; kort daarna waren vrijwel alle grachten in de stad beplant. Bomen werden
tijdens de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen een standaardonderdeel van de inrichting van
grachten en pleinen. Door de schaal van de nieuwe stad leidde dat tot de grootste systematische
aanplant van stedelijk groen die zich ooit had voorgedaan.
Net als bij de bestrating werd tijdens of kort na de derde vergroting ook de oude stad
aangepakt: de nieuwe stad stelde de standaard voor de bestaande stad. Blijkens de
stadsplattegrond van Balthazar Florisz van Berckenrode uit 1625 waren de Oudezijds Burgwallen
grotendeels beplant. Dat gold ook voor de meeste grachten in de Lastage en een deel van de
kades op de eilanden Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg; hier was een deel van de ruimte
nodig voor houtopslag, wat beplanting uitsloot. Opvallend is de beplanting van de Nieuwmarkt,
waar een dubbele bomenrij het tracé van de Sint-Anthonisbreestraat markeert, in de as van de op
dat moment pas tot Waag verbouwde Anthonispoort. Deze bomenrij is aangelegd ten tijde van
de vergroting en herinrichting van het poortplein tot markt, in combinatie met de nieuwe
bebouwing aan beide zijden van de Sint-Anthonisbreestraat. Aan de Nieuwe Zijde was de
Voorburgwal geheel beplant; de veel smallere Achterburgwal bijna nergens. Het drukke verkeer
in combinatie met de smalle kades is een voor de hand liggende verklaring. Het zeer brede Singel
was aan beide zijden geheel beplant.
Ook de vierde vergroting werd geheel met bomen beplant (afb. 167). Olfert Dapper
schreef in zijn in 1663 uitgegeven stadsbeschrijving dat de boombeplanting was uitgebreid ‘door
de gansche stadt’. Naast de gebouwen maakten de bomen een belangrijk onderdeel uit van het
stadsbeeld: ‘... deze stadt [wordt] geen klene çieraet en luister by gezet, door de groote menighte
der boomen, die langs heen op een ry, op de kanten der burghwallen, door de gansche stadt
staen’.2355 De rigide orde van de stadsaanleg weerspiegelde zich in de regelmatige plaatsing van
bomen, in lange rijen langs de grachten. Op marktpleinen stonden bomen meestal in een
gridpatroon. Zoals de uitbreidingen van Amsterdam de grootste planmatige uitleg van de
zeventiende eeuw in Europa waren, leidde de introductie van de stadsboom in Amsterdam tot de
grootste systematische aanplant van stedelijk groen in de geschiedenis.2356
De aanplant van bomen was een taak die de overheid op zich nam. Er ontstond nooit
onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor en betaling van de bomen, zoals dat bij aanleg
en onderhoud van kades en bestrating voorkwam. Dit lijkt voort te komen uit het feit dat het
Pontanus 1614, 269.
Dapper 1663, 453 (4). Deze observatie wordt bevestigd in: Commelin 1693, 235.
2356 Lawrence 2006, 42-48.
2354
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planten van bomen langs de gracht een nieuwe activiteit was; de overheid nam het initiatief. De
beplanting van een nieuwe gracht hield gelijke tred met de bebouwing. Bomen beschutten de
daken tegen de wind.2357 Grachten (of delen ervan) die nog niet waren bebouwd, waren niet
beplant. Ook de bestrating werd aangelegd op het moment dat de bouw van huizen begon.2358
De aanleg van riolering, die van de huizen haaks op de rooilijn naar de gracht liep, was
makkelijker op het moment dat er geen bestrating en bomen waren.
Aanvankelijk was er één, later waren twee stadshoutvesters verantwoordelijk voor de
aanplant en het onderhoud van bomen.2359 Er werd een stadsgaardenier aangesteld in de persoon
van Geurt Arentsz. Hij moest bomen aankopen en kweken; hij mocht volgens zijn instructie uit
1627 uitsluitend bomen planten op aanwijzing van de houtvesters.2360 De stedelijke
boomkwekerij bevond zich aan de Overtoom bij de Pestsloot, tussen de huidige Eerste
Constantijn Huijgensstraat en Bosboom Toussaintstraat.2361 Deze plek was zeer goed bereikbaar,
zowel vanuit de stad als vanuit Amstelland. Er werden bomen gekweekt en ingekochte bomen
‘gekuild’.2362 Jonge bomen werden in de stad altijd voorzien van boomkokers of palen die de
aanplant moest beschermen (afb. 148).2363 Ook sommige volwassen bomen werden door middel
van houten hekwerk beschermd tegen aanrijdingen.
De omvang van de boomkwekerij hield gelijke tred met de stadsuitbreidingen. In 1663
was de uitvoering van de vierde vergroting begonnen. Kilometers nieuwe grachten moesten
worden beplant. Ook de stadsgracht kreeg aan de buitenzijde een bomenrij.2364 De houtvesterij
werd op last van de thesaurieren uitgebreid en opnieuw ingericht. Bereikbaarheid was essentieel:
de tuin werd omringd door sloten; dwars erdoor kwam ook een vaarsloot.2365
De motivatie om bomen te plaatsen werd samengevat in de formulering ‘soete lucht,
cieraet en plaisantie’.2366 Deze motivatie was algemeen en wijkt in niets af van de redenen waarom
men tegenwoordig bomen in de openbare ruimte zet: allereerst is er een esthetisch motief.2367
Bomen dienden ter stoffering van de grachten. De bomen pasten bij de architectuur van het
nieuwe grachtenhuis, dat veel elementen ontleende aan het buitenhuis, maar konden ook op een
andere wijze worden ingezet bij de verfraaiing van de stad. In 1695 werden bomen voor het eerst
gebruikt om een als weinig verheffend ervaren stadsgezicht aan het oog te onttrekken: er werden
‘tot bevrijdinge van ’t gezicht op ’t Beterhuis en den Tuin’ boompjes geplant. Het Beterhuis was
het jaar daarvoor ondergebracht in een voormalig manufactuurhuis aan de binnenzijde van de
vesting tussen de Weteringpoort en het bolwerk de Wetering.2368 Deze particuliere instelling
diende als opvang voor gestoorden en zwakzinnigen en werkte op commerciële basis. Men kon
hier geesteszieke familieleden – of anderen die men liever niet zag – tegen betaling laten
opsluiten: er werden ‘melancolique, bijsinnige of andere menschen die niet bequaam sijn om hare
personen en goederen te regeren’ bewaard en indien mogelijk behandeld. Deze behandeling
vereiste onder meer dat de betermeester werd gemachtigd, ‘om alle quaedaerdige en hardnekkige
onder haer hoede aenbevolene personen, desnoods sijnde, met force ende geweld (...) tot rede te
brengen’.2369 Naast het gebouw lag een grote tuin; of de behandeling ook buiten plaatsvond, is
De Jong 1993, 192.
In 1662 werd op Kattenburg vastgesteld dat de bestrating waar gebouwen stonden, goed genoeg was; daarom deed
men niets aan de bestrating op het eiland: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 118vo (15 maart 1662).
2359 Van Nierop 1961.
2360 Instructie voor de ‘stadtsgardenier over de Plantagie binnen Amsterdam’: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 49vo50vo (16 januari 1627).
2361 Kooy 1982.
2362 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 72 (22 februari-7 december 1662). In 1662 waren Thomas
Hendricksz en Harman Cornelisz verantwoordelijk voor de inkoop en het opkweken van de bomen en de dagelijkse
gang van zaken op de houtvesterij.
2363 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 186-187 (9 april 1700).
2364 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 4 (11 oktober 1668).
2365 Aannemer Jeuriaen Jeuriaensz verrichte het graafwerk: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo
(30 juni 1663). Zie ook SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663). De houtvesterij lag ten westen van de
zaagmolensloot tussen de Amstel tot (bijna) aan de Overtoom. In 1664 was hij gereed voor het opkweken van grote
aantallen bomen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21
februari 1664): SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (21 februari 1664).
2366 Noordkerk 1748-1788, 743, aangehaald in: Van Nierop 1961.
2367 Kaljee 2004; Niessen 1971; Hennebo 1979.
2368 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 168 (15 juni 1694).
2369 Keurboek R 40vo, geciteerd in: Oldewelt 1942, 77; Van Eck 1948, 170-171.
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niet bekend.2370 De tuin zal in ieder geval hebben gediend om patienten te luchten; dit verklaart
dat ook de tuin werd omzoomd met bomen. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat de bomen
goed werden gesnoeid, zodat ze niet zo hoog zouden worden dat de windvang van de
naastgelegen molen De Wetering in gevaar zou komen.2371 Deze aanplant is de oudste bekende
toepassing van ‘schaamgroen’ in Amsterdam.
In stadsbeschrijvingen en reisverslagen wordt het zichtbare effect van een bepaalde
maatregel, zoals boombeplanting, beschreven; daaruit worden motieven afgeleid. Dat leidt er
vaak toe dat het esthetisch effect alle aandacht krijgt. Praktische motieven worden vaak niet
genoemd, maar die waren er wel. De massale en snelle aanplant van bomen is mede ingegeven
door technische overwegingen. Zo kan het ontbreken van bomen in straten (alle bomen stonden
aan grachten en op pleinen) worden toegeschreven aan het feit dat de meeste straten van gevel
tot gevel als verkeersruimte werden gebruikt. Ook het stabiliserende effect van bomen op het
grondlichaam in de kades moet hebben meegewogen bij de beslissing om overal langs de
grachten bomen te planten. De wortelstelsels werken als wapening en fundering: een beplante
kade is steviger en zakt minder snel.2372 Bovendien spoelt ophogingsmateriaal door het
wortelstelsel minder snel weg; dit verklaart tevens dat ook de Jordaan, waar esthetische
overwegingen nergens zijn terug te vinden in beleid en planning, van bomen werd voorzien. Ook
hebben bomen een positief effect op de waterhuishouding: een boom verbruikt grondwater, dat
door verdamping in de lucht verdwijnt.
Verder zorgen bomen voor een aangenamer klimaat in de zomer; op warme dagen ligt de
temperatuur op een beplant stuk gracht gemiddeld vijf graden Celsius lager. 2373 Dat werd in de
zeventiende eeuw ook onderkend. De bomen op het Singel waren geplant ‘tot ciraat van de stad
ende het schutten van de son’.2374 De plaatsing van bomen heeft ook een relatie met de
aanwezigheid van markten. Op alle marktpleinen werden bomen geplant, niet alleen ten behoeve
van het vee dat niet te lang in de zon kon staan, maar ook omdat er allerlei bederfelijke waren
werden verhandeld. De vroege plaatsing van bomen bij de Vleeshal bij de Nes is hieruit te
verklaren. Verder halen de bomen veel stof uit de lucht, wat zeker in de meer bedrijvige
stadsgedeelten, waar ernstige rookoverlast was, veel effect moet hebben gehad.
Over het algemeen wordt aangenomen dat oorspronkelijk vooral linden werden geplant
als stadsboom en dat het aandeel iepen in de loop van de zeventiende eeuw steeds groter
werd.2375 Ook combinaties van beide soorten kwamen voor.2376 De iep is sterker, heeft een goede
schaduwwerking en in de stad een langere levensduur. De iep is daarom beter geschikt als
stadsboom. Hiermee zou de geleidelijke vervanging van linden door iepen mede kunnen worden
verklaard. Maar ook de gebruiksmogelijkheden van het hout en het loof hebben mogelijk
meegespeeld. De duizenden bomen in de stad hebben samen gediend als productiebos: een
praktijk die wordt aangeduid als urban forestry. Lindenhout is zo zacht dat het nauwelijks bruikbaar
is, maar de bast werd gebruikt voor de productie van touw, matten en sandalen. Dit materiaal
werd later vervangen door hennep en vlas. Iepenhout daarentegen is van hoge kwaliteit en goed
bruikbaar in meubels, karrewielen, klompen, bootkielen, dukdalven, affuiten en dergelijke.
Bovendien was iepenloof een waardevol product; het kon (al dan niet vermengd met hooi)
uitstekend dienen als veevoer. Iepenloof werd als voer voor koeien, paarden, schapen en varkens
hoger aangeslagen dan het beste hooi en kon in tijden van nood zelfs als voedsel voor mensen
dienen.2377 Aangenomen mag worden dat het snoeisel van de bomen langs de grachten werd
opgevoerd aan de vele stadspaarden. Archivalisch bewijs in de vorm van rekeningen is daarvoor
Er is geen archief van deze instelling bewaard gebleven: Oldewelt 1942, 77.
SAA 5024-23 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 21 (1 juli 1694); SAA 5024-23 (Dagelijkse Notulen
Burgemeesters) 30 (21 april 1695).
2372 Vriendelijke mededeling Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent.
2373 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697).
2374 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 123vo (23 januari 1697).
2375 Wagenaar 1765, 68; Koning 1949; Kooy 1971-1972.
2376 Uit een resolutie over de beplanting van de Reguliersmarkt en het Utrechtseplein blijkt dat zowel iepen, linden als
abelen werden geplant: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 4vo (19 oktober 1668). Op het gigantische plein bij de
Utrechtsepoort werden bomen geplant die konden uitgroeien, en op het veel kleinere Reguliersplein leilinden. Zie voor
de betalingen: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (1663). Er werden ‘staende bomen’
gekocht: 56 linden en 69 iepen voor de Ossenmarkt en 41 abelen voor de ernaast gelegen, kleinere varkensmarkt.
2377 Heybroek 2002; Maes 1990.
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niet te vinden, maar dat zegt niets: in de zeventiende eeuw werden alleen externe inkomsten
geboekt. Net als bij andere stedenbouwkundige werken lijkt ook voor de bomen een combinatie
van schoonheid, functionaliteit en opbrengst het motief te zijn geweest, waarbij in dit geval het
eerste aspect de voornaamste reden zal zijn geweest.
5.4.11 Straatverlichting
Na zonsondergang was het donker in de stad. Vroeg in de zestiende eeuw werd bepaald dat
iedereen die na de nachtklok (die om negen uur ’s avonds luidde) nog naar buiten ging een
lantaarn mee moest nemen. Ook de ratelwacht en de burgerwacht deden hun ronden niet zonder
licht bij zich te dragen.2378 Anderen namen geen lantaarn maar een fakkel mee op straat. Dit was
gevaarlijk gezien de aanwezigheid van honderden kelders en pakhuizen met brandbare waar als
hennep en vlas. In 1640 werd daarom het verboden om met onafgeschermde toortsen en fakkels
door de stad te lopen.2379
Openbare verlichting was er niet of nauwelijks. Op verspreide plaatsen, op pleinen en
vooral bij bruggen, waren van stadswege lantarens opgehangen. Deze waren niet van glas maar
van hoorn. De lichtopbrengst zal verwaarloosbaar zijn geweest; ze zullen vooral als bakens in het
donker hebben gediend. Ook in de stadspoorten hingen lantarens. 2380 De poorten waren in de
winter open tot ver na zonsondergang; verkeer en straatleven hielden niet op met de
zonsondergang. De stad voorzag voor een deel in de afwezigheid van straatverlichting door
herbergiers te verplichten hun voorhuizen tot tien uur ’s avonds te verlichten. 2381
Er was overduidelijk behoefte aan betere verlichting. Maar zoals dat in de zeventiende
eeuw met allerlei tegenwoordig openbare voorzieningen ging, moest de markt voor een oplossing
zorgen. De man die ook op dit gebied een gat in de markt zag was Jan van der Heijden. Schilder,
uitvinder en ingenieur Van der Heijden (afb. 149) was een zeer ondernemend figuur. Onder zijn
leiding werd een groot aantal innovaties doorgevoerd in het stedelijk beheer. Zijn meest bekende
bedrijfsactiviteit was de brandbestrijding. Een minder bekende innovatie was de invoering van
een nieuw type straatlantaarn met een sterk verbeterde lichtopbrengst, onder meer door de
toepassing van spiegels. De lantaarns waren voorzien van afgeschermde luchtgaten, zodat de
rook eruit kon zonder dat de lantaarn door de wind werd gedoofd. Van der Heijden presenteerde
zijn vinding aan de burgemeesters.
Het voorstel behelsde niet alleen het ontwerp van de lantaarns, dat tot in de kleinste
details beschreven staat, maar ook de samenstelling van de olie, het beheer, de bevoorrading, het
inkopen van de goede materialen, het ontsteken, doven en onderhouden van de lantarens en de
gehele organisatie daaromheen (afb. 150).2382 Naar aanleiding van Jan van der Heijdens
presentatie stelden de burgemeesters aan de vroedschap voor om de gehele stad te voorzien van
straatverlichting. Deze diende ter voorkoming van ongelukken: velen verdronken na een val in
een gracht.2383 Een thesaurierenresolutie van 1664 meldt terloops dat ‘somwijlen eenige luijden
verongelucken’.2384 Verdrinkingen waren aan de orde van de dag. Georganiseerde redding van
drenkelingen en hun behandeling kwam pas op in de achttiende eeuw. 2385 Tot die tijd was
voorkomen het enige middel.2386 Het plan van Van der Heijden leidde ertoe dat Amsterdam’s
nachts werd verlicht door 2000 lantaarns. In 1681 kwamen er nog zeshonderd bij. Honderd
lantaarnoplichters zorgden ervoor dat de stad binnen een kwartier in zijn geheel kon worden
verlicht. De techniek en organisatie van de straatverlichting werden, net als de Amsterdamse
Roetemeijer 1971a; Niessen 1966.
SAA 5025-17 (Vroedschap) 22vo (18 februari 1640).
2380 De portiers kregen betaald voor het aan- en uitzetten: SAA 5039-294 (Rapiamus) 174 (1609).
2381 Keur d.d. 14 november 1556: Van Dillen 1929, 249-250; Zahn 1911, 1-22.
2382 Sutton 2006.
2383 Bij de locatiekeuze voor de Portugese synagoge speelde dit aspect mee: de meeste kinderen konden van huis naar
de school bij de synagoge lopen zonder water te hoeven passeren: De Castro 1950, 30.
2384 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664).
2385 De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werd in 1767 opgericht. De behandeling hield in dat de darmen
geventileerd moesten worden door het rectaal inblazen van tabaksrook. De effectiviteit hiervan was onderwerp van
controverse: Kuijpers-Verbuijs 2000, 33.
2386 Het kwam regelmatig voor dat herbergiers moesten vragen om de aanleg van leuningen, bijvoorbeeld bij de
Nieuwe Stadsherberg aan het IJ en de herberg op Zeeburg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664); SAA
5039-2 (Thesaurieren) 71vo (12 februari 1661).
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brandspuiten, een andere vinding van Van der Heijden, een exportproduct. Dordrecht nam het
systeem over en ook Keulen en Berlijn kochten de lantaarns uit Amsterdam.2387
5.5 B eslui t: ve rs ten in g en diffe re nti atie
Amsterdam werd overspoeld door verkeer. Dit verkeer moest worden afgewikkeld binnen een
beperkte ruimte. In sommige steden werden onteigende kloostercomplexen gesloopt om ruimte
in de bestaande stad te creëren.2388 Dat gebeurde in Amsterdam niet. Grond in het stadshart was
duur, net als aanleg en onderhoud van bestrating. Daarom werd de hoeveelheid buitenruimte
minimaal gehouden. Nieuwe openbare ruimte ontstond vrijwel uitsluitend door overkluizing van
water.
Dit leidde vooral in het stadshart tot congestie. De oude stad was aangelegd op de
landschappelijke structuur van de middeleeuwse ontginning. Dit slotenpatroon was ontworpen
voor de ontwatering van het veen en was door zijn visgraatvormige structuur, krappe
maatvoering en vele scherpe hoeken niet erg geschikt als infrastructureel systeem voor het
centrum van een metropool.
Met de groei van de stad werd het verkeer in toenemende mate een factor waarin bij het
ontwerp rekening werd gehouden. De derde vergroting had een gebrekkige verkeersstructuur.
Dat was op zichzelf niet zo’n probleem omdat er buiten de Haarlemmerdijk geen doorgaande
routes in lagen. De nieuwe uitleg had op zijn beurt effect op het stadshart, vooral op het gebied
van het verkeer. In de directe omgeving van de Dam werd de druk zo groot dat maatregelen niet
konden uitblijven. Stegen werden verbreed en de Dam werd vergroot. Aan de westzijde van het
stadshart werden de stegen verbreed die de verbinding vormden met de nieuwe uitleg.
Doorbraken en verbredingen waren dure en complexe projecten, die alleen doorgang vonden als
de nood hoog was en voldoende geld voorhanden was.
Bij de vierde vergroting was een tot in detail doorontworpen verkeerssysteem onderdeel
van het stadsontwerp. Er werd een consequent doorgevoerd radiaal-concentrisch systeem
gehanteerd, waarin de achterstraten van de grachten tevens dienden als hoofdverkeersroute en de
rechte radialen waren vormgegeven als stadssnelwegen. Er waren geen onbereikbare hoeken;
zowel de interne als externe bereikbaarheid waren meegenomen in het plan. Ook nu werden
maatregelen voorgesteld om de verbindingen met de oude stad te verbeteren, maar deze werden
niet gerealiseerd, vooral vanwege de economische situatie na het Rampjaar. Voorstellen en
realisaties uit de negentiende eeuw, zoals de Raadhuisstraat en de doorbraak van de Plantage
Middenlaan naar de Dam, lagen op de plaatsen waar in de zeventiende eeuw ook de knelpunten
zaten. In de zeventiende eeuw waren ook ontwerpen gemaakt, maar niet tot uitvoering gebracht.
Zodra de economie dat toeliet, ging men verder waar de stadsontwikkeling na het Rampjaar was
gestopt.
Op de nieuwe woongrachten was rust gewenst, op andere plekken was men gebaat bij
drukte. Verkeer was daar zeer gewenst, niet alleen door de koopmansstad als collectief maar ook
door individuele bewoners. Verkeer was voor hen net als bevolkingsgroei een godsgeschenk, de
levensader van de stad. Dat blijkt uit de belangenconflicten die ontstonden bij alle voorstellen en
plannen om verkeersroutes te verleggen. Bewoners en ondernemers bemoeiden zich op allerlei
plaatsen met de bouw en verplaatsing van poorten en bruggen en de locatiekeuze voor sluizen,
markten en handelskades. De stedelijke infrastructuur was een aspect van de stadsontwikkeling
waar de vraag veel invloed had. Bruggen, wegen, poorten en kades werden vaak aangelegd op
verzoek van bewoners en bedrijfseigenaren. Soms leverden zij zelf een deel van de middelen voor
aanleg of onderhoud.
Maar aan de drukte zaten keerzijden, zoals congestie, ongelukken, overlast en verval van
de bestratingen en kades. De verkeersdruk werd in de zeventiende eeuw zo groot dat
verkeersluwe gebieden werden gecreëerd in de vorm van de grote woongrachten: de Herengracht
en de Keizersgracht. Deze woongebieden vertoonden een groot contrast met het overvolle
stadshart. De behoefte aan werkgebieden en een exclusief woonmilieu leidde tot scheiding van
functies. De aanleg van grote, lege woongrachten (en van uitgebreide werkgebieden langs het IJ)
is te zien als reactie op de overvolle buitenruimte in het stadshart.
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Israel 1995.
Dit gebeurde bijvoorbeeld in Middelburg, Kampen, Rotterdam en Den Bosch: De Vries 1990.
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De inrichting van de buitenruimte weerspiegelde het functionele profiel van de stad. Een
aspect van de differentiatie was het uitvoeren van kades, straten en bruggen in steen. De
bebouwing van de stad versteende geleidelijk vanaf de late Middeleeuwen. De buitenruimte
volgde dit proces op enige schaal vanaf het einde van de zestiende eeuw. De inrichting van de
ruimte was sterk afhankelijk van het gebied en de functies in de omgeving. Representativiteit was
gebonden aan het stadshart, de grachtengordel en de belangrijkste uitvalswegen.
De inrichting, het gebruik en de onderhoudstoestand van de buitenruimte hingen samen
met de functies en status van de aangelegen percelen. De buitenruimte droeg bij aan de
contrasten die de zeventiende-eeuwse stad kenmerkten. Vanuit modern perspectief mag de
hierboven beschreven totstandkoming en instandhouding van infrastructuur en andere openbare
voorzieningen moeizaam zijn verlopen, maar in vergelijking met andere grote steden was
Amsterdam in de zeventiende eeuw een moderne en comfortabele stad.
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Hoofdstuk 6. ‘Een schone maagd met stinkende adem’: de problematiek van een
waterstad
6.1 De bes te st ad v an Eu rop a
Amsterdam is een waterstad en was dat in de zeventiende eeuw in nog veel sterkere mate. Dat
was geen keuze van de Amsterdammers of de ontwerpers van de stadsplattegrond maar een
simpel feit dat voortkwam uit de ligging in het veen. Het veengebied waar de stad in lag kwam
door inklinking en turfwinning steeds lager te liggen. Hiermee werd het water steeds meer een
onontkoombaar element. Dat gold niet alleen voor het platteland, waarvan grote delen in de
winter onder water stonden, maar evenzeer voor de stad. Het gebied ten zuiden van de stad
waterde door Amsterdam af op het IJ. Dit was niet alleen de natuurlijke gang van zaken, maar
ook een verworven en onaantastbaar recht.2389 Door de grote droogmakerijen uit de zestiende en
zeventiende eeuw werd de behoefte aan afwateringscapaciteit groter. Uiteindelijk werd het gehele
gebied ten zuiden van de stad bemalen met windmolens.
Een tweede aspect was de ligging aan het IJ. De getijdenwerking van de Zuiderzee
manifesteerde zich tot in het hart van de stad. Een goede waterkering was, zeker bij steeds hoger
wordende vloedpeilen, van zeer groot belang. Het probleem van de berging en afvoer van water
was onderwerp van bestuurlijke zorg en plannen. Dit gold nog veel sterker voor een ander
probleem, dat van de waterkwaliteit in de stad.
In 1663 verscheen de historische beschrijving van Amsterdam van Olfert Dapper. Zoals
gebruikelijk was het boek positief van toon. Volgens Dapper had Amsterdam slechts één gebrek
dat niet ongenoemd kon blijven: het stonk er enorm. Uit de grachten van de bloeiende stad steeg
de geur op van verrotting.2390 Vissen zwommen er niet. Wel dreven er dode dieren (‘krengen’),
slachtafval, visafval, rottende groente en afgedankt hooi. Dit afval zorgde samen met de inhoud
van duizenden privaten, riolen en goten voor enorme watervervuiling. De lucht in de stad was
van mei tot oktober niet te harden, ook niet naar zeventiende-eeuwse maatstaven. Volgens de
vroedschap was de stank van het water zo erg, dat het zilverwerk en het goudleer ervan
besloegen.2391 Amsterdam was al op kilometers afstand te ruiken. Een andere auteur van een
stadsbeschrijving, de Fransman Pierre Le Jolle, droeg zijn boek in 1666 op aan de ‘zeer
onopgevoede, zeer smerige, zeer lompe, zeer onzindelijke en zeer onbenullige heren
modderwerkers en schoonmakers van de Amsterdamse grachten’. 2392
Amsterdam was in dezen niet uniek. De vervuiling van het oppervlaktewater was overal
in Holland het belangrijkste milieuprobleem.2393 Alle steden hadden in enige mate met
watervervuiling te maken. Maar door de grootte van de stad en haar geografische ligging was het
probleem in Amsterdam groter en minder makkelijk oplosbaar.
De oorzaak van de stank lag in de combinatie van vervuiling en het kleine verval van de
Amstel. Juist in de zomer, als de stank het ergst was, stroomde er nauwelijks water door de rivier;
het Amstelpeil lag dan onder het IJpeil.2394 Het percentage oppervlaktewater in Amstelland was
in de loop van de tijd gedaald door droogmakerijen en de zeespiegel bleef geleidelijk stijgen. Het
verval in de Amstelboezem werd daardoor steeds kleiner. Het Amstelwater werd ook nog eens
verdeeld over een groot en wijdvertakt systeem. Ongeveer een derde deel van het stedelijk
grondgebied bestond uit water. De stroming in de rivier was bij lange na niet sterk genoeg om de
stadsgrachten ook maar enigszins te kunnen spuien.
Het bestuur onderkende het probleem van het stinkende grachtenwater. Sterker nog: als
men een oplossing vond, zou Amsterdam ‘de beste stadt van Europa’ zijn. Daarom werden
kosten noch moeite gespaard om de waterkwaliteit te verbeteren.2395 De vele pogingen die
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SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
Dapper 1663, 452.
2391
SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670). Dit was geen metafoor maar een constatering, die in
1615 leidde tot het weren van bedrijvigheid uit de omgeving van de goudleermakerijen en fabrieken van andere
‘costelijcke [kostbare] manufacturen’: SAA 5020-12 (Keurboek I) 68 (30 juni 1615).
2392
‘A tres-vilains, tres-sales, tres-lourds, tres-mal-propres, & tres-ignorants Messieurs les boüeurs et cureurs des
canaux d’Amsterdam’: Le Jolle 1666.
2393
Dit blijkt uit de hoeveelheid klachten en daarop volgende maatregelen: Faber, Diederiks en Hart 1973.
2394
SAA 5024-51 (Missiven aan burgemeesters), ongenummerd (5 april 1641).
2395
SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651).
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werden gedaan om de stank te weren geven een beeld van de vele, vaak onderling strijdige
functies van het stadswater. Een complicerende factor was dat Amsterdam op het gebied van de
waterbeheersing niet autonoom kon opereren. De waterhuishouding was een regionale
aangelegenheid waarin vele belangen speelden.
6.1.1 Stad in het veen: de complexiteit van het watersysteem
In het begin zal de afvoer van water weinig problemen hebben opgeleverd. De middeleeuwse
stad, die was ontstaan op de hoger gelegen Amsteldijken, was stukje bij beetje gegroeid. De
bebouwing was grotendeels van hout en werd voortdurend vernieuwd. Hierbij werd de bodem
steeds verder opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Middeleeuws Amsterdam bestond uit
twee boezemgebieden: de blauwe boezem ten westen van de Amstel en de oranje aan de
oostzijde. De sluizen die deze boezems afscheidden van de Amstel en het IJ lagen waar de
Oudezijds en Nieuwezijds Burgwallen samenkwamen.
De veel grotere en planmatig uitgevoerde stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw
lagen buiten de hoge stadskern. Grote gebieden, zoals de Jordaan, werden niet stelselmatig
opgehoogd. Delen ervan bleven op polderpeil of niet veel hoger liggen. In de zeventiende eeuw
sprak men over de hoge en de lage stad. De hoge stad lag op ‘stadspeil’, dat wil zeggen het peil in
de middeleeuwse stad. Het stadspeil lag op de hoogte van het IJwater bij een normale vloed in de
zomer. Het stadspeil bestond al voor de zeventiende eeuw. Een vaste peilhoogte was
noodzakelijk om inundatie van kelders en pothuizen te voorkomen.2396 De lage stad lag op
Amstelpeil, althans tot het gereedkomen van de Amstelsluizen in 1673. Dit was het domein van
industriële functies en van de armere bewoners. De hoge prijs van ophogingsmateriaal leidde
ertoe dat de minder gegoede bewoners lager woonden. De sociaal-economische opbouw en de
status van een buurt hingen samen met de maaiveldhoogte.
Na de grote stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw kende Amsterdam een complex
systeem met zeven verschillende peilen: vier stadsboezems, de oranje en de blauwe met een
hoger peil en de groene en de rode met een lager peil (afb. 151). De paarse boezem werd
gevormd door de Amstel buiten de sluizen en een klein deel van de stadsgracht aan weerszijden;
in de Singelgracht lagen twee beren. De Amstel had een nog lager peil dan de lage stad. De
oostelijke stadsgracht, die door middel van de Weesperbeer was afgeschut, diende als berging van
het schutwater van de Amstelsluizen. Deze vuilwaterboezem, de ‘zwarte boezem’, moest
voorkomen dat de Buiten-Amstel te zeer verontreinigd werd (waarover later meer). De westelijke
stadsgracht was afgeschut door middel van de Weteringbeer en vormde de gele boezem. Deze
werd zo laag mogelijk gehouden om bij hoogwater in de stad als waterberging te dienen. 2397 Het
buitendijkse deel van de stad had geen kleur, omdat het peil er niet beheersbaar was: de
getijdenwerking van het IJ had er vrij spel.
Om wateroverlast te voorkomen moest het peil in de lage delen van de stad minstens vijf
duim lager blijven dan dat van de oranje en blauwe boezem.2398 Het water in de grachten stond
er minder diep. In de lage delen van de stad, zoals de Prinsengracht en de Jordaan, stonk het
water erger dan in de hoger gelegen delen. De ‘slijmerige gronden’, de zwaar vervuilde veenprut
op de bodem van de grachten, werd door schuiten omgewoeld.2399 De aanwezigheid van
afvalstoffen in deze modderlaag zorgde bij hogere temperaturen voor het ontstaan van stinkende
zwavelwaterstofverbindingen.2400
6.1.2 De functies van het stadswater
De grachten dienden in de eerste plaats voor de afvoer van water, niet alleen uit Amstelland,
maar ook van het regenwater en huiswater. Naarmate de stad groeide en een groter
grondoppervlak werd bebouwd en bestraat, werd de behoefte aan waterberging groter. In de
Jordaan zijn alle grachten ontstaan door de verbreding van poldersloten, die ook in de
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prestedelijke fase als drainage en waterberging dienden. 2401 De afvoer van regenwater naar de
grachten was regelmatig onderwerp van besluitvorming. De schepenen of de vroedschap
bepaalden dat de afwatering van een huizenblok diende plaats te vinden op een bepaalde
gracht.2402 Hoezeer de afwatering van de straten een probleem was dat samenhing met de bouw
van huizen blijkt uit de gang van zaken in de Weteringbuurt. De straten moesten worden
opgehoogd en voorzien van afschot, anders zou het water niet weg kunnen. In de regel zorgde
men een duim afschot per roede straatbreedte. Dit had echter kwalijke gevolgen voor de
belichting van de kelders van de wevershuizen. Die zouden dienen als werkruimte en dus licht
genoeg moeten krijgen. Abraham Alewijn, namens het weeshuis belast met de bouw van de
wevershuizen, stelde daarom voor om de straten lager te leggen en de afwatering te verbeteren
door de Nieuwe Looiersstraat aan te sluiten op de Looierssloot. Dat had als bijkomend voordeel
dat de bewoners van de Weteringbuurt bij brand konden beschikken over bluswater. De
thesaurieren stemden in met dat plan, maar er moesten daarvoor wel twee pas uitgegeven
percelen aan de Looierssloot worden onteigend. Als de onderhandeling met de eigenaren tot een
goed einde kwam, zou de straat worden verlengd.2403 Kennelijk is de aanleg hierop stukgelopen.
Daarom moest men op zoek naar een andere oplossing. De stad gaf de regenten van de
godshuizen toestemming om riolering onder de straten aan te leggen.2404 De straten werden
alsnog opgehoogd met aarde uit de stadswal.2405
Op Kattenburg, waar de Admiraliteit de meeste grond in gebruik had, werd een contract
afgesloten tussen dit college en de stad om de afwatering van de straten over de Admiraliteitswerf
mogelijk te maken.2406 Incidenteel was het afschot van pleinen, straten en kades onderwerp van
besluitvorming door de thesaurieren en schepenen.2407
De grachten hadden nog een andere functie. De baggerspecie die vrijkwam bij het
graven van de grachten was nodig voor het ophogen van de erven. Vaak staat in de resoluties van
de thesaurieren als reden voor het graven van een gracht vermeld dat men de grond nodig had
voor het ophogen van de bouwpercelen. Dit was overigens bij lange na niet voldoende: bij het
ophogen van de vierde uitleg werd ook de baggerspecie uit de walen en grote hoeveelheden zand
van buiten de stad gebruikt.2408 Ook diende het water ter verdediging (waarover meer in het
hoofdstuk over de fortificatie).
Verder diende het water als verkeersweg. Nagenoeg al het verkeer van goederen en
personen vond plaats per schip. Door de vele binnensluizen werd het verkeer sterk vertraagd; dit
probleem kwam regelmatig aan de orde bij de vroedschap en de thesaurieren. Bij de aanleg van
grote werken of de uitgifte van grond werden bouwterreinen altijd bereikbaar gemaakt over het
water; zonder waterwegen kon niets worden gebouwd. Meestal werden eerst de grachten
aangelegd. Als dat niet mogelijk was kwamen er tijdelijke waterwegen. Dit blijkt uit meerdere
gevallen waarin een gracht versneld werd aangelegd omdat de eraan gelegen bouwkavels waren
verkocht. Bij de vierde vergroting werden tijdelijke vaarten aangelegd, als de grachten er nog niet
lagen.2409 Bij de aanleg van vestingwerken werd altijd eerst de binnenvestgracht aangelegd, zodat
het werk bereikbaar was. Pas daarna kon men beginnen met de aanleg van de vesting.
Een andere belangrijke functie van de grachten was het leveren van bluswater. Het
gevaar van grote stadsbranden werd sterk verkleind door het dichte grachtennet. In tegenstelling
tot veel andere steden zijn in Amsterdam na de middeleeuwen geen grote stadsbranden geweest;
naast de bouwregelgeving en de inspanningen op het gebied van de brandbestrijding zal het
dichte grachtennet hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. De grachtenbewoners waren
2401
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verplicht om bij vorst bijten te maken in de grachten, omdat er anders geen bluswater was. De
bewoners van de huizen op alle hoeken van de grachten met straten of stegen waren hiervoor
verantwoordelijk. De bijt moest iedere ochtend, indien nodig, opnieuw worden geopend.2410 In
1671 schreven bewoners van de Kerkstraat aan de burgemeesters dat hun huizen zo ver van het
water af lagen dat ze bij brand al in de as zouden liggen voordat zij bluswater konden aanvoeren.
Zij vroegen en kregen toestemming om midden onder de straat een put te slaan. Ondanks het feit
dat deze op stadsgrond lag hoefde er geen precario voor te worden betaald.2411 Dit was
uitzonderlijk, omdat voor iedere centimeter stadsgrond werd betaald. Op Kattenburg bleef een
aantal erven onbebouwd om bij brand de toegang tot het water te garanderen. 2412 De
aanwezigheid van bluswater was een essentiële openbare voorziening.
Een laatste functie die in de literatuur vaak aan de grachten wordt toegekend is die van
fraai stadsgezicht. Over de esthetische waarde van de grachten is veel geschreven. Deze
waardering werd achteraf gegeven. Niets wijst erop dat esthetische argumenten bij de aanleg van
grachten een rol hebben gespeeld. Uit de besluitvorming rond de aanleg van de Keizersgracht en
de Reguliersgracht blijkt dat het water op zich niet als mooi werd gezien. Men had liever een
brede boulevard voor zijn deur dan een gracht. De stank van de grachten zal hier zeker aan
hebben bijgedragen.
6.2 Onu it roei ba re o nsm a kelij ke gewo onte s: wa terve rv u ilin g en st ads rei ni gin g in A mste rd am
Buiten al deze functies, waarvoor de Amsterdamse grachten waren aangelegd, was er één die niet
was voorzien, maar die het stadsbestuur eeuwenlang grote zorgen heeft opgeleverd. De grachten
werden op grote schaal gebruikt als vuilstortplaats door zowel bewoners als bedrijven. Faber,
Diederiks en Hart schreven dat ‘een milieubewuste mentaliteit in brede lagen van de bevolking in
geringe mate aanwezig moet zijn geweest’.2413 Uit deze formulering spreekt een groot gevoel
voor understatement.
De hoeveelheid huishoudelijk afval is evenredig aan de omvang van de bevolking.
Daarnaast was in Amsterdam een aantal zwaar vervuilende industrieën prominent aanwezig, zoals
de suikerraffinaderij, de katoendrukkerij, de distilleerderij, de textielnijverheid (vooral de ververij
was sterk vervuilend), de leerlooierij, de bierbrouwerij en chemische bedrijvigheid als de
vermiljoenbranderij, de loodwitfabricage en de salpeterraffinaderij.2414
Het probleem van de watervervuiling was bijna zo oud als de stad zelf; het oudste
overgeleverde keurboek bevat de bepaling dat aarde, vuilnis, mest, pens en bloed niet in het water
mochten worden gegooid.2415 De lijst van onsmakelijke waren die blijkens de regelgeving niet in
het water thuishoorden, maar er wel in terechtkwamen, werd met elke vernieuwing van de keuren
langer. As, veegsel, hooi, stro, scherven, vis- en slachtafval, ontlasting, schraapsel van huiden en
allerlei giftige en bijtende stoffen verontreinigden het stadswater. 2416 Dode paarden, koeien,
kalveren, varkens, schapen, honden en katten dreven rond in de grachten.2417 Al ver voor de
zeventiende eeuw was het stadswater zo smerig dat het niet meer als brouw-, kook- en drinkwater
kon dienen. In een deel van de vraag werd voorzien door aanvoer van buiten de stad;
waterschuiten voeren af en aan.2418 Het water werd in de stad overgepompt in leggers, van
waaruit het aan consumenten werd verkocht.2419 In 1514 werd bij keur bepaald dat de brouwers
hun water buiten de stad moesten halen, ter bescherming van de goede naam van het
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Amsterdamse bier.2420 Vanaf 1624 werd water uit de Vecht gehaald, na 1656 ook uit het Gein,
over de Weespertrekvaart of over de Zuiderzee en Muiden. Het gebruik van het adjectief
‘costelijck’ in een keurtekst uit 1530 heeft tot grote verwarring geleid. Er is zelfs een boek met de
titel ‘Costelijck stadswater’.2421 Oldewelt had deze verwarring in 1938 echter al opgelost:
‘costelijck’ is geen kwalificatie van de waterkwaliteit maar betekent ‘kostbaar’. Hiermee wees de
stedelijke overheid op de inspanningen die zij zich getroostte om verslechtering van de
waterkwaliteit te keren. Over het zestiende-eeuwse stadswater hoeven we ons geen illusies te
maken: velen stierven aan het drinken ervan.2422 Voor elke brouwerij stond een bierpaal, waar de
waterschuit kon aanmeren (afb. 152). Sommige brouwers verdienden bij met de verkoop van vers
water.2423 Vanaf 1651 exploiteerden tien brouwers gezamenlijk een ijsbreker op de Amstel om
een weg te banen voor de waterschuiten. Deze werd door paarden getrokken, variërend van acht
tot wel zestig.2424 Het overgrote deel van het drinkwater kwam uit ondergronds gemetselde
regenbakken, die voor de huizen lagen.2425 Deze werden in de zestiende eeuw ingevoerd, toen
het stadswater te smerig werd om nog als drinkwater te dienen.2426 In ieder huis was tenminste
één regenbak te vinden.2427 Men was voor de drinkwatervoorziening afhankelijk van het weer; in
droge perioden konden tekorten optreden. Omdat veel pakhuizen en openbare gebouwen niet
voorzien waren van regenbakken ging veel regenwater verloren. Daarom werden vanaf 1761
stadsregenbakken geplaatst op kerken, godshuizen en andere stadsgebouwen. Dit water zou in
tijden van schaarste tegen een lage prijs worden verkocht. Alle oplossingen buiten de opvang van
regenwater en het halen van schoon water werkten niet; hiervoor ontbrak de techniek of de
geologische kennis. Zo heeft men getracht om te ontkomen aan watertekort door het slaan van
putten, waarover later meer.
6.2.1 De grachten als vuilstort
De Amsterdammer heeft gedurende de gehele zeventiende eeuw gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om zijn problemen te verplaatsen naar de openbare ruimte. Soms werden grachten
zo volgegooid met afval dat ze volledig onbruikbaar werden.2428 In sommige grachten kon niet
eens een klein bootje varen.2429 Het kwam wel voor dat het stadium van reiniging gepasseerd was
en dat ploegen modderwerkers moesten komen om het rottende afval (de ‘steigeraarde’) uit de
grachten te scheppen.
Ook de markten waren een voortdurende bron van besmetting. Het naar rotte vis
stinkende water uit het Damrak kwam door de circulatie in de grachten terecht.2430 Dit leidde
uiteindelijk tot een aanpassing van de watercirculatie. 2431 Een andere zeer vervuilende bedrijfstak
was de grootschalige varkenshouderij. Deze was al in 1550 verboden buiten de terreinen van
kloosters en gasthuizen.2432 Dit verbod werd op grote schaal genegeerd. Niet alleen buiten de
muren, maar ook in de stad werden grote hoeveelheden varkens gemest, met rampzalige
gevolgen voor het oppervlaktewater. In 1621 werd bepaald dat een varkenshouder niet meer dan
drie of vier varkens mocht mesten. Wie er meer wilde houden moest dat buiten het rechtsgebied
van Amsterdam doen.2433 Hiermee werd een poging gedaan om dit probleem, althans voor een
Oldewelt 1938b; Vroedschapsresolutie d.d. 24 januari 1564: Van Dillen 1929, 275. Aanvankelijk haalde men water
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deel, te verplaatsen van de stad naar het buitengebied. De grootschalige varkenshouderij in de
stad kreeg een nieuwe impuls met de opleving van de jeneverstokerij in 1671.2434 Een aantal
bewoners van de Utrechtsedwarsstraat klaagde dat een daar gevestigde brander in zijn tuin meer
dan 150 varkens hield.2435 De draf, een alcoholhoudende afvalstof van de stokerijen, werd als
varkensvoer gebruikt; de varkens raakten eraan verslaafd en waren sneller vetgemest dan
‘gewone’ varkens, maar het vlees was minder goed. Dwars door het Roeterseiland, waar de
stokerijen waren gevestigd, werd een gracht gegraven waarin de uitwerpselen van de varkens
werden opgevangen. Deze stond in open verbinding met de andere grachten. Net als andere sterk
vervuilende industrie werd de stokerij buiten de Prinsengracht gevestigd. Juist in de toch al lager
liggende Jordaan nam men het niet al te nauw met de waterkwaliteit. In 1615 verzochten de
zeemleertouwers aan de Elandsstraat om toestemming voor de aanleg van een sloot achter hun
bedrijven, uitkomend op de Lijnbaansgracht.2436 Men vroeg niet de stadsmeesters om advies
maar de commissarissen die zich bezighielden met de gronduitgifte. Financiële argumenten
gingen boven de waterkwaliteit. De commissarissen vonden de aanleg van deze sloot geen
probleem op voorwaarde dat er geen al te grote stank of andere ellende zou worden
veroorzaakt.2437 De sloot werd later ‘Elandsstinksloot’ of kortweg ‘Stinksloot’ genoemd, maar dit
was geen aanleiding voor maatregelen tot aan de demping in 1875.2438
Soms werden specifieke groepen vervuilers aangesproken, zoals het slepersgilde, dat
mest, stro, vuil hooi en gras in de grachten kieperde als dat zo uitkwam.2439 De brouwers, die
vele pogingen hebben gedaan om schoon water in de stad te krijgen, zorgden zelf ook voor veel
vervuiling. Deze werd veroorzaakt door het spoelen van vaten. In 1689 bepaalde Johannes
Hudde dat de brouwers een schuit in de gracht moesten hebben liggen om het spoelwater op te
vangen, nadat het idee was verworpen om iedere brouwer te verplichten een zinkput aan te
leggen.2440
De ‘ongemeene stanck’ kwam niet alleen in de stad voor: ook het buitengebied kampte
met een slechte waterkwaliteit. Ook daar werd afval gedumpt en vervuilende bedrijvigheid
opgesteld. In 1656 ging de stad de sloten uitdiepen.2441 Lijmzieders, leerlooiers, ververs en andere
vervuilers zorgden ervoor dat het water rond de stad niet meer kon dienen als drinkwater voor
het vee.2442 In 1650 zorgde de voorgenomen bouw van een traanbranderij voor ophef onder de
bewoners in en rond de Watergraafsmeer. De bewoners vreesden voor ernstige lucht- en
watervervuiling.2443 De branderij kwam er ondanks hun tegenstand, maar moest bij oostenwind
buiten bedrijf worden gesteld.2444 De aanstelling van een waterzuiveraar, die alle dode dieren uit
het water moest halen, was bedoeld om in het buitengebied enige verbetering te brengen.2445
Joost Jansz werd in 1659 aangesteld op een jaarlijks tractement van 25 gulden.2446 Van dit salaris
kon Joost nog geen maand leven, dus hij moest naast deze betrekking zorgen voor de nodige
neveninkomsten. Veel tijd zal hij niet hebben besteed aan zijn betrekking als krengenvisser.
Het gebruik van de grachten als afvalstortplaats was een probleem dat nooit is opgelost,
niet door regelgeving, maar ook niet door uitbreiding van het aantal handhavers. In 1631 werden
2434
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acht extra opzichters benoemd. Dit heeft niet veel effect gehad. 2447 Vijftig jaar later was men nog
niets opgeschoten ondanks vele vernieuwingen van de keuren. In 1681 wilde Nicolaas (de broer
van Jan) van der Heijden, als opzichter verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de stad, een
eind maken aan ‘de vuijlnis die dagelijcks so overvloedigh werd gesmeten in ’t water’.2448 Hij
wilde het uitdiepen van de grachten voor rekening van de huiseigenaren laten uitvoeren. Op die
manier, zo betoogde hij, zouden de bewoners betrokken worden bij het probleem omdat ze er
direct financieel belang bij zouden hebben. Hiermee zou een einde komen aan het wangedrag van
de Amsterdammers: de opzichters werden bij het uitdelen van boetes vaak verrot gescholden of
bedreigd. Er vielen regelmatig klappen. Als de handhaving van de keuren tot financieel profijt
van de bewoners zou strekken zou hun gedrag mogelijk verbeteren. Het bleef echter bij een
plan.2449 Later kwam men tot het inzicht dat de stadsreiniging en de vuilafvoer moesten worden
aangepakt; door bewoners de mogelijkheid te bieden om op een relatief gemakkelijk manier van
hun afval af te komen trachtte men te voorkomen dat het in de grachten werd gegooid. Dit leidde
aan het einde van de zeventiende eeuw tot een grote reorganisatie van de stadsreiniging. 2450
Tijdens de vierde vergroting werd aan particulieren toegestaan om te baggeren in de grachten. Zij
konden de specie gebruiken om hun bouwkavels mee op te hogen. De doorstroming werd er niet
beter op, omdat hoogteverschillen ontstonden op de grachtenbodem. In 1675 besloot men om
het uitdiepen vak voor vak aan te besteden.2451
6.2.2 Vervuiling en beheer: opkomst van de stadsreiniging
De vervuiling leidde al vroeg tot maatregelen op het gebied van de stadsreiniging.2452 Openbare
vuilnisbakken waren al in 1475 in gebruik.2453 Dit waren houten of stenen bakken bij de bruggen
en op de hoeken van straten en grachten. Ploegen straatvegers voerden het vuil af met karren en
schuiten. Langs de grachten lagen belten die werden weggehaald met vuilnisschuiten. 2454 Vuilnis
was geld waard; het was verboden om het uit de stadsvuilnishokken of -belten te halen, zeker
tijdens de stadsvergrotingen, als alle materiaal nodig was voor de ophoging van erven, straten en
kades. Dat mocht alleen met schriftelijke goedkeuring van de opzichter van de graaf- en
modderwerken.2455
Niet alleen de grachten, ook de straten lagen vaak vol weggegooid afval. Juist in smalle
straatjes en stegen, waar de kans op vervuiling het grootst was, was de stadsreiniging
problematisch. Dit blijkt een rapport van Jan van der Heijden jr., Nicolaas Muiden en Jan
Vastrik.2456 De ‘geringe luiden’ die in de kleine huisjes, op kamertjes en in kelders in de stegen van
de oude stad woonden, waren de hele dag bezig hun kost te winnen. Daarom waren ze niet in de
gelegenheid hun vuilnis mee te geven met de vuilniskarren, en smeten ze het op de bruggen en de
kades. De capaciteit van de stadsreiniging werd vergroot: er werden tien extra vuilnisschouwen
besteld.2457 Ook leegstaande stadsgebouwen werden als vuilstort gebruikt, bijvoorbeeld de
Nieuwekerkstoren in aanbouw. Er werd een ijzeren hek geplaatst om dit onmogelijk te maken.2458
De meelhal bij de Zuiderkerk werd als woning verhuurd om het gebruik als dump te
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beëindigen.2459 Ook het beheer van de Goudsbloemgracht was problematisch: een vuilnisschuit
kon er niet komen, want daarvoor was het ‘te naauw van canaal’. De kades waren te smal om er
met karren te kunnen rijden. Van der Heijden c.s. stelden voor om speciaal voor deze gracht een
smalle, maar extra lange vuilnisschuit te laten bouwen.2460
Vanaf de jaren zestig werden op de kades langs de grachten, op de plaatsen waar het
afval zich ophoopte, houten huisjes neergezet, waarin schoenlappers werden ondergebracht. Zij
moesten opletten dat er geen vuilnis meer op de straten en in de grachten werd gegooid.2461 Het
kwam incidenteel wel voor dat bewoners het beheer overnamen en zelf een straatveger
aanstelden. Dit gebeurde bijvoorbeeld op de Oosterse Kade (nu Oude Schans), ten zuiden van de
Keizersbrug. Dat deden ze na enige tijd met lede ogen aangezien te hebben hoe hun
medebewoners ‘asch, vulnis, vier, als andere vuijligheden’ op straat gooien. Hier heeft niet alleen
de vervuiling, maar ook het brandgevaar als overweging gediend om het beheer te verbeteren.2462
Ook bij de Deventer Houtmarkt (tegenwoordig Waterlooplein) en de Ossenmarkt op het latere
Frederiksplein, op de hoek van de Utrechtsestraat, namen bewoners het beheer in eigen hand.2463
Na de vierde vergroting werd een reorganisatie van de stadsreiniging doorgevoerd. De
stad werd in 34 wijken verdeeld. Er werd een rooster gemaakt van de personele bezetting en het
materieel. Schuiten zouden dagelijks (behalve op zondag) door alle grachten varen om de belten
weg te halen; in de straten werd het vuil met kruiwagens opgehaald. Bij strenge vorst werd het
vuil met paardenwagens opgehaald. Langs de Lijnbaansgracht kwamen tien losplaatsen. Deze
kregen ieder een opzichter; een ‘generale opzichter’ kreeg de leiding over de gehele operatie.2464
Twee jaar later volgde een nieuwe reorganisatie omdat de keuren weinig effect hadden, hetgeen
leidde ‘tot groot disciraet van de stad’.2465
De inhoud van de vuilnisvaten werd gebruikt als mest. De opbrengst kwam ten goede
aan het weeshuis. In 1666 trachtte de stad de inzameling en verwerking van het stadsafval te
verpachten maar dit werd geen succes. Er viel geen winst te maken op de vuilafvoer. Daarom
kregen de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis in 1673 de ‘administratie van ’t vulnis’ terug.
Men hoopte hiermee de stadsreiniging te verbeteren en het weeshuis van een inkomstenbron te
voorzien. Eventuele tekorten op de exploitatie werden uit de stadskas aangevuld. De winst die
werd gemaakt met de verkoop van het afval, zo’n 10.000 gulden per jaar, ging naar het weeshuis;
de kosten van schuiten, karren en paarden werden gedragen door de stad. Deze bedroegen rond
de 29.000 gulden per jaar.2466 Overigens was men al snel zo ver dat de stad het vuilnis opkocht
van de Aalmoezeniers.2467
De inspanningen van het weeshuis op het gebied van de stadsreiniging waren volstrekt
onvoldoende om de stad ook maar enigszins op orde te houden. De vuilniskeuren werden op
grote schaal overtreden. Grachten, straten en sluizen verkeerden vaak in slechte staat, hetgeen
uitnodigde tot het storten van afval. Riolen, secreten en goten zorgden voor een bijzonder
onaangenaam leefmilieu. Er waren 200 straatvegers. Deze konden het werk niet aan, zeker niet
bij strenge vorst als er geen schuiten konden varen en het afval met karren moest worden
afgevoerd. In 1696 meldden de regenten van het weeshuis aan de burgemeesters dat zij alles in
het werk stelden om de stad ‘van vullis, dat door de veelheyt van menschen, paarden en stallen
nog meer toeneemt, te redde’. Dat werd steeds moeilijker: ondanks de toename van de
hoeveelheid afval werd steeds bezuinigd op de stadsreiniging.2468
6.2.3 Privaten en riolen
Een ander gevaar voor de waterkwaliteit waren de privaten of secreten. Die waren aanwezig in de
huizen, maar ook in de openbare ruimte, zowel onder bruggen als op drukke punten.2469 Hun
SAA 5025-11 (Vroedschap) 218 (10 april 1620).
SAA 5039-9 (Thesaurieren) 90vo-92 (20 oktober 1700), zie punt 2.
2461 Oldewelt 1946, 158.
2462 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 116vo-117 (18 februari 1684).
2463 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 103 (17 maart 1677); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 142vo-143 (16 maart 1685).
2464 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 161 (23 april 1671).
2465 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 144-145vo (25 april 1673).
2466
Oldewelt 1969.
2467 Hieraan kwam in 1678 een einde: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 125 (16 juni 1678).
2468
SAA 343-6 (Archief Aalmoezeniersweeshuis; ‘Copijen van consideratien’) 67-71 (14 november 1696).
2469 De stad bouwde er een op het Leidseplein: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667).
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aanwezigheid was onontkoombaar. Soms werden secreten weggehaald om de waterkwaliteit te
bevorderen, maar meestal werden ze op verzoek van omwonenden even snel weer
teruggeplaatst.2470 Het was de bedoeling dat de inhoud van de secreten met modderschouwen
werd afgevoerd naar verzamelbassins buiten de stad.2471 De praktijk was vaak anders; een groot
deel van de ‘specij’ uit de secreten kwam niet terecht op de daarvoor bedoelde plekken (bij de
Paardenhoek aan het IJ, ten oosten van de stad en in een vak achter de stinkmolen, ten westen
van de stad).2472 Dat blijkt uit de regelgeving die in de loop van de tijd van kracht werd. In 1596
werden nieuwe regels van kracht die de vervuiling en stank moesten verminderen. De
nachtwerkers die de privaten leegden moesten hun strontschuiten afdekken, niet in de grachten
knoeien en de inhoud van de privaten op stroom in het IJ lossen.2473 Het uitvaardigen van deze
keur leidde niet tot het gewenste effect. Daarom volgde in 1621 een aanscherping van de regels:
beerputten en privaten mochten alleen worden geopend in aanwezigheid van een controleur, die
moest zorgen dat de inhoud niet in de grachten terechtkwam.2474 De eigenaren van de privaten
moesten het salaris van de controleur betalen; een regeling die corruptie in de hand moet hebben
gewerkt. De controleurs moesten een eed afleggen voor de burgemeesters.2475 Twee jaar later
werden ook de nachtwerkers zelf ook verplicht een eed af te leggen.2476 In de loop der tijd werd
het toezicht op het legen van de privaten steeds verder uitgebreid. Dat betekende niet dat er geen
‘materie’ uit de privaten in de grachten terechtkwam. De nachtwerkers werden soms door de
thesaurieren op het matje geroepen, waarbij ze te horen kregen dat het afgelopen moest zijn met
het leeggooien van de secreten in de grachten.2477 Net als de bruggen zelf werden de secreten
ook niet altijd even goed onderhouden. Het kwam vaak voor dat de secreten doorhingen tot in
het water. Dan zorgden ze niet alleen voor vervuiling maar belemmerden ze ook de toch al
gebrekkige doorstroming van het grachtenwater.2478
Het leeghalen van de secreten verliep niet altijd even succesvol. Dat blijkt bijvoorbeeld
uit een schriftelijke klacht van werkbaas Jan Block, die had aangenomen om de inhoud van drie
secreten voor drie jaar af te voeren. Het was voor Block geen sinecure om zijn contract na te
komen. Hij kampte met vandalisme en diefstal; mensen braken de modderschouwen die onder de
secreten lagen los van hun kettingen.2479 Het varen door de grachten was moeilijk vanwege de
vele ondiepten. Bij hoog water was het moeilijk om met de schouwen onder de lage bruggen
door te varen.
In delen van de stad heeft een rioolsysteem gelegen dat loosde op de grachten en dat
door de huiseigenaren werd aangelegd en onderhouden. 2480 In sommige straten en stegen lag een
stadsriool waar de huizen door middel van een ‘spruit’ op waren aangesloten.2481 In het gebied
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 153vo (12 juli 1679); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 186 (18 april 1680). De brugsecreten
zijn gedurende de gehele zeventiende eeuw in gebruik gebleven: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 99 (18 februari 1683).
2471 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 179vo (20 augustus 1671).
2472 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 76-77 (31 maart 1676); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 43 (4 maart 1682). Het vak bij de
stinkmolen was in 1663 aangelegd. Toen kreeg aannemer Mattheus Samuelsz 924 gulden voor het heien van het ‘parck
bij de Stinckmolen’, in totaal 770 palen: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 173vo (7 augustus 1663).
2473 Jansen s.a, 3-5. De privaten mochten alleen ’s nachts worden geleegd, vandaar de benaming ‘nachtwerkers’.
2474 Keur d.d. 29 april 1621: Van Dillen 1933, 399.
2475 SAA 5020-12 (Keurboek I) 246-246vo (29 april 1621).
2476 Keur d.d. 21 januari 1623: Van Dillen 1933, 474.
2477 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
2478 SAA 5025-45 (Vroedschap) 80-82 (29 oktober 1700).
2479 Het kwam vaker voor dat de schuiten werden gestolen: Reinders 1978, 11.
2480 Omdat het ging om een privé-aangelegenheid is niet precies te traceren waar riolering was aangelegd. Er zijn geen
kaarten waarop rioolstelsels werden weergegeven, omdat ook het onderhoud door particulieren plaatsvond. Uit een
resolutie van de thesaurieren blijkt dat rond de Oude Kerk, in de Lijnbaanssteeg, de Molsteeg en de Torensteeg
riolering lag: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663). Ook op de Leprozengracht lag een riool: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 170 (15 februari 1668). Er zijn meer van dergelijke bronnen, die slechts een fragmentarisch beeld geven.
Er moet een wijdvertakt netwerk van particuliere riolen zijn geweest, zowel in de oude stad als in de zeventiendeeeuwse uitbreidingen. Zelfs in de Nieuwendijk werden riolen aangelegd; dit bracht het gevaar van overstroming bij
hoogwater mee en werd verboden in 1666: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 101 (11 november 1666). In 1671 kregen de
regenten van de instellingen die in het Noortse Bos een groot aantal wevershuizen bouwden, toestemming om een
grootschalig rioolstelsel onder stadsgrond aan te leggen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (25 maart 1671). In de
Halsteeg lag eveneens een riool: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 201 (14 september 1686). Ook aan de ‘Bierkaai’ aan het
Damrak lag een riool: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 108 (25 oktober 1701). Dit gold ook voor de Bloedstraat: SAA 503990 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 360 (26 augustus 1661).
2481 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 170 (18 oktober 1703).
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rond de Reguliersmarkt (het huidige Rembrandtplein) werd door de stad een vrij uitgebreid
rioleringssysteem aangelegd ten behoeve van de (vergrote) markt en het gebied rond de
Reguliersbreestraat. De Halvemaansteeg waterde af op de Amstel, de Vijzelstraat op de
Herengracht.2482 Ook de Reguliersdwarsstraat en de Geelvincksteeg werden op dit systeem
aangesloten.2483 Het vergrote marktplein waterde af via een riool in de Bakkerstraat.2484 In 1669
werden deuren in het riool gebouwd om het te kunnen doorspoelen met het peilwater.2485 De
sluiswachter van de sluis in de Herengracht bij de Utrechtsestraat kreeg vanaf 1670 jaarlijks vijftig
gulden extra salaris om de deuren te bedienen. 2486
Steeds meer mensen, waarschijnlijk vooral de beter bemiddelde Amsterdammers,
vervingen het oude systeem van beerkuilen en secreten door een eigen riolering. Op sommige
afbeeldingen is te zien dat tientallen pijpen door de kademuur op de gracht lozen. Bij de
vaststelling van het ontwerp voor de vierde vergroting in 1662 werd besloten om ten oosten van
de Amstel de aanleg van riolering te verbieden.2487 In 1663 stelden de thesaurieren voor om dit
verbod uit te breiden tot in de gehele stadsuitbreiding.2488 Dit was een middel waarmee de
verontreiniging van het grachtenwater op betrekkelijk eenvoudige en voor de stad kosteloze
manier kon worden verminderd. Tot een verbod is het nooit gekomen; wel moest een commissie
letten op de deugdelijke aanleg van riolen.2489 Hiermee kregen de bewoners van de nieuwe uitleg
impliciete toestemming voor ongebreidelde vervuiling van het grachtenwater. Van deze
toestemming werd volop gebruik gemaakt. 2490 De aanleg van riolering klinkt als een vooruitgang,
maar was rampzalig voor de waterkwaliteit. Het aloude systeem van beerkuilen en strontschuiten
was feilbaar en arbeidsintensief, maar beter voor de waterkwaliteit; er kwam in ieder geval minder
dan honderd procent van de faecaliën in de grachten terecht.
Het was volstrekt duidelijk dat de waterkwaliteit niet gediend was met het gebruik van de
grachten als vuilafvoer. Maar ook de thesaurieren zelf namen maatregelen die in het licht van de
vele inspanningen en regelgeving op het gebied van watervervuiling op zijn minst curieus mogen
worden genoemd. Zo was op het stadhuis een ‘pisdrager’ in dienst, die de urine van de heren
regenten en hun staf in de Nieuwezijds Voorburgwal moest kieperen. De Beurs had een
dergelijke functionaris niet nodig; de daar aanwezige ‘pishoeck’ loosde zonder enige twijfel direct
in het Rokin.2491 Ook andere stadsgebouwen loosden op de grachten, in weerwil van de keuren.
In 1673 besloot men om de Jan Rodenpoortstoren, die als gevangenis in gebruik was, niet eens
meer een riool te geven maar een gat te breken onder in de toren zodat de ‘vuijligheit’ direct in
het water kon vallen.2492 Iets meer dan een week later besloten dezelfde thesaurieren de keur op
het storten van afval in de grachten voor de zoveelste keer te vernieuwen.2493 De stad was als
eigenaar en beheerder van gebouwen geen haar beter dan de andere vervuilers van het
grachtenwater. Uit de frequentie waarmee de keuren op het gebied van de waterkwaliteit werden
gewijzigd en vernieuwd kan worden geconcludeerd dat het om dode letters ging. De handhaving
was weinig geloofwaardig. Uit het hierboven geciteerde rapport van Nicolaas van der Heijden
blijkt dat alle inspanningen om de vervuiling te verminderen tot niets hebben geleid.
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 183 (2 april 1664).
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664).
2484 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665).
2485 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 83vo (27 november 1669).
2486 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 105 (19 maart 1670). Deze persoon werd in 1670 vervangen: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 114vo (8 juli 1670). De deuren functioneerden in 1686 niet meer geheel naar wens; er werden nieuwe
deuren opgehangen: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 2vo-3 (29 oktober 1686).
2487 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
2488 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (4 april 1663); SAA 5039-2
(Thesaurieren) 122 (14 april 1663). De burgemeesters moesten hierover eerst met de schepenen overleggen, omdat
verwarring was ontstaan of dit besluit al dan niet genomen was bij resolutie van de vroedschap.
2489 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 104vo (27 april 1663).
2490 Dat blijkt uit verschillende bronnen. In 1670 en 1681 waren de riolen die van de secreten naar de grachten liepen,
nog in gebruik: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 100vo (3 maart 1670) en SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt
aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het
selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien
geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der Heijden (19 augustus 1681).
2491 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115 (28 februari 1691).
2492 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 141vo (14 april 1673).
2493 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 144-145vo (25 april 1673).
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6.3 De ci rcul atie n a de de rd e vergroti ng
De problemen met het stadswater waren niet nieuw. Al in de middeleeuwen was een systeem
gecreëerd om de grachten te spuien. Het Amstelwater werd ingelaten door de achtersluizen. Bij
eb werden de zeesluizen opengezet, zodat het water de stad uit vloeide. Tot aan het begin van de
zeventiende eeuw kende Amsterdam een betrekkelijk eenvoudig watersysteem. De stad was nog
klein en het water werd niet over al te veel grachten verdeeld.2494 Dat werd anders met de derde
vergroting. Toen werd de stad zo groot dat de toch al beperkte waterstroom werd verdeeld
(‘gediverteerd’) over een veel groter gebied, ver van de Amstel en doorsneden door zestien
nieuwe grachten. Men zou verwachten dat de waterkwaliteit bij de planning van het exclusieve
grachtenkwartier een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerpproces zou zijn. Maar tijdens
het moeizame proces van ontwikkeling en uitvoering van de derde uitleg was er nauwelijks
aandacht voor de waterhuishouding in de nieuwe stad.
De derde uitleg viel (ook) voor wat betreft de waterhuishouding in twee delen uiteen. De
hoger gelegen grachtengordel werd toegevoegd aan de bestaande blauwe boezem. Grote delen
van de Jordaan lagen niet veel hoger dan de polder. Vlak na de uitleg werden twee peilsluizen
aangelegd, de Brouwerssluis en de Leliesluis. De grachtengordel en de Jordaan waren daarmee
van elkaar gescheiden.
De grachtengordel kon uitwateren op het IJ via de Oude Haarlemmersluis in de
Martelaarsgracht en de Nieuwe Haarlemmersluis in het Singel. De Jordaan had deze mogelijkheid
niet; dit deel van de stad was niet ontworpen maar als voorstad gebouwd en daarna grotendeels
in stand gebleven. Het grachtenstelsel was ontstaan als ontwateringssysteem van de
middeleeuwse veenpolder en was (naar later pijnlijk duidelijk zou worden) niet geschikt als
stedelijke waterstructuur. Het gebied lag ver van de Amstel, en de zwakke stroom werd verdeeld
over elf dwarsgrachten. Het doorstroomprofiel van de Jordaan was rampzalig. Bovendien maakte
de lage ligging goed spuien onmogelijk; als teveel water werd ingelaten liepen kelders onder. Juist
in dit zeer kwetsbare gebied kwam alle vervuilende industrie van de nieuwe stadsuitbreiding
terecht. Later is verschillende malen voorgesteld het gehele gebied op te hogen (wat volstrekt
onmogelijk was) of om het waterpeil te verhogen, wat grote gevaren met zich meebracht voor de
vele pakkelders.2495 In de loop van de zeventiende eeuw werd vervuilende industrie uitgebannen
uit de oude stad en de grachtengordel; hiermee is de toestand in de Jordaan verder verslechterd.
De grachtengordel lag niet alleen hoger maar ook parallel aan de burgwallen en was
daarom enigszins te spuien. Aan het einde van de Keizersgracht lag een verbinding met de
buitengracht, door de stadswal heen; zo kon de gracht worden gespuid. Vreemd genoeg ontbrak
een dergelijke voorziening voor de luxe Herengracht (afb. 34). Het ontbreken van een goede
waterhuishouding had direct na de ingebruikname van de derde vergroting grote gevolgen voor
de waterkwaliteit. Tot 1617 werd niets ondernomen om die te verbeteren. Men moet hebben
gedacht dat de aanleg van de Eenhoornsluis (die dat jaar werd gebouwd) voor een oplossing zou
zorgen.2496 De sluis kwam er overigens pas na een regen van rekesten van bewoners uit de
omgeving van de Prinsengracht, de Brouwersgracht, de Lindengracht en de overige grachten in
het noordelijk deel van de Jordaan. De nood was hoog. Dit blijkt uit twee feiten. De bewoners,
waarvan de erven direct aan de geprojecteerde sluis lagen, boden aan om de kademuur in de sluis
zelf te betalen. Dit was niet gebruikelijk: de stad betaalde altijd de delen van de kademuur die aan
bruggen of sluizen lagen. Bovendien was op de veiling van de erven gemeld dat ter plaatse een
sluis zou komen. Dat had de grondprijs in opwaartse richting beïnvloed. Het bestuur kon er niet
langer onderuit om de sluis aan te leggen, zeker gezien het aanbod van de bewoners om de
kademuren te betalen.2497 Maar vooral de kort daarop volgende pestepidemie droeg bij aan de
politieke wens om tot nieuwe waterwerken tot uitvoering te brengen.
In 1611 werd in de taakomschrijving van de sluiswachter van de nieuwe Heiligewegssluis gemeld dat hij ook een
aantal verlaten moest bedienen om de doorstroming van het water in de burgwallen te bewerkstelligen: SAA 5039-1
(Thesaurieren) 40vo (15 oktober 1611).
2495 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
2496 De aanleg van de sluis liet op zich wachten vanwege de noodzaak de dijk te laten inklinken: SAA 5025-11
(Vroedschap) 96 (27 november 1617).
2497 Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat de sluis geen negatieve effecten zou hebben op de circulatie in de oude
stad: SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617).
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6.3.1 ‘Pestilentiale stanck’: het water als besmettingsbron
Een andere aanleiding voor verhoogde aandacht voor de waterkwaliteit was de pestepidemie van
1617.2498 In de zeventiende eeuw werd een direct verband tussen de stank van het water en de
verspreiding van de pest verondersteld, ook door de Amsterdamse bestuurders.2499 Stank werd
gezien als overbrenger van de ziekte. Daarbij werd onderkend dat het welstandsniveau van de
bewoners invloed had op de besmetting via de geur die zij verspreidden.2500 De uitdeling van
aalmoezen aan de armen werd uit de Oude Kerk verplaatst naar de nieuwbouw van het
Oudezijds Huiszittenkantoor. De toestroom van armen in de kerk zorgde voor te veel stank en
men vreesde voor de verspreiding van besmettelijke ziekten.2501 Ook het stinkende grachtenwater
werd gezien als besmettingsbron. Pestepidemieën leidden dan ook steevast tot inspanningen om
de waterkwaliteit te verbeteren. De epidemie van 1617 maakte in de Jordaan meer slachtoffers
dan in de rest van de stad. De beter gesitueerden liepen minder gevaar; de epidemie had een sterk
plaatselijk karakter. Vaak bleef de ziekte wekenlang beperkt tot een besmettingshaard van enkele
bouwblokken.2502 De toegepaste stedenbouwkundige methodiek van handhaving van de dichte
voorstedelijke bebouwing en de daarmee samenhangende beroerde waterkwaliteit moet de
verspreiding van de pest flink hebben bevorderd.
Niet alleen de Eenhoornsluis werd in het pestjaar aangelegd. Aan het einde van de
Prinsengracht kwam een achttien voet (vijf meter) brede doorgang in de stadswal zoals die ook in
de Keizersgracht lag. Verder werd in het verlengde van de Beulingsloot een gracht van 46 voet
(13 meter) breed aangelegd tussen de Herengracht en de Keizersgracht. 2503 De aanleg van een
directe verbinding vanuit de Herengracht naar buiten was niet mogelijk omdat die dwars door het
bolwerk zou hebben gelopen.2504 In 1623 volgde een vaarweg door de stadswal aan het einde van
de Brouwersgracht die mede diende voor de afvoer van water.2505 Met de aanleg van deze werken
kon de nieuwe stadsvergroting worden doorgespuid, althans in theorie. In de praktijk bleef het
doorstroomprofiel dramatisch slecht.
6.3.2 Vuilwatermolens: het waterproject van Cornelis Danckerts de Rij
Daar bleef het bij tot de volgende pestepidemie. Die vond plaats in de jaren 1635-1636.2506 Een
hernieuwde poging om de waterkwaliteit te verbeteren nam een aanvang. Het project ging uit van
het op zich valide idee dat stilstand achteruitgang was op het gebied van de waterkwaliteit. Uit de
praktijk was gebleken dat de afbraak van afvalstoffen sterk afhankelijk was van de stroomsnelheid
van het water. Als het water niet vanzelf in beweging kwam, moesten de stadsmeesters het een
handje helpen. Daarom had stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij het idee opgevat om de
circulatie langs mechanische weg op gang te brengen.2507 Danckerts stelde voor om buiten de
Haarlemmerpoort drie of vier achtkantige watermolens te bouwen om het Amstelwater (dat op
Zie voor de data van de epidemieën: Mooij 2001. Een pestepidemie leidde ook in andere steden steevast tot
plannen op het gebied van de waterkwaliteit. De waterprojecten voor Amsterdam vallen samen met die in Leiden. Dit
hangt samen met de landelijke pestepidemieën: Steenmeijer 2005, 108-118.
2499 SAA 5025-8 (Vroedschap) 7-10 (6 juni 1594); SAA 5020-12 (Keurboek I) 195-195vo (17 mei 1618). Sommigen
gingen ervan uit dat het water door de zon werd geïnfecteerd: SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-25, Remarques tot wering
van stank in de stad door Pieter Heijnderiksen en Otto Jurriaensz (ongedateerd [voorjaar 1671]). Ook het Leidse
stadsbestuur legde een verband tussen pest en stank: Van Tielhof en van Dam 2005, 158. Maar er werden ook andere
oorzaken gezien, zoals besmet eten, de toorn van God, toverij, muggen, muizen, honden of muilezels. Ratten zijn in
Amsterdamse bronnen nergens als oorzaak genoemd. Het was Pontanus wel opgevallen dat de inwoners van het
(stenen, en dus voor ratten minder toegankelijke) Rasphuis de epidemie overleefden. Zijn commentaar: ‘Oncruijt niet
en vergaet’: Kannegieter 1964a.
2500 Dijkstra 1921, 61-62.
2501 SAA 5039-33 (Oudraad) 124-124vo (16 augustus 1654). De resolutie bepaalde dat het hout van de te slopen
blokhuizen moest worden aangewend voor de bouw van deze voorziening.
2502 Dijkstra heeft de verspreiding gevolgd aan de hand van de doodboeken van het Karthuizerkerkhof: Dijkstra 1921,
64-71.
2503 SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei 1617).
2504 In 1643 werd besloten om een (extra of grotere) duiker aan te leggen onder de stadswal tussen de Keizersgracht en
de Singelgracht, om vers water in te kunnen laten, en vuil water uit te laten stromen. Hierbij werd de Keizersgracht
verlengd: SAA 5025-17 (Vroedschap) 192 (6 december 1643).
2505 SAA 5025-13 (Vroedschap) 96-96vo (27 november 1623).
2506 Mooij 2001.
2507 Danckerts had eerder ervaring opgedaan met waterwerken bij de drooglegging van de Watergraafsmeer, waarvoor
hij in 1630 van stadswege een bonus ontving: SAA 5039-33 (Oudraad) 59 (5 januari 1630); Van den Hoek Ostende
1978.
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dat moment hoog stond door de waterstanden in Amstelland) door de stad te pompen. Door het
afsluiten van grachten met houten wanden of beertjes zou de doorstroming plaatsvinden op de
plaatsen waar dat nodig was. De Singelgracht moest worden afgesloten met een houten beer om
te zorgen dat het water door de stad zou stromen. 2508 Een tweede versie van dit plan (‘Naerder
voorslagh’) uit 1638 spreekt van vier, vijf of meer watermolens: ‘dogh hoe meer hoe liever’. 2509
Kennelijk had Danckerts het idee dat de bouw van watermolens de zaak niet werkelijk
ten goede kon keren. Daarom lanceerde hij in de tweede versie van zijn plan nog twee ideeën
waarvan hij het eerste zelf als zeer werkzaam maar volstrekt onrealistisch kenschetste: het door
de stad leiden van het water uit de Haarlemmermeer. De ‘cracht van water’ zou voorkomen dat
de palenrij voor de stad steeds verder dichtslibde. Dit idee werd, zoals Danckerts al vermoedde,
geblokkeerd door het Hoogheemraadschap Rijnland.2510 Het zou niet de laatste keer zijn dat
dergelijke plannen werden geopperd om steeds opnieuw door Rijnland terzijde te worden
geschoven. Een volgend idee getuigde van meer realiteitszin: door het openzetten van de
buitensluizen kon IJwater worden ingelaten om het grachtenwater in beweging te brengen. Dit
plan zou later daadwerkelijk tot uitvoering komen.
Maar zo ver was het nog niet. De vroedschap besloot tot de bouw van de watermolens.
Hiervoor moesten de nodige hobbels worden genomen. In 1641 werd aan de dijkgraaf en
hoogheemraden van Rijnland toestemming gevraagd om de daartoe benodigde duiker in de
Haarlemmerdijk aan te leggen.2511 Later maakten Haarlem en Leiden, de hoofdingelanden van
Rijnland, bezwaar tegen de opening in de dijk. Een commissie uit de Staten van Holland moest
voor een oplossing zorgen.2512 Pas in 1649 besloot men de eerste drie molens, die het dichtst bij
de poort zouden komen, ook daadwerkelijk te bouwen.2513 Men had de angel uit het conflict met
Leiden en Haarlem gehaald door de watermolens een tijdelijk karakter te geven; als de praktijk
zou uitwijzen dat het uitmalen van stadswater op het IJ de scheepvaart of andere belangen zou
schaden zouden de Staten zich er opnieuw op beraden.2514 Nadat voor 4817 gulden grond was
onteigend kon de bouw eindelijk beginnen.2515
6.3.3 Kritiek op Danckerts’ plan
Terwijl de drie watermolens in aanbouw waren, in 1651, hield ook ingenieur Jan Heijmansz
Coeck, die na de Aanslag op Amsterdam in stadsdienst was gekomen, zich bezig met het
probleem van de waterkwaliteit. Het rapport dat Coeck samen met de schepenen Cornelis Witsen
en Albert Pater schreef was zeer pessimistisch over de werking van de molens. Volgens Coeck
c.s. waren veel meer watermolens nodig om het beoogde effect te bereiken. Hij kwam uit op
zestien tot achttien molens. Zelfs het effect van dit grote aantal molens zou beperkt blijven tot de
Jordaan: de grachtengordel en de burgwallen zouden er niet mee geholpen zijn. Maar er zat nog
een adder onder het gras: de grachten stonken het ergst bij bestendig zomerweer. En juist dan
traden langdurige windstiltes op waardoor de molens stil zouden komen te staan.
Coeck had zich beraden op een ander middel, dat in één klap een einde zou maken aan
de stank van de grachten. Hij stelde voor om alle straten en erven in de Jordaan twee voet (0,57
meter) op te hogen. Op die manier kon IJwater worden ingelaten tot op stadspeil, tot aan
SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-23 (8 februari 1636).
SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-23 (1638). De datum staat in een afwijkend zeventiende-eeuws handschrift op het
Danckerts’ manuscript.
2510 Ook Amstelland had bezwaar tegen dit plan vanwege de mogelijke overstort van Rijnlands water op Amstelland.
Danckerts suggereerde om hierop te repliceren dat van de te bouwen molens een positief effect op Amstellands
waterhuishouding kon worden verwacht. Per saldo zou Amstelland ondanks enige overlast vanuit Rijnland beter af
zijn.
2511 SAA 5024-51 (Missiven aan burgemeesters), ongenummerd (5 april 1641). Het verzoek was kennelijk al eerder
mondeling gedaan, waarbij Rijnland zich niet ongenegen had getoond om te voldoen aan dit verzoek. De Rijnlandse
bestuurders hadden gevraagd om een schriftelijke weergave van de relevante technische gegevens, die op 5 april 1641
werden geleverd: er zou een molengang of kolk met drie grote watermolens worden aangelegd tussen de
Haarlemmerpoort en de stenen beer, die de Singelgracht van het IJ afscheidde. De molens zouden afwateren op een 12
voet brede duiker in de zeedijk.
2512 SAA 5038-77 (Resoluties Staten van Holland) 85 (20 maart 1643).
2513 SAA 5025-19 (Vroedschap) 49 (19 november 1649).
2514 SAA 5025-19 (Vroedschap) 50vo-51 (16 december 1649).
2515 Rentebetalingen zijn te vinden in: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 73vo (15 maart 1662), 93vo
(maart 1663).
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Ouderkerk toe. De Amstel moest bij Ouderkerk worden afgedamd en van sluizen worden
voorzien. De Amsteldijken buiten de stad moesten twee voet worden opgehoogd. Deze twee
laatste werken waren mogelijk uitvoerbaar, maar het ophogen van alle straten en particuliere
grondeigendom in de Jordaan was een absurditeit. Alle bestaande bebouwing had moeten worden
afgebroken en herbouwd. Coeck heeft dit ook ingezien. Hij besloot zijn rapport daarom met een
minder werkzaam maar mogelijk wel uitvoerbaar middel: het omleiden van het Vechtwater naar
Amsterdam. Als het al zou lukken om water naar Amsterdam te leiden zou het eerst vermengd
worden met het stinkende Amstelwater. Het stadsdeel waar de stank het ergst was, de Jordaan,
had er niets aan. Coeck constateerde dat de zaak ‘geheel swaer, doch niet geheel buijten hope van
verbeteringe’ was.2516 Misschien zouden maatregelen ertoe kunnen leiden dat men terug kon naar
de toestand zoals die lange tijd daarvoor was geweest, toen de stank lang niet zo erg was. 2517
Doordat het rapport van de ingenieur geen duidelijke conclusie had, was het effect ervan nihil.
Het bestuur kreeg geen alternatief aangereikt en ging voort op de ingeslagen weg. De bouw van
watermolens buiten de Haarlemmerpoort ging door in de hoop op enig effect.
In oktober 1651 waren de molens en de bijbehorende sluis klaar, na vijftien jaar
vertraging. De molens maalden bij gunstige wind dag en nacht.2518 Een maand later bleek dat de
molens geen enkel effect hadden op de waterkwaliteit. Dat had men kunnen weten: niemand had
er nog aan gedacht de houten beer in de stadsgracht aan te leggen. De beer werd alsnog
aangelegd, om te voorkomen dat de molens het Amstelwater door de vestinggracht trokken in
plaats van door de stad.2519 Vervolgens werd de proef voortgezet. Maar ingenieur Coeck had de
werking van de molens goed ingeschat. In de jaren daarna werd alle hoop de grond ingeslagen. In
1659, acht jaar nadat de molens waren begonnen met het uitmalen van het vuile water, was ‘door
observantie’ bevonden dat hun effect verwaarloosbaar was. De vraag kwam op of meer molens
moesten worden geplaatst, of dat het beter zou zijn om te stoppen met de bemaling.2520
De proef met de watermolens, als we daar na acht jaar nog van mogen spreken, was
volledig mislukt. De stank in de grachten was even erg als voorheen. Daarom werd in 1659
voorgesteld om de molens te verkopen als houtzaagmolen.2521 Dezelfde dag werd een commissie
ingesteld die moest onderzoeken wat men nog kon doen aan de stank van het water.2522 Ondanks
het feit dat de waterkwaliteit er niet mee geholpen was, bleven de molens in bedrijf. 2523 Pas in
maart 1665 werd de knoop doorgehakt: de stadswatermolens zouden worden verkocht en de

Kleine technische verbeteringen waren mogelijk en werden ook uitgevoerd; zo werd in 1651 een schotdeur in de
duiker onder de Nieuwmarkt gebouwd om de doorstroming in de Kloveniersburgwal te verbeteren. Dit gebeurde op
instigatie van Jan Heijmansz Coeck: SAA 5025-19 (Vroedschap) 180 (1 september 1651). Ook werd voorgesteld een
verlaat bij de Haringpakkerstoren te leggen om IJwater de stad in te laten stromen: SAA 5025-21 (Vroedschap) 69 (19
februari 1656).
2517 Zie voor het rapport van Coeck: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651).
2518 Er werd een opzichter voor de sluis en de molens aangesteld in de persoon van Tijs Jansz die ook opzichter over
de veerschuiten naar Haarlem was: SAA 5039-33 (Oudraad) 114vo (11 oktober 1651).
2519 SAA 5025-19 (Vroedschap) 188 (8 november 1651). De beste locatie moest nog worden bepaald.
2520 SAA 5025-22 (Vroedschap) 122vo (17 juli 1659). In de tussenliggende jaren waren de molens constant bemand en
in bedrijf. In 1655 hadden de molenaars om loonsverhoging gevraagd: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 79 (7 september
1655). In 1659 werd een van de molenaars vervangen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 16 (24 januari 1659). Dat het ging
om dezelfde watermolens blijkt uit het feit dat de molenaars vrijgesteld werden van het poortgeld voor de
Haarlemmerpoort: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 22 (27 februari 1659).
2521 SAA 5025-22 (Vroedschap) 122vo (17 juli 1659). Met een aanpassing van het binnenwerk konden de molens als
zodanig worden ingezet: De Vries en Van der Woude 2005, 405
2522 SAA 5025-22 (Vroedschap) 123 (17 juli 1659).
2523 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665), punt 15. Nog in 1664 werd een nieuwe molenaar werd
aangesteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (27 augustus 1664). Deze waarnemend molenaar kreeg een tijdelijk
contract; men hield rekening met het afstoten van de molens.
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grond eromheen bestemd tot zaagmolenwerven.2524 Een half jaar later werden de molenaars
ontslagen.2525
6.3.4 Water uit de Vecht, uit Amstelland en Rijnland: ‘groote en doorgaende schuijringe’
Nadat gebleken was dat de molens niet werkten zocht men in een andere richting naar een
oplossing. Er werd een plan gemaakt om langs waterbouwkundige weg meer water door de stad
te laten stromen en zo het kleine verval van de Amstel te ondervangen. Dit idee was al eerder
door Cornelis Danckerts bedacht: hij wilde water uit de Haarlemmermeer omleiden via
Amsterdam.2526 Dit stuitte destijds op bezwaren van het machtige college van dijkgraaf en
hoogheemraden van Rijnland. In 1651 werd een nieuw plan gelanceerd om ‘een groote en
doorgaende schuijringe’ door de stad te krijgen. Ditmaal zou de afwatering van het Nedersticht
via Amstelland met molens op het IJ plaatsvinden. Toen het plan in de vroedschap werd
besproken werd de aanwezigen met klem gevraagd om het vooral geheim te houden. Men
vreesde juridische complicaties.2527 Dit plan is in een vroeg stadium gestrand: in de stukken staan
geen vervolgacties vermeld.
In 1654 vatte men het plan op om water uit de Vecht naar Amsterdam te leiden.2528 Een
complicatie hierbij was dat de Vecht tot vele kilometers landinwaarts brak was. Hier lag een oude
vete tussen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland aan ten grondslag. Om
overstromingen te voorkomen legde Utrecht in 1438 de Hinderdam aan op Utrechts
grondgebied. Het was vanuit waterbouwkundig oogpunt verstandiger geweest om de Vecht bij
Muiden af te dammen, maar de bisschop wilde de dam vanwege de mogelijkheid om tol te heffen
op zijn eigen territorium. Hij wist te voorkomen dat Holland een dam bij Muiden mocht
aanleggen. Deze ordening leidde eeuwenlang tot problemen, hetgeen blijkt uit de vele doorbraken
van de Vechtdijken. In de zeventiende eeuw streefde Holland naar een verplaatsing van de
afdamming en de sluizen naar Muiden; in 1615 en 1616 werd dit overwogen, maar in 1618 werd
groot onderhoud aan de Hinderdam en zijn sluizen aanbesteed. Pas in 1673 werd de Hinderdam
ontmanteld en de Muidersluis aangelegd.2529 De vroedschap van Amsterdam had zich hier sterk
voor gemaakt.2530 Utrecht werd in 1674, na afloop van de Franse bezetting, pas weer in de Unie
opgenomen nadat het gewest een overeenkomst had getekend waar onder meer in stond dat de
Muidersluis zou blijven liggen, de Hinderdam gesloopt zou worden en de Vecht nergens meer
mocht worden afgedamd.
Maar zo ver was het in 1654 nog lang niet: het Vechtwater was brak tot 2,5 kilometer
boven Nigtevecht door de getijdenwerking in de Zuiderzee. Als Amsterdam goed drinkwater uit
de Vecht wilde, moest dat stroomopwaarts van de Hinderdam komen. Vanaf Oud-Muiden bij
Nigtevecht zou een kanaal worden gegraven om het Vechtwater naar het Gein te leiden. Inclusief
grondkosten zou voor dit werk 42.000 gulden nodig zijn; de brouwers hadden aangeboden om
1000 gulden per jaar te betalen voor bruikbaar Vechtwater.2531 Dit vond de raad niet genoeg. De
SAA 5025-24 (Vroedschap) 224-224vo (17 maart 1665). In augustus werd besloten de molens af te breken: SAA
5039-3 (Thesaurieren) 32 (4 augustus 1665). De verkoop vlotte niet erg. Daarom werd het jaar daarna besloten dat ze
ook als korenmolen mochten worden verkocht: SAA 5025-25 (Vroedschap) 130vo (30 juli 1666). Zie ook: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 65 (6 maart 1666), waarin een onderzoek naar de retro-acta wordt aangekondigd. Een jaar later werden
ook de sluis en de houten beer in de stadsgracht buiten de Haarlemmerpoort gesloopt: SAA 5039-3 (Thesaurieren)
96vo-97 (16 september 1666). Voor de molens was uiteindelijk geen koper te vinden. Hierop viel het besluit tot sloop:
SAA 5025-25 (Vroedschap) 163 (6 december 1666).
2525 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 48 (25 november 1665). In 1667 werd voorgesteld ook de sluis in de Haarlemmerdijk
buiten de stad te slopen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
2526 Wagenaar maakt melding van een plan uit 1560 voor een vaart vanaf de Overtoom, om sneller water uit het
Haarlemmermeer te kunnen halen: Wagenaar 1765, 479.
2527 SAA 5025-19 (Vroedschap) 200vo-201 (7 december 1651).
2528 Voor het plan om Vechtwater via een kanaal naar Amsterdam te leiden was al in 1627 octrooi verkregen bij de
Staten van Holland. Dit octrooi was op 16 januari 1627 aangevraagd door Volckert Gerritsz Croock. Croock c.s.
kregen toestemming om Vechtwater naar Amsterdam (en andere door hun te kiezen plaatsen in Holland) te leiden; zij
moesten ervoor zorgen geen water werd geloosd in Amstelland. De benodigde grond mocht worden onteigend: SAA
5037-3 (Octrooien Staten van Holland) 321-323vo (16 januari 1627). Dit octrooi is in 1645 overgegaan op de stad
Amsterdam.
2529 Over de Hinderdam: Cladder 1987; Weerts en Cleveringa 2002; Weerts, Cleveringa en Gouw 2002.
2530 SAA 5025-29 (Vroedschap) 111 (18 januari 1673).
2531 SAA 5025-20 (Vroedschap) 268vo (23 juli 1655); SAA 5025-21 (Vroedschap) 82vo-83 (18 maart 1656). OudMuiden werd ook wel Klein-Muiden genoemd.
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burgemeesters kregen de opdracht om met de brouwers te gaan onderhandelen. 2532 Hun jaarlijkse
bijdrage werd verhoogd naar 1500 gulden. Het was op dat moment nog niet zeker dat het kanaal
er ook zou komen. Het contract eindigt met een ontbindende voorwaarde: geen van beide
partijen zou tot iets verplicht zijn in het geval dat enige andere overheid dwars zou liggen bij de
aanleg van het kanaal.2533
In september 1656 werd een akkoord gesloten met de dijkgraaf en heemraden van
Amstelland waarin de details van het aan te leggen kanaal werden geregeld: bij Oud-Muiden
zouden in de Vechtdijk drie duikers worden geplaatst van ieder maximaal zeven voet (twee
meter) breed en zo laag dat zelfs de kleinste schuitjes er niet doorheen konden varen. Aan het
andere eind, waar het kanaal uitkwam op het Gein, zou een sluisje worden geplaatst zodat het
Vechtwater niet in Amstelland terecht kon komen.2534
Op papier was het plan klaar voor uitvoering. Geen enkel juridisch obstakel stond
realisatie in de weg. Toch is er van dit plan niets terechtgekomen. Dit blijkt uit een klacht van de
brouwers uit 1663, die eisten dat het plan eindelijk ten uitvoer zou worden gebracht. 2535 De
brouwers hadden het gevoel dat ze aan het lijntje werden gehouden. Dat zal zeker hebben
meegespeeld maar hun plan was ook ingehaald door de tijd. In de jaren 1638-1640 was de
trekvaart van de Omval via Diemerbrug en de Gaaspertrekvaart naar Weesp aangelegd. 2536 Vanaf
1656 voeren waterschuiten over deze route tussen de Vecht en Amsterdam. Maar op de
achtergrond zal een andere reden hebben meegespeeld: de vierde vergroting diende zich aan en
eiste alle middelen en aandacht van de thesaurieren en de stadsmeesters op.2537
In 1682 kwam Elias Sandra naar het huis van Johannes Hudde met een nieuw
Vechtwaterplan: het Ontwerp ende beschrijvinge om het soet water uyt de riviere de Vegt op driederley wijse te
brengen binnen de stad Amsteldam.2538 Sandra wees op een aantal grote verbeteringen in het stedelijk
beheer, zoals de door Jan van der Heijden ontworpen en uitgevoerde stelsels van straatlantarens
en brandspuiten en de recent gebouwde nieuwe waterkering langs het IJ. Na deze successen, die
Amsterdam veel goeds hadden gebracht, zo betoogde Sandra, was de drinkwatervoorziening aan
de beurt. Er was een plek in de buurt van Amsterdam waar een ruime hoeveelheid schoon
drinkwater voorhanden was: dat was in de Vecht, stroomopwaarts van Weesp. Sandra zag drie
manieren om het water naar Amsterdam te leiden (afb. 154). De eerste was de aanleg van een
kanaal, waarvan de bestaande Weesper- en Muidertrekvaarten en een deel van de ringsloot van de
Watergraafsmeer deel zouden uitmaken. Hiervoor waren een aantal sluizen nodig. De gracht zou
iets ten noorden van de Muiderpoort in de stadsgracht uitkomen. Sandra begrootte de kosten van
deze gracht op 247.000 gulden. Volgens de tekening zou de gracht aan beide zijden met bomen
worden beplant, een post die overigens niet in de begroting is opgenomen. Sandra berekent dat
de twintig brouwerijen, de twintig suikerbakkerijen en de zeventig grote ververijen samen jaarlijks
4160 schuiten water gebruikten, tegen (minimaal) negen gulden per schuit. De jaarlijkse kosten
beliepen 37.440 gulden. Door de verkoop van het water aan de eigenaren van de bedrijven kon
het project worden gefinancierd.
Een tweede middel was de bouw van een ‘steene waterleyding’, een aquaduct op hoge
bakstenen bogen. Dit had als voordeel dat de beheerders van de trekvaarten geen bezwaar
konden maken. Volgens Sandra zou dit aquaduct goedkoper zijn dan de aanleg van de gracht
(onder meer omdat de grond niet hoefde te worden aangekocht of onteigend), maar ook minder
‘playsier ende profijt’ brengen. In de gedrukte versie van zijn voorstel ontbreken echter de
bedragen. Een derde manier was de aanleg van ondergrondse riolen van lood, steen of ijzer.
Hiervoor moest de grond wel worden verworven. De kosten zouden uitkomen op 750.800
SAA 5025-21 (Vroedschap) 110 (14 juni 1656).
SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 113 (19 oktober 1656). De brouwers bedongen dat ze drie gulden per jaar minder
zouden betalen voor iedere honderd gulden die de benodigde werken minder kostten dan 50.000 gulden; deze conditie
is ingegeven door de ijdele hoop dat stadswerken goedkoper konden uitvallen dan gepland.
2534 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 111 (14 september 1656). De invloed van Amsterdam op Amstelland was groot,
onder meer omdat burgemeesters van Amsterdam er de functie van heemraad konden uitoefenen: SAA 5024-1
(Burgemeesters) 137vo (10 januari 1642). Oud-Muiden werd hier Klein-Muiden genoemd; het gaat om hetzelfde
gebied: een gerecht op het grondgebied van Nigtevecht.
2535 SAA 5025-24 (Vroedschap) 62 (14 november 1663).
2536 De Vries 1978, 58.
2537 Tussen 1650 en 1670 werden nog meer plannen ontwikkeld om water uit de Vecht te halen: Groen 1978, 31-32.
2538 Donkersloot-De Vrij 1985, 78-79.
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gulden. In Antwerpen en Zuurland (gelegen in Bergerland)2539 zouden dergelijke systemen in
gebruik zijn. Een laatste idee van Sandra behelsde het aanboren van een laag schoon water onder
de stad; onder het veen en het brakke water zat een ‘vaste sandgrond en aders en wellen van soet
vars water’. Dat zou zijn gebleken uit een 230 voet (65 meter) diepe boring in het
Oudemannenhuis. Dit idee is niet alleen strijdig met Sandra’s eerdere observatie dat alleen in de
Vecht goed drinkwater aanwezig was, maar ook gebaseerd op onjuiste informatie. In 1605 was bij
het Oudemannenhuis een put geboord van 232 voet diep. Hier kwam volgens omstanders heel
even helder water naar boven, maar dat werd al snel troebel.2540 Sandra’s conclusie: het beste
middel is het eerstgenoemde plan, de aanleg van een gracht, in combinatie met een
zoetwaterbekken, ten zuiden van de Rapenburgergracht. Hij begrootte de kosten op 800.000
gulden.
Twee jaar na de presentatie van Sandra’s plan verscheen het in druk. Aan het einde van
het boekje zijn de bezwaren van Johannes Hudde tegen de twee jaar eerder ingediende plannen te
lezen. De Staten van Holland moesten octrooi verlenen, het stadsbestuur van Weesp en de
ingelanden zouden zeker bezwaar maken, de grond leende zich er niet voor, het zou meer dan
800.000 gulden kosten en last but not least: er was geen geld. In een reactie op deze tegenwerpingen
stelt Sandra dat alle vaarten en grachten octrooi vereisten en dat deze Amsterdam als een van de
voornaamste leden niet kon worden geweigerd. Men zou Weesp 40.000 gulden geven om een
verklaring van geen bezwaar te krijgen. De ingelanden zouden geen bezwaar hebben, maar
zouden juist ‘blijde zijn’ dat hun land opgekocht zou worden omdat veel ervan met zware
hypotheeklasten bezwaard of zelfs ‘executabel’ waren. Bovendien zouden ze geen last hebben
van de gracht. De ongeschiktheid van de grond viel in de ogen van Sandra wel mee en als de
‘wellen’ in de grond tot problemen zouden leiden, kon men altijd nog kiezen voor het aquaduct.
Hij eindigt met de financiële bezwaren: het werk zou geen 800.000 maar meer dan een miljoen
gaan kosten. Dit was echter geen probleem, omdat het zichzelf zou terugbetalen. Het probleem
dat er geen geld in kas zat, was niet reëel. Op de kapitaalmarkt kon men altijd geld lenen. Tot slot
zou de aanwezigheid van de fonteinen in de stad Amsterdam de allure geven van Fontainebleau
of het ‘Vermaerde werk tot Versailles’. Door het water in de gehele stad te distribueren zouden
de opbrengsten verveelvoudigen. Als tienduizend huishoudens op dit systeem werden
aangesloten zou de jaarlijkse opbrengst 220.500 gulden bedragen. 2541 Elias Sandra koos voor de
vlucht vooruit, maar het zal niemand verbazen dat ook dit plan tot niets leidde.
6.4 De vi erde ve rgrot in g: ve rdere te ru gga ng va n de w at erkwali teit
De vierde uitleg was op het punt van de waterverversing veel beter doordacht dan de derde. In
rapporten en resoluties is de waterkwaliteit een van de belangrijkste onderwerpen. De commissie
die in 1660 de vijf ontwerpen moest onderzoeken, besteedde veel aandacht aan de waterkwaliteit
en de verschillende peilen. In het eerste stadium van het ontwerp werd een poging gedaan om de
gehele nieuwe zijde op één peil te brengen. Hiertoe zou het peil in de oude (westelijke)
grachtengordel iets worden verlaagd, en dat van de Jordaan iets worden verhoogd. Door het
peilverschil van vijf duim te overbruggen, hoopte men verlost te zijn van de stank, die het ergst
was in de Prinsengracht en de Jordaan.2542 Hier waren echter twee risico’s aan verbonden. Het
eerste was het onderlopen van kelders in de Jordaan door het stijgen van het water. Het tweede
was het onmogelijk worden van scheepvaart in de blauwe boezem door het dalen van het peil.
Een experiment moest uitwijzen in hoeverre dit laatste het geval zou zijn.2543 Dit experiment is
kennelijk mislukt. Het peilverschil tussen de Jordaan en de grachtengordel bleef in stand. Met de
lage ligging van de Jordaan was een probleem gecreëerd dat ook vijftig jaar na dato niet kon
worden opgelost.
De vierde uitleg was in zijn geheel ontworpen. Het doorstroomprofiel was veel beter dan
dat van de derde vergroting. Men beoogde met de versmalling van de Amstel meer doorstroming

Waarschijnlijk doelt Sandra hier op Sauerland en Bergisches Land ten oosten van Keulen.
Groen 1978, 31. Zie hierover de verklaring d.d. 15 maart 1613 van brouwer Dirck Adriaensz, afgelegd bij een
notaris, op verzoek van ‘puttenboerder’ Pieter Pietersz Enten: Van Dillen 1933, 33.
2541 Het plan werd twee jaar na de presentatie aan Hudde in druk uitgegeven: Sandra 1684.
2542 SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
2543 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
2539
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te creëren: dezelfde hoeveelheid water werd door een smaller ‘canael’ geperst.2544 Bovendien werd
de gehele vierde uitleg opgehoogd; er kwamen wel meer boezems maar geen nieuwe lage
stadsdelen. Ook het gebied buiten de Prinsengracht werd ditmaal opgehoogd. In 1664 besloot
men tot de bouw van de sluis in de Prinsengracht ten noorden van de Leidsegracht.2545 Met de
aanleg van deze Schermschoolsluis werden de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Prinsengracht van elkaar
gescheiden. Dit was een grote verbetering ten opzichte van de derde vergroting. Men had geleerd
van de gang van zaken in de Jordaan.
Men besloot om alle straten, kades en pleinen ten oosten van de Amstel op één (hoog)
peil te leggen.2546 Het gebied kwam twee voet hoger te liggen dan de blauwe boezem.2547 Alleen
de straten en kades langs de Amstel zouden een voet lager komen dan de rest. Hiermee werd
verspilling van ophogingsmateriaal voorkomen.2548 Het ontwerp van de Hogesluis werd zodanig
gewijzigd dat alle bogen hoog genoeg zouden zijn om eronder te kunnen komen met een schouw
om ‘de grond te connen suijveren ende diep te houden’. 2549 Ook werd bij de vierde vergroting
aandacht besteed aan de doorstroming van de Lijnbaansgracht: onder het Leidseplein en het
Utrechtseplein (het huidige Frederiksplein) werden duikers aangelegd waardoor het water zijn
loop kon hebben.2550
De belangrijkste wijziging aan het plan was de Leidsegracht. De gracht moest
voorkomen dat de verlengde hoofdgrachten al te erg zouden stinken wegens gebrek aan
doorstroming.2551 Ook werd met de nodige moeite voorkomen dat de looierijen zich zouden
verspreiden over de stadsuitbreiding en aldus voor nog meer vervuiling zouden zorgen.2552
Maar alle aandacht voor het ontwerp van de vierde uitleg heeft niet kunnen voorkomen dat het
probleem alleen maar groter werd. De stad werd bijna tweemaal zo groot in oppervlakte, er
kwam meer vervuilende bedrijvigheid en opnieuw werd het watersysteem groter en complexer
terwijl het niet was gelukt om meer water door de stad te leiden. Toen de stadsuitbreiding klaar
was ging de waterkwaliteit verder achteruit.
In 1670 bespraken de thesaurieren een aantal plannen tot verbetering van de
waterkwaliteit in het lage deel van de stad. Men richtte zich ditmaal expliciet op de oorzaken van
de slechte waterkwaliteit: het niet goed schoonhouden van de grachten en de bodem, het storten
van afval in het water, de riolen die op de grachten uitkwamen en de inhoud van de secreten die
in het water terechtkwam. Verder hadden de thesaurieren het verzoek gekregen om te
onderzoeken welke middelen men ter verbetering van de waterkwaliteit inzette in andere
Hollandse steden, zoals Delft, Haarlem en Leiden, en of deze middelen ook in Amsterdam
toepasbaar zouden zijn. Al deze steden kampten met het probleem. 2553 Dit onderzoek heeft voor
zover bekend niets opgeleverd.
SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (12 september 1664); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665).
2546 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 108 (30 december 1662); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 93vo (30 december 1662);
SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). Voordat de vroedschap dat besluit nam, overwoog men
om een groot deel van de vierde uitleg ten oosten van de Amstel buitendijks te laten liggen, zodat de getijdenwerking
het stadswater zou verversen. Wegens de kosten werd hiervan afgezien: de ophoging zou leiden tot langdurige
inklinking en verzakking van straten en kades: SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
2547 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662).
2548 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664).
2549 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van
de stadt), ongepagineerd (10 mei 1662).
2550 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 101-101vo (14 september 1662). Twee ‘rioolen’ of duikers van twaalf voet breed liepen
onder het plein om de Lijnbaansgracht te verversen. Het alternatief was een geul door de vesting, waarmee de
Lijnbaansgracht zou afwateren op de stadsgracht. Onder het Leidseplein kwamen eveneens twee duikers van 12 voet
breed. Zie SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (21 september 1662); SAA
5039-2 (Thesaurieren) 102 (21 september 1662). Later werden de riolen onder het Utrechtseplein werden weer
dichtgegooid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149 (14 september 1663).
2551 SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662).
2552 SAA 5025-24 (Vroedschap) 2-2vo (2 mei 1663).
2553 Leiden had met zijn textielindustrie al vanaf de Middeleeuwen te kampen met ernstige watervervuiling. De Leidse
aanpak van de waterkwaliteit vertoont parallellen met die van Amsterdam. Net als in Amsterdam werd het water
doorgespuid door middel van een stelsel van sluizen en schotten. Wind- en rosmolens (en een door honden
aangedreven exemplaar) werden ingezet om doorstroming te verbeteren. Ook werd voorgesteld vervuiling tegen te
gaan door betere handhaving van keuren en systematisch diepen van de grachten. Net als in Amsterdam waren de
resultaten weinig hoopgevend. Uiteindelijk werd het probleem ook in Leiden pas in de negentiende eeuw opgelost
door middel van dempingen. Stadsarchitect Arent van ’s Gravesande speelde een hoofdrol in de planontwikkeling in
2544
2545
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In plaats van molenbemaling werd een nieuwe manier ingevoerd om het stadswater in
beweging te krijgen. Het idee om gebruik te maken van de getijdewerking in het IJ was al eerder
door Cornelis Danckerts bedacht maar werd nu in de praktijk gebracht. Door bij vloed de
klinketten van de zeesluizen open te zetten stroomde het IJwater de grachten in. Bij eb werd het
weer uitgelaten. Hierbij werd als harde voorwaarde vooraf gesteld dat het lozen van brak
stadswater op de Amstel uitgesloten was.2554 De zorg om het water in Amstelland kwam niet
voort uit liefde voor het milieu, de boeren of het platteland maar uit weloverwogen eigenbelang:
veel land buiten de stad was in bezit van stedelingen en stedelijke instellingen.2555 Het was in
gebruik als grasland. Verzilting zou leiden tot grote schade voor de boeren en via een verlaging
van de pachtprijzen voor de grondbezitters. De prijs van zuivel zou sterk stijgen als het water al
te zeer verontreinigd zou worden of zou verzilten. 2556 Ook de visserij was op veel plaatsen in
Amstelland verpacht aan Amsterdammers. Om te voldoen aan de gestelde voorwaarde om
verzilting van de Amstel te voorkomen besloot men tot de aanleg van het grootste
waterbouwkundige kunstwerk dat in de Republiek was gebouwd: de Amstelsluizen.
6.4.1 De Amstelsluizen: een definitieve oplossing van het waterprobleem
De Amstelsluizen werden aangelegd ten behoeve van de circulatie met IJwater. Deze wijze van
waterverversing was niet nieuw: er werd al eerder met IJwater gespuid. Bij vloed werden de
buitensluizen geopend om IJwater in te laten. Het water werd door de vier stadsboezems geleid
door de binnensluizen in een bepaalde sequentie te openen. Twee stadsboezems stonden echter
gemeen met het Amstelpeil, dat in de zomer een of twee voet lager stond dan het water in de
stad. In deze gebieden was waterverversing nauwelijks mogelijk. Alleen bij een zeer lage eb, die ’s
zomers zelden voorkwam, kon men spuien op het IJ.2557 Het spuien was dus niet erg effectief.
Bovendien kwam smerig en brak water terecht in Amstelland. Om dit probleem op te lossen
besloot men tot de aanleg van een sluizencomplex in de Amstel, waarmee de scheiding tussen de
Binnen- en de Buiten-Amstel ontstond. De sluizen maakten geen deel uit van het
uitbreidingsplan dat in 1662 werd vastgesteld.2558
In 1670 werd het eerste ontwerp voor de Amstelsluizen aan de vroedschap getoond. Ter
hoogte van de Utrechtsedwarsstraat moesten ‘2 bequame sluijsen en eenige overtoomtjes’
worden aangelegd. Een raadscommissie, bestaande uit Gerard Hasselaar, Cornelis de Vlaming
van Oudshoorn en Johannes Hudde zou het ontwerp nader bestuderen en advies uitbrengen.2559
Johannes Hudde, negentien maal burgemeester, was een van de belangrijkste voorvechters van de
inspanningen op het gebied van de waterkwaliteit.2560 Hun advies werd een maand later in de
vroedschap besproken. Naast de technische details van de sluizen zelf werd ook geadviseerd om
het Amstelwater te scheiden van het IJwater. Bij het Weesperplein en de Weteringsluis moest de
stadsgracht door middel van beren worden afgeschut.

Leiden maar was tevens als onderhandelaar van Leiden als hoofdingelande van Rijnland betrokken bij het conflict over
de aanleg van de watermolens buiten de Haarlemmerpoort: Steenmeijer 2005, 108-118, 312 (noot 817). Aanvankelijk
leek Leiden enig succes te boeken in de strijd tegen het waterbederf: Smit 2001, 57-77; Van Tielhof en van Dam 2005,
159-163. In Delft was naast de textielnijverheid de aardewerkfabricage een grote vervuiler. De Bont concludeert dat in
Delft, in tegenstelling tot wat eerdere historici aannamen, geen sprake was van een complex beheerssysteem: De Bont
2000, 71-104. Toch was Simon Stevin al in 1584 bezig met plannen om de waterkwaliteit in Delft te verbeteren: Van
den Heuvel 2005, 11-12. In Haarlem werd de watervervuiling, vooral door de textielindustrie, vanaf het einde van de
zestiende eeuw een serieus probleem. Brouwerijen en blekerijen zaten elkaar ernstig in de weg: de brouwerij had
schoon water nodig, de blekerij loosde afvalwater: Blijstra 1971, 20; Diederiks en Spierenburg 1995, 169-197.
2554 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 100vo (3 maart 1670). Dit beleidsonderzoek leidde vijf jaar later tot het voorstel om
het diepen van de grachten ten laste te brengen van de bewoners, zoals dat ook in Leiden gebeurde. Het voorstel werd
afgewezen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675).
2555 In Holland kwam sinds de zestiende eeuw steeds meer land in handen van stedelingen: Van Deursen 2006a, 22-27.
2556 SAA 5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 49-52 (11 december 1675).
2557 Wagenaar 1760, 621.
2558 Dat blijkt uit de plankaart en ook uit: SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660.
2559 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73 (31 oktober 1670). Datzelfde jaar besloot men een schutsluis aan te leggen op de
plaats waar de Houtgracht in de vierde vergroting zou worden doorgetrokken in oostelijke richting, om het IJwater en
het Amstelwater gescheiden te houden: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo (26 april 1670). Hudde is vaak aangewezen
als ontwerper van de Amstelsluis. Zie bijvoorbeeld: Kruizinga 1973a. Hij moet echter worden gezien als een
inhoudelijk betrokken opdrachtgever: de ontwerper van de sluis was Daniel Stalpaert.
2560 Jansen 1953-1954c.
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Men verwachtte veel goeds van deze werken (afb. 155). ‘Met dit toestel’, schreef de
commissie, doelend op de sluizen, ‘leijt Amsterdam bepoldert’. Het waterpeil in de stad werd
beheersbaar, onafhankelijk van Amstelland. Men hoopte een grote verbetering in de
watercirculatie te bereiken omdat nu naar believen IJwater kon worden ingelaten. Men zou het
water door vier zeesluizen inlaten en door vijf andere weer uitlaten zodat de smerigheid die de
stad uitdreef niet meteen bij de volgende vloed weer mee naar binnenkwam.2561 Ter stimulering
van de doorstroming zouden de grachten eerst goed worden uitgebaggerd.
Na de aanleg van de Amstelsluizen verwachtte men de gehele stad op één peil te kunnen
houden; schutten door de acht binnensluizen zou niet meer nodig zijn. 2562 De wachttijden en files
op het water zouden tot het verleden behoren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de circulatie,
maar ook voor de handel. Over het effect op de waterkwaliteit was men bijzonder optimistisch:
de stank van het water zou volledig verdwijnen, niet alleen omdat de circulatie zou verbeteren,
maar ook omdat het waterpeil in het lage deel van de stad zou stijgen. Dit alles zou een zeer
positief effect hebben op de stedelijke economie. De vis zou terugkomen in de Singelgracht
omdat de Amstel niet langer door brak water zou worden verontreinigd – de visserij in de
stadsgracht was voorheen verpacht door de stad. Verder zou de waarde van het vastgoed langs de
grachten sterk stijgen. Een extra economisch effect was dat huisraad als zilverwerk en goudleer
niet langer zou beslaan door de stank van het water. Meer mensen zouden naar Amsterdam
komen, niet alleen om te wonen, maar ook ter vermaak. De toevloed van nieuwe bewoners en
toeristen zou leiden tot meer ‘consumptie, neering ende welvaaert’. Een boek als de komisch
bedoelde stadsbeschrijving van Pierre Le Jolle, waarin de stank van de grachten prominent werd
beschreven, riep een imago op dat men wilde bestrijden. 2563
Hier stond wel iets tegenover: de kosten werden geraamd op 151.000 gulden.2564 Een
uitgebreide risicoanalyse bracht allerlei beperkte gevolgen voor waterstanden en verkeer aan het
licht. Maar het belangrijkste bezwaar was het feit dat het waterpeil in de lage delen van de stad
zou stijgen. Dit was een serieus probleem, omdat honderden kelders werden gebruikt als
opslagruimte. Overstroming van kelders leidde steevast tot honderdduizenden guldens schade
aan de opgeslagen handelswaar. Wie beschikte over voldoende geld en ruimte en een geschikt
type fundering kon een drijvende kelder aanleggen. Deze hadden geen last van de variabele
waterstand.2565 Een maand tevoren, op 30 oktober 1670, was nog gebleken waar overstroming
van kelders toe kon leiden. Via een wat vreemde redenering werd de mogelijkheid van
overstroming van kelders gebruikt als argument vóór de aanleg van de sluizen. Uit de eerdere
overstromingen bleek dat de eigenaren ook zonder dat het waterpeil verhoogd zou worden, beter
iets konden doen aan de lage ligging van hun panden. Dit konden ze doen door de keldervloeren
te verhogen of het gehele huis op te laten vijzelen. De investering van 151.000 gulden zou
zichzelf hoe dan ook terugbetalen in hogere huuropbrengsten. Het rapport werd in dank
ontvangen en in zijn geheel goedgekeurd door de vroedschap. 2566 Er werd geen tijd verloren: de
volgende dag gaven de thesaurieren opdracht te beginnen met de voorbereidingen voor de
bouw.2567 In het voorjaar is de Amstel gedeeltelijk afgedamd. Op 15 juni 1671 gaven de
thesaurieren opdracht om te beginnen met het heien van de fundamenten. 2568 Op 6 juli een
Het IJwater zou worden ingelaten door de nog aan te leggen Rapenburgersluis en de sluis in de Hoogte Kadijk en
de bestaande Nieuwmarktsluis en Beurssluis. De uitwaterende sluizen waren de Anthonisssluis, de Kolksluis, de
Eenhoornsluis, de Oude en de Nieuwe Haarlemmersluis. Het ontwerp van de sluizen, verlaten en overtomen was
bepaald op verkeersintensiteiten: SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670), punt 5; SAA 5059-27
(Manuscript Bontemantel) 802, 804 (31 oktober en 26 november 1670). Later zou niet het verkeer, maar het effect op
de waterkwaliteit sturend zijn in de keuze van de in- en uitwaterende sluizen.
2562 Daniel Stalpaert, Verklaring op de nevensgaande kaart, waarin vertoond werden de waterboezems of polders deezer stede, ieder met
een bijzondre kleur aangewezen, SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (17 juni 1676).
2563 Le Jolle 1666.
2564 De Amstelsluizen zouden (volgens opgave van stadsmetselaar Brederode) 100.000 gulden kosten, de overige
maatregelen om de stadsgracht van de Amstel af te scheiden 50.000 gulden en de aanpassing van de sluis buiten de
Haarlemmerpoort 1000 gulden.
2565 Over de aanleg, verspreiding en techniek: De Roon 2007.
2566 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670). Het rapport is gekopieerd in het resolutieboek.
2567 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 134 (27 november 1670).
2568 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 172 (15 juni 1671). Het voorstel om het programma van eisen te wijzigen was slechts
vier dagen eerder besproken: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171 (11 juni 1671). Uit een latere resolutie blijkt dat de
aannemer van het heiwerk, Pieter Hermans, het werk te goedkoop had aangenomen; het werd op zijn kosten opnieuw
2561
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gewijzigd ontwerp vastgesteld door de vroedschap.2569 Op de hoek van de Utrechtsedwarsstraat
en de Amstel werden twee pas verkochte erven onteigend om er een rosmolen te plaatsen die het
schutwater uit de sluis in de Binnen-Amstel moest malen om te voorkomen dat de Buiten-Amstel
verontreinigd raakte.2570 Dat zou uiteindelijk niet gebeuren.2571
In september 1671 besloot men het werk te versnellen: extra timmerlieden werden in
daghuur aangenomen.2572 Ook werd materiaal dat bestemd was voor de nieuwe sluis die aan het
einde van de Nieuwe Prinsengracht zou komen overgebracht naar de Amstelsluizen.2573 De
Amstel werd nu geheel afgedamd; er bleef alleen een waterlozing over.2574 Terwijl de uitvoering
was begonnen bleef men sleutelen aan het ontwerp voor de sluizen.2575 Op 5 april 1672 gaven de
thesaurieren opdracht de sluizen te bouwen volgens de laatste tekening, op aanwijzing van
stadsarchitect Daniel Stalpaert, die de directie over de bouw voerde.2576 Er kwamen vijftig
metselaars en dertig opperlieden in daghuur. 2577 Een laatste versie van Stalpaerts ontwerp werd
op 29 april ondertekend door de stadssecretaris.2578 Op 10 juni 1672 werden alle stadswerken
stilgelegd, behalve die aan de fortificatie.2579 Na de inundatie van de polders rondom de stad steeg
het waterpeil in de stad zo ver dat alle sluizen gesloten moesten blijven.2580 Men was zelfs bang
dat de nieuwe werken ten oosten van de Amstel onder water zouden komen te staan en
overwoog het gehele ‘nieuwe werk’ af te dammen.2581 De dam in de Amstel zal op dat moment
goede dienst hebben gedaan. Maar nog in de zomer van 1672 werd het werk aan de sluizen
hervat.2582 In oktober besloot men dat de gemetselde delen nog voor de winter tot boven water
klaar moesten zijn. Stadsarchitect Stalpaert, stadsmetselaar Crabbendam en stadstimmerman Van
Petersom werden bij Johannes Hudde thuis ontboden om de laatste bijzonderheden door te
nemen.2583 Drie dagen later kreeg Van Petersom de opdracht haast te maken met het houtwerk
zodat de metselaars niet hoefden te wachten.2584 Nog eens vier dagen later meldde burgemeester
Nicolaas Tulp dat de Amstelsluizen niet door de stadsfabriek zou worden gemaakt, maar dat het
werk in zijn geheel aanbesteed zou worden.2585
Met de eerder vastgestelde aanvullende maatregelen, die de werking van de
Amstelsluizen moesten verzekeren, zoals de aanleg van de Weesperbeer en de Weteringbeer,
twee waterscheidingen in de stadsgracht, was wegens bezuinigingen tijdens het Rampjaar nog
geen begin gemaakt. Met de beren werd de Singelgracht gecompartimenteerd. Twee afgescheiden
aanbesteed. Hermans mocht daarna tot nader order geen stadswerk meer aannemen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 99vo
(20 oktober 1672).
2569 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671). Op 25 maart was een maquette van de sluizen besteld bij een
schrijnwerker: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154vo (25 maart 1671). De opdracht ging naar meesterschrijnwerker
Cornelis Otten. In 1680 werd een zekere Paulus Jansz betaald voor ‘eenige modellen’ van de sluis: SAA 5039-6
(Thesaurieren) 177vo (23 januari 1680). Dit zou kunnen wijzen op een verbouwingsplan.
2570 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 176vo-177 (14 juli 1671).
2571 De twee erven werden verkocht toen bleek dat zij ‘na alle apparentie noit geemploijeert sullen werden’: SAA 50397 (Thesaurieren) 183vo (14 februari 1686).
2572 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 183 (16 september 1671).
2573 Men bestelde daarbovenop 294 ‘deurstucken’ bij steenhandelaar Hector van Berckem, voor 6274 gulden: SAA
5039-4 (Thesaurieren) 149vo (1671).
2574 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 184 (29 september 1671).
2575 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 16vo (26 februari 1672).
2576 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 23vo-24 (5 april 1672).
2577 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 28 (28 april 1672).
2578 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 28vo (29 april 1672). De eerder geprojecteerde roswatermolen op de hoek van de
Utrechtsedwarsstraat was in dit gewijzigde ontwerp niet opgenomen. Het schutwater uit de sluis zou in de oostelijke
stadsgracht worden opgevangen. Die zou bij de Weesperpoort worden afgedamd. Een erf aan de Achtergrachten werd
onteigend om een afvoerkanaal aan te leggen: SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 98-98vo (25 mei 1672).
2579 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672).
2580 SAA 5025-28 (Vroedschap) 212 (6 augustus 1672). Een maand later kon de circulatie weer op gang worden
gebracht: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 88 (6 september 1672).
2581 SAA 5025-28 (Vroedschap) 87-88 (21 juni 1672).
2582 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 89vo (8 september 1672).
2583 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 95 (10 oktober 1672). Het oostelijk deel van de sluis werd niet overwelfd, zoals eerder
besloten. Aan de westzijde zou een deel van de Amstel worden gedempt en hier zou een overtoom komen: SAA 50395 (Thesaurieren) 95vo-96 (12 oktober 1672).
2584 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 96vo (15 oktober 1672).
2585 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 98vo (19 oktober 1672). Daniel Stalpaert kwam nog met wijzigingen aan het ontwerp:
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 108 (11 november 1672). In februari werd steen besteld: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 134vo
(10 februari 1673).
310

delen ten westen en oosten van de Amstel dienden als vuilwaterbekkens: de gele en de zwarte
boezem. In 1673 besloot men opnieuw tot aanleg van deze werken.2586 De Amstelsluizen waren
toen gereed (afb. 156).2587 Twee jaar later werd bij de Weesperpoort een rosmolen geplaatst om
het water uit de sluizen naar de vuilwaterboezem te malen.2588 Later die zomer besloot men de
boezem te vergroten door een sloot te graven van de stadsgracht bij de Oosterbeer tot aan de
braak Waterrijk, die uitkwam in het Nieuwe Diep.2589 Deze twee wateren werden toegevoegd aan
de vuilwaterboezem waardoor de smerigheid flink zou verdunnen. In 1675 verleenden de Staten
van Holland toestemming voor de aanleg.2590 De sloot was gereed in september 1676.2591 Vaak
wordt aangenomen dat het ging om een verlenging van de Nieuwe Vaart, maar het
afwateringskanaal stroomde in tegengestelde richting. 2592 De twee vaarten hadden in
waterbouwkundige zin niets met elkaar te maken (afb. 157).
De aanleg van de vuilwaterboezems had kwalijke gevolgen voor de waterkwaliteit in de
stadsgracht. In 1664 werd de visserij in de stadsgracht nog volgens oud gebruik verpacht aan de
overlieden van de Kloveniersdoelen.2593 Tijdens de vierde uitleg was de stadsgracht deels
afgedamd, waardoor er niet kon worden gevist. De overlieden verzochten en kregen restitutie van
een groot deel van de huursom.2594 In 1669 werd de huur ontbonden en de huursom opnieuw
grotendeels terugbetaald, ditmaal vanwege het uitdiepen van de stadsgracht. 2595 Na voltooiing van
de werkzaamheden werd de visserij in de stadsgracht opnieuw verpacht.2596 Vanaf 1679 was het
afgelopen met de visserij in de stadsgracht.2597 De vuilwaterboezems waren operationeel.
6.4.2 ‘Droevige experientie’: het effect van de Amstelsluizen
De verbeteringen die de Amstelsluizen hadden moeten brengen bleven uit. Niet één van de
doelstellingen werd bereikt. Ook na de ingebruikname van de sluizen, die circulatie van IJwater
door de stad mogelijk maakte, bleef de waterkwaliteit meer dan treurig. Cornelis van der Heijden
beschreef in 1682 waarom het schuren met IJwater nauwelijks effect had. Hij rekende voor dat
slechts een vijfde deel van het stadswater werd ververst. Dit vijfde deel bleef vlak buiten de
SAA 5025-29 (Vroedschap) 164-165 (31 maart 1673). Zie ook: SAA 5025-29 (Vroedschap) 176 (12 juni 1673); SAA
5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 9vo (7 augustus 1673); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari
1673).
2587 Dat blijkt uit het feit dat de thesaurieren de instructie voor de sluiswachters lieten opstellen: SAA 5039-5
(Thesaurieren) 156 (20 juni 1673). Het tractement van de sluiswachters is ingegaan in mei 1673: SAA 5039-5
(Thesaurieren) 162 (22 augustus 1673). Het eerste probleem dat zich voordeed met de sluizen was dat schepen zonder
te betalen door de sluizen voeren; in augustus werden bomen gelegd om dat te voorkomen: SAA 5039-5
(Thesaurieren) 163 (26 augustus 1673).
2588 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 49 (12 juni 1675); in 1675 stelden de burgemeesters (waarschijnlijk op verzoek van
omwonenden) voor een loopbrug over de sluizen aan te leggen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari
1675). De thesaurieren wilden echter geen verkeer over de sluizen. Daarom lieten zij Daniel Stalpaert een ontwerp
maken voor twee houten bruggen, over de Lijnbaansgracht en over de Achtergracht, die samen als alternatief zouden
dienen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675). Deze werden ook gebouwd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5
maart 1675).
2589 Deze sloot zou met een kade en een binnensloot worden afgescheiden van de Houtewalerpolder. Voor de aanleg
werd octrooi gevraagd aan de Staten van Holland: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 54 (16 augustus 1675). Dit werd
verleend op 27 september 1675: SAA 5025-30 (Vroedschap) 255 (23 oktober 1675). Daarna besloot men de grond te
onteigenen. In een geval was dit niet eens nodig: Willem Jansz, eigenaar van een lijmziederij buiten de Muiderpoort,
stond toe dat de nieuw te maken kade en sloot in zijn land werden aangelegd, zonder een vergoeding te verlangen:
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 61vo (30 oktober 1675). Waarschijnlijk vond hij de vuilwaterboezem wel praktisch voor
het lozen van afvalwater. Nadat de sloot gegraven was ontstond onenigheid over de grondprijs met de schepenbank
van Diemen. De schepenen hadden de grond volgens de Amsterdamse thesaurieren te hoog getaxeerd. Zij werden ter
thesaurie ontboden; als zij hun taxatie niet zouden herzien tot een ‘redelijke en naer desen tijt geproportioneerde’ prijs,
hing hun een proces boven het hoofd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 86vo (11 september 1676). Op 10 maart 1677 werd
een akkoord bereikt.
2586
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SAA 5039-6 (Thesaurieren) 86vo (11 september 1676). In 1699 werd de gele boezem uitgediept op voorstel van
Jan van der Heijden de jonge: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 65vo-66 (20 mei 1699). Ook werden de beren in de beide
vuilwaterboezems versterkt met ‘Naarderzand’ en daaroverheen een kleilaag: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 78 (17
februari 1700).
2592 Noordkerk 1748-1778, 354.
2593 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 170vo (11 januari 1664).
2594 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 24 (4 juni 1665).
2595 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 48 (8 mei 1669).
2596 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 45 (25 april 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 51vo (11 juli 1675).
2597 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 141 (4 januari 1679).
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zeesluizen. Het oudste en smerigste water kwam als eerste de stad weer in. Dit water dreef wel
heen en weer maar ging toch steeds erger stinken. De stadsdelen die verder van de IJsluizen af
lagen merkten vrijwel niets van de circulatie. Van der Heijden stelde voor om niet uit te wateren
door de sluizen waarmee het IJwater ook werd ingetapt maar om daar andere zeesluizen voor te
gebruiken.2598 Tot deze maatregel was al eerder besloten maar tot uitvoering was het kennelijk
niet gekomen. Door de binnensluizen te betrekken bij de circulatie wilde Van der Heijden ook de
achterste gedeelten van de stad van schoon IJwater voorzien.2599
Ook de afschaffing van de binnensluizen bleek een loze belofte. Het stadswater kon niet
op één peil worden gehouden. De reden hiervoor was bekend: de kelders in de lage stad liepen
onder als het water daar tot op stadspeil zou worden ingelaten. Tot de bouw van de
Amstelsluizen lagen de lage stadsdelen gemeen met de Amstel. Daarmee maakte de ‘lage stad’
deel uit van de boezem van Amstelland, waar oorspronkelijk ook de Haarlemmermeer toe
behoorde. Op deze oppervlakte van 20.000 morgen (17.000 hectare) zorgde het schut- en
lekwater van de binnensluizen niet voor problemen. Maar op de 36 morgen grote boezem die
overbleef na de bouw van de Amstelsluizen leidde het lek- en schutwater van de sluizen tot een
zo grote stijging van het peil dat kelders in de lage stad volliepen.2600 Zelfs in de blauwe boezem,
de grachtengordel, lagen sommige kelders te laag om IJwater tot op stadspeil in te laten. Sommige
waren verzakt, andere huiseigenaren dachten dat het waterpeil in de blauwe boezem na de aanleg
van de Amstelsluizen lager zou komen te liggen en hadden daarom hun kelders dieper gelegd.2601
De aanleg van de sluizen leidde evenmin tot een stop op het lekken van stadswater in
Amstelland. In 1682 werd vastgesteld dat wachters op de Amstelsluizen die hun werk niet goed
deden en teveel vies water in de Buiten-Amstel lieten lopen op staande voet ontslagen zouden
worden.2602 Er mocht alleen vuil water op de Amstel worden ‘geslonsd’ als kelders dreigden vol te
lopen of als ziekten of andere ellende te vrezen waren. Bij langdurig warm weer werd het vuile
stadswater daarom toch nog altijd uitgelaten op de Amstel.2603 Hierbij hanteerde Nicolaas van der
Heijden het door hemzelf geformuleerde waterbouwkundig-ethische principe dat men anderen
geen schade mocht toebrengen tenzij men zelf gevaar liep. Als het erop aankwam ging het
economisch belang van Amsterdam andere belangen verre te boven.
6.4.3 Rosmolens tegen hoogwater
In 1675 werd op advies van Daniel Stalpaert, Nicolaas van der Heijden en Douwe Claesz een
experiment gedaan waarbij het IJwater tot op zes duim onder stadspeil werd ingelaten. Dat was
één duim onder het uiterste peil dat de lage stadsdelen konden verdragen. De scheepvaart en de
waterkwaliteit zouden hier zeer bij gebaat zijn. De heren verwachtten geen overstromingen van
kelders; mocht het peil toch hoger worden, dan kon men het overtollige water lozen op de
Amstel.2604 De stad bleek echter niet berekend op het hogere peil. Die zomer liepen meerdere
malen kelders onder, zelfs in het hoge deel van de stad.
Bovendien kreeg men te maken met hogere waterstanden in Amstelland na de grote
dijkdoorbraak van 1 november 1675. Het uitmalen van het overtollige water kon maanden duren.
Er werd bij hoog water niet geschut door de binnensluizen en de Amstelsluizen werden
Dit was kennelijk nog niet gebeurd, ondanks het feit dat dit in de vastgestelde resolutie tot de aanleg van de
Amstelsluizen was opgenomen.
2599 SAA 5028-605 (Stadswater), AA 1b, Memorie rakende de verversinge van stadts wateren, vertoonende eerstelijck, dat door de
tegenwoordige mannier van in en uijt tappen, de stads wateren lightelijk, in korten tijt, seer sullen komen te stinken. Ten tweeden, hoe het
selve op de bequaamste mannier geremedieert kan worden, sonder de geele boesem daartoe te gebruijken, door Cornelis van der Heijden
(5 mei 1682). Zie ook: SAA 5028-605 (Stadswater), No. 50 coll. Hudde W 1-30, 1-4, Consideratien raeckende de vervarssinge
van stads wateren, door Cornelis van der Heijden.
2600 De verkleining van de boezem was niet alleen veroorzaakt door de Amstelsluizen, maar door sluisaanleg (door
Rijnland) in de Drecht en de Goudse Vaart: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
2601 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 139 (9 december 1678).
2602 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
2603 SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt
Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den
Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der
Heijden (19 augustus 1681).
2604 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). In 1678 kreeg Nicolaas van der Heijden, die zijn broer
Cornelis als Sluiswachter-Generaal was opgevolgd, toestemming om vuil water op de Amstel uit te slaan: SAA 5039-6
(Thesaurieren) 127 (19 juli 1678).
2598

312

dichtgehouden om het water buiten de stad te houden. Deze maatregelen hadden niet alleen
rampzalige gevolgen voor de handel, maar hielpen bovendien niet voldoende: ook als alle
sluisdeuren dichtgehouden werden, lekte het water van alle kanten de stad in. Als het tegenzat,
steeg het peil in de stad met een duim per uur. Er was volgens de stadsmeesters maar één
oplossing voor dit probleem: de bouw van ‘machines’ die het lek-, schut-, huis- en regenwater dat
in de grachten terechtkwam konden uitmalen op de (pas vergrote) zwarte boezem.2605 Hiermee
zou het Amstelwater worden gespaard. Men koos voor rosmolens om niet afhankelijk te zijn van
de wind (afb. 158). De stadstimmerman kreeg opdracht de molens nog voor het invallen van de
winter gereed te maken. Hij mocht extra timmerlieden in daghuur nemen om de molens te
bouwen.2606 Drie molens hadden kennelijk voldoende capaciteit om het lekwater van 22 paar
deuren, het schutwater van acht sluizen, het afvalwater uit de huizen en het regenwater uit te
malen. De molens werden snel gebouwd omdat Amstelland zou proberen om de overstroomde
landerijen voor de zomer van 1676 droog te malen. Het heemraadschap had hiertoe 46 achtkante
en 41 vierkante watermolens tot zijn beschikking.2607 Een van de redenen voor de bouw van de
rosmolens was de overtuiging dat men het stadswater – nu echt – op één peil zou kunnen
brengen. Hiermee zou een grote bezuiniging op de binnensluizen worden bereikt. Het was niet
de eerste keer dat dit argument zou worden gebruikt om het bestuur te overtuigen van het nut
van waterbouwkundige werken. De bouw van de watermolens verliep voorspoedig: in januari
1676 werden paarden gekocht en werd een verzorger aangesteld.2608 De molens waren in gebruik.
6.4.4 Doormodderen: herhaling van zetten
De grachten stonken er niet minder om. Daarom werd in 1682 de commissie ‘tot opsigt van de
wateren ende canalen’ ingesteld. Deze kreeg een jaar de tijd krijgen om het probleem van de
stinkende grachten op te lossen. Acht maanden later lag er een uitgebreid rapport, dat door de
thesaurieren werd besproken.2609 Werkelijk nieuwe ideeën stonden er niet in – alles was al
vergeefs geprobeerd of als onuitvoerbaar terzijde geschoven. Men stelde een verbetering voor
van de circulatie: door het in- en uittappen van het IJwater door weer andere sluizen te laten
plaatsvinden, hoopte men dat het smerigste water niet direct terug de stad in zou drijven. De sluis
buiten de Haarlemmerpoort, de Eenhoornsluis en de Kattenburgersluis lagen zodanig, dat het
uitgelaten water diep in het IJ op stroom terecht zou komen. De overige zeesluizen zouden
worden gebruikt voor het inlaten van IJwater. Om de stroom te begeleiden was de palenrij deels
beschoeid met ‘taaffels’ (afb. 159).2610
Ook dit had niet het gewenste effect. De ‘commissie tot opsigt’ stelde voor om nog twee
roswatermolens te bouwen om inundatie van kelders te voorkomen. Het rapport wijst met enige
nadruk op de meest voor de hand liggende manieren om de stank te verminderen: de grachten
De eerder geplande rosmolen bij de Amstelsluizen, waarvoor twee erven waren onteigend, was uit het ontwerp
geschrapt.
2606 De drie molens samen kostten 1800 gulden, de loodsen waar ze in kwamen 2000 gulden: SAA 5025-30
(Vroedschap) 298-299 (6 december 1675). Hans Jansz had al eerder opdracht gekregen: SAA 5039-6 (Thesaurieren)
63vo (19 november 1675). Met de bouw van roswatermolens was al begonnen in 1671. Toen werd in de
stadstimmertuin de eerste roswatermolen gebouwd naar ontwerp van Johannes Hudde: SAA 5039-4 (Thesaurieren)
144vo (15 januari 1671). Dit was kennelijk een prototype; de stadstimmerman kreeg opdracht er vier te bouwen: SAA
5039-4 (Thesaurieren) 151 (4 maart 1671). Drie van deze molens zouden worden geplaatst in de stadstimmertuin, aan
de oostzijde van de Amstel, ter hoogte van het Weesperplein. Ze waren nodig om het stadswater bij hoge waterstanden
in het IJ uit te kunnen malen op de boezem van Amstelland. Het Rampjaar kwam echter tussenbeide; tot 1675 waren
de molens niet operationeel. Zie over de roswatermolens ook: Van den Hoek Ostende 1978; Van den Hoek Ostende
1981.
2607 SAA 5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 49-52 (11 december 1675). De overstroming vond een maand
eerder plaats: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 november 1675). Het kwam regelmatig voor dat het achterland zo
drassig was dat landbouw nagenoeg onmogelijk was. In 1608 bijvoorbeeld, toen de Damsluis wegens herbouw was
afgesloten, werd de nieuwe Sint-Anthonissluis, die op dat moment alleen als schutsluis werd gebruikt, ingezet om het
water bij eb op het IJ te lozen: SAA 5025-9 (Vroedschap) 328-329 (20 maart 1608). Dit werd incidenteel gedaan; er
konden geen rechten aan worden ontleend, omdat hiermee de stroming van het water door Amsterdam werd
‘gediverteerd’, dat wil zeggen verdeeld over verschillende grachten. Voor een goede ‘schuring’ was dit niet wenselijk.
Maar ook overstromingen kwamen regelmatig voor. In 1675 werd de stadsschuitenmaker gelast een reddingsactie te
organiseren na een overstroming bij de Overtoom. Mensen en vee werden met stadsschouwen overgebracht naar leeg
te maken loodsen van de stad: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 en 6 november 1675).
2608 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 68vo (10 januari 1676); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 70 (23 januari 1676).
2609 Voor het rapport: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
2610 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 146 (12 augustus 1667); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 42vo-43 (29 mei 1687).
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moesten op diepte worden gebracht en gehouden en de bewoners moest worden ingeprent dat er
echt niet te veel afval in het water kon worden gegooid.
Alle aanbevelingen van de commissie werden omgezet in een resolutie en vastgesteld.
Anderhalf jaar later was van de bouw van de watermolens nog niets terechtgekomen. Er werd
nogmaals opdracht gegeven om ze te bouwen. De commissie werd opnieuw bijeengeroepen.2611
Bijna een jaar later kwam de commissie met een nieuw rapport. Dat begon met een opsomming
van de maatregelen die twee en een half jaar eerder waren vastgesteld maar niet waren uitgevoerd:
het diepen en op diepte houden van de grachten, het vernieuwen van de keur tegen
watervervuiling en het verwijderen van obstakels uit de grachten.2612 Kennelijk was het kweken
van discipline binnen de stedelijke organisatie even moeilijk als erbuiten. Er werd opnieuw
besloten om de grachten uit te diepen en die op diepte te houden, een keur uit te vaardigen en de
obstakels uit het water te halen. Verder besloot men om in overleg te treden met Rijnland: het
hoogheemraadschap zou ‘met goede woorden ofte voor geld’ worden bewogen om toestemming
te geven voor het uitmalen van het stinkende stadswater op het Haarlemmermeer – maar er was
geen enkele reden om aan te nemen dat Rijnland hierin zou toestemmen. Alternatieven zouden
kunnen liggen in grotere vuilwaterboezems of een subsidieregeling om huiseigenaren in de lage
delen van de stad te bewegen om hun kelders en huizen 4 tot 5 duim hoger te leggen. Het diepen
van de grachten werd serieuzer bij de hand genomen: in 1686 werden alle grachten gepeild en
uitgediept op de plaatsen waar dat het meest noodzakelijk was. 2613 Daarna werd meer aandacht en
geld besteed aan het op diepte houden van de grachten. Er werden nieuwe moddermolens
besteld.2614 In 1693 besloten de thesaurieren dat er ‘continueel en sonder ophouden’ binnen en
buiten de stad zou worden gebaggerd, zowel met moddermolens (afb. 160) als met
baggerbeugels.2615 In 1698 werd opnieuw besloten tot een dergelijke inspanning. Vanaf 1 oktober,
als men stopte met de watercirculatie, zouden alle grachten weer worden gediept. Veel grachten
waren alweer zo ondiep dat geladen schuiten over de bodem sleepten. Hierdoor werd het water
‘getroubleert’, waardoor de stank verergerde.2616
In 1687 was gebleken dat Rijnland niet zou meewerken aan de Amsterdamse plannen.2617
De ‘commissie tot opsigt over de wateren’ kreeg de opdracht om een nieuw plan te ontwikkelen.
Men greep terug op een eerder (met weinig resultaat) beproefd middel: vier windwatermolens
zouden het stadswater uitmalen op de vuilwaterboezems. Twee watermolens kwamen buiten de
Haarlemmerpoort, waar eerder drie molens waren gebouwd en vervolgens weer gesloopt. Twee
andere stonden op Zeeburg, aan het einde van de ‘sloot’ die vanuit de oostelijke vuilwaterboezem
naar het Nieuwe Diep liep. Ze waren in bedrijf vanaf het voorjaar van 1688.2618
In het archief is een stuk bewaard gebleven waaruit blijkt dat nu een heel systeem van sluizen,
vloed- en ebdeuren en beren werd aangelegd om de circulatie te regelen.2619 Men besloot opnieuw
om het IJwater hoger in te laten in de hoge delen van de stad. Door het inlaten tot op stadspeil
kreeg men meer vers (althans, minder vervuild) water in de stad. Een groot aantal maatregelen
moest voorkomen dat het ingelaten water in de lage stadsdelen terechtkwam en daar kelders zou
doen overstromen. Er werden strikte orders aan de sluiswachters gegeven en peilborden aan de
sluizen gemonteerd. Het water moest voorzichtig worden ingelaten, eerst door de deuren, maar
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 121vo (19 juli 1684).
Voor het vervolgrapport: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 149vo-154vo (22 mei 1685).
2613 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 2vo-3 (29 oktober 1686).
2614 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 61 (13 mei 1688).
2615 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
2616 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698). In 1700 volgt opnieuw een dergelijk besluit: SAA 5039-9
(Thesaurieren) 78 (17 februari 1700). Zie ook: SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb
Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van
stanck, somtijts moet werden afgetapt op den Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude
konnen worden, door Nicolaas van der Heijden (19 augustus 1681).
2617 SAA 5025-37 (Vroedschap) 305-307 (2 juni 1687).
2618 In april werden molenaars aangesteld: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 59vo-60vo (28 april 1688). In 1695 ontwikkelde
Hudde een verbeterd proefmodel van de windwatermolen: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 185-185vo (8 maart 1695). Dit
werkte veel beter dan de bestaande molens. In 1698 werden die verbouwd naar ontwerp van Hudde: SAA 5039-9
(Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698).
2619 SAA 5040-13 (Register houdende voorstellen betreffende de waterkering). Het stuk is getiteld Afteikening en eenige
vaststelling van de houte beertjens, sluisbinten, sluisjens en molens dienende tot zuiveren van de stadtswateren, anno 1687 en 1688 en
bevat een lijst en een aantal tekeningen van de aan te leggen waterbouwkundige werken.
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bij een peil van twee duim onder stadspeil moesten de deuren worden gesloten en werd ingelaten
door de klinketten.2620 Het systeem van circulatie werd steeds fijner afgestemd door (vooral)
Johannes Hudde.2621 Vervolgens kregen de thesaurieren opdracht om de sluiswachters te
instrueren via Michiel Muiden, de opvolger van Cornelis van der Heijden.2622
Maar het lekken op de lager gelegen boezems was niet te voorkomen. De disciplinering
van de sluiswachters was onbegonnen werk. Bovendien bleef daar het verkeersprobleem dat werd
veroorzaakt door de vele binnensluizen. Aan de tractementen van de sluiswachters werd meer
dan 3000 gulden per jaar uitgegeven. Dit waren in 1689 de redenen om de zoveelste proef te
nemen met één waterpeil in de gehele stad.2623 Ook deze moet zijn mislukt, anders zou dit
ongetwijfeld tot nieuwe besluitvorming over de binnensluizen hebben geleid. Op enig moment
moet het stadswater op één peil zijn gebracht. Wanneer dit precies is gebeurd is niet duidelijk,
maar het gebeurde niet in de zeventiende eeuw.2624 Waarschijnlijk zijn de kelders in de lage delen
van de stad door vochtproblemen geleidelijk in onbruik geraakt. Volgens De Loches Rambonnet
was in 1730 geen sprake meer van binnensluizen.2625
6.5 P roble men bi j d e ci rc ulat ie
Naast het aanpakken van de vervuiling bij de bron, door regelgeving en disciplinering van de
stadsbevolking, poogde men de waterkwaliteit te verbeteren door de circulatie van het IJwater.
Deze combinatie van methoden was niet bijzonder werkzaam maar andere ideeën waren zonder
meer onuitvoerbaar. Niet alleen was de techniek ontoereikend om het probleem op te lossen, de
werkzaamheid van de techniek was bovendien afhankelijk van een steeds groeiend corps van
functionarissen, belast met de handhaving van de regelgeving, de stadsreiniging, het diepen van
de grachten, het onderhoud en de bediening van sluizen en molens. Een kleine verbetering van
de waterkwaliteit was mogelijk door een voortdurende inspanning. Het kwam echter voor dat
deze inspanning de beschikbare middelen te boven ging; ook de disciplinering van het
ambtenarenkorps was een punt van grote zorg. Deze problemen zijn allemaal voorgekomen bij
het sluisonderhoud.
6.5.1 Het onderhoud van de stadssluizen
De bouw van sluizen (vooral van zeesluizen) was een technisch complexe en tijdrovende
aangelegenheid. Dat gold evenzeer voor het onderhoud; de overgang van houten naar stenen
sluizen leidde tot een verbetering. Sluizen raakten snel in verval. Als het onderhoud niet op tijd
plaatsvond, stortten ze in. Er was niet altijd geld voor onderhoud. In 1594 was de Damsluis in
zodanige staat van ontbinding dat het ‘principael canael’, de route Rokin-Damrak, in onbruik
dreigde te raken.2626 Na het Rampjaar 1672 was de financiële positie van de stad sterk
verslechterd. Dat kwam tot uiting in de onderhoudstoestand van de sluizen. In 1673 hingen de
Sint-Anthonissluis, de Nieuwe Haarlemmersluis en de Eenhoornsluis met haken en krammen aan
elkaar. Deze konden nog dienen als schutsluis. De andere zeesluizen waren er nog slechter aan
toe: ze werden gestut en konden niet meer schutten. Het geld was op; de sluizen ook. 2627 In 1679
was de Beurssluis zo slecht dat in afwachting van de vernieuwing een ketting over de brug werd
gespannen om te voorkomen dat paarden en ruiters erdoor zouden zakken.2628 In 1702 waren vijf
van de zeven zeesluizen opnieuw zodanig in verval dat ze hoognodig moesten worden
gerepareerd.2629 Van structureel onderhoud was geen sprake; incidentele reparaties waren keer op
keer noodzakelijk.
SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 193vo-195 (1688).
Een overzicht van het sleutelen aan de circulatie door (waarschijnlijk) Hudde is te vinden in SAA 5040-13
(Stadsfabriekambt), Afteikening en eenige vaststelling van de houte beertjens, sluisbinten, sluisjens en molens dienende tot zuiveren van de
stadtswateren, (1687 en 1688).
2622 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 70vo (30 juni 1688).
2623 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 86vo (23 april 1689). Het ging om een proef: de instructies voor de sluiswachters en
molenaars van het jaar daarvoor bleven onverkort van kracht.
2624 In de vragenrubriek van het Maandblad Amstelodamum is deze vraag in 1919 gesteld. Een antwoord kwam er niet:
H.J.B. 1919.
2625 Deze bewering wordt niet gestaafd met archiefbronnen: De Loches-Rambonnet 1993.
2626 SAA 5025-8 (Vroedschap) 7-10 (6 juni 1594).
2627 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 148 (10 mei 1673).
2628 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156 (27 juli 1679).
2629 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 114-114vo (22 februari 1702).
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6.5.2 Nuchter, bekwaam en vigilant: de sluiswachters, hun opzichters en hun generaal
De sluiswachters namen een sleutelpositie in. Zij moesten ervoor zorgen dat de sluizen op tijd
werden geopend en gesloten, zodat het waterverkeer soepel werd afgewikkeld en de circulatie
volgens plan geschiedde. Ze moesten de sluizen ook schoonhouden. Ze kregen van stadswege
een modderschouw ter beschikking om alle troep uit de sluizen te vissen.2630 Het vak van
sluiswachter was niet erg veeleisend en slecht betaald. Dit leidde bij sommige sluiswachters tot
overmatig drankgebruik of het uitvoeren van zoveel nevenactiviteiten, dat het beheer van de sluis
daar ernstig onder leed. De risico’s waren groot: een sluiswachter die zijn taak veronachtzaamde,
kon de oorzaak zijn van een te hoog waterpeil en daarmee van het onderlopen van kelders en
‘tonnen gouts schade aan de burgers’. De sluiswachters moesten dan ook ‘nugtere en vigilante
luiden’ zijn.2631 Uit het feit dat deze eis werd gesteld in een rapport over de waterkwaliteit kan
worden geconcludeerd dat niet iedere sluiswachter voldeed aan deze kwalificaties.
In 1673 werd een Sluiswachter-Generaal aangesteld in de persoon van Nicolaas van der
Heijden.2632 Vlak na zijn aanstelling trad Van der Heijden op tegen slecht functionerende
sluiswachters. De tractementen van drie sluiswachters, die door nalatigheid de circulatie hadden
laten mislukken, werden ingehouden. Zij hadden te veel andere zaken aan hun hoofd om goed te
kunnen functioneren.2633 Anderen kregen bonussen wegens goede prestaties.2634 Uit een resolutie
van de thesaurieren uit 1678 blijkt dat de sluiswachters in de Amstelsluis vaak teveel vuil water op
de Amstel loosden en onvoldoende oog hadden voor de verkeersdoorstroming, omdat zij vooral
bezig waren met vissen en fuiken zetten.2635 Het strakke personeelsbeleid van Van der Heijden
zal misschien even hebben geholpen, maar van een werkelijke cultuuromslag was geen sprake.
Dat blijkt uit het feit dat ook Michiel Muiden toen hij Van der Heijden opvolgde, een daad stelde
om duidelijk te maken wie er de baas was. Een sluiswachter die zich na 1682 nog te buiten ging,
wachtte minimaal ontslag op staande voet. Daarop kon een schadeclaim volgen.2636 Een
sluiswachter die het water hoger inliet dan de Sluiswachter-Generaal had geordonneerd riskeerde
een civiele procedure, als de oorzaak werd gevonden in onachtzaamheid, moedwil of
dronkenschap. Vanaf 1688 was het niet voldoende om nuchter en waakzaam te zijn; een
sluiswachter moest naast deze twee sterk samenhangende eigenschappen de nodige bekwaamheid
bezitten.2637 Mogelijk werd hiermee gedoeld op hun leesvaardigheid; de sluiswachters kregen
schriftelijke orders van de Sluiswachter-Generaal.2638 Deze maatregelen gingen ook gelden voor
de molenaars op de windwatermolens die in 1688 in gebruik werden genomen. 2639

SAA 5039-3 (Thesaurieren) 95vo (14 september 1666).
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
2632 Deze functionaris, ook wel ‘Generale Opsiender van de sluijsen en wateren’ genoemd, kreeg een tractement van
1000 gulden: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 181vo (30 januari 1673). Zie ook: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 182 (14 juli
1673), waarin een jaarsalaris van 1400 of 1500 gulden wordt voorgesteld. Van der Heijden herschreef de instructie voor
de wachters van de zeesluizen: de belangrijkste toevoeging was dat zij onder bevel van de Sluiswachter-Generaal
kwamen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 72-73 (19 februari 1676). Verder moesten de sluiswachters dag en nacht aanwezig
zijn en de doorvaart vrijhouden. Na het schutten van de laatste schepen moesten de deuren dicht. Daarna mochten
alleen de herenjachten van het stadsbestuur, de admiraliteit en de VOC er nog door. Nicolaas van der Heijden werd in
1682 opgevolgd door Michiel Muiden: SAA 5031-54 (Ambtenboek) 104 (13 maart 1682). In 1699, na de dood van
Muiden, werd Jan van der Heijden (junior) aangesteld als opzichter van de stadssluizen en de watercirculatie: SAA
5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 30 (17 april 1699). Nicolaas Muiden werd diezelfde dag in daghuur
aangesteld als opzichter over het diepen van het IJ: SAA 5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 30 (17 april
1699).
2633 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 5vo-6vo (4 september 1674).
2634 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 193 (31 januari 1676).
2635 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678).
2636 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682).
2637 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688), zie punt 5. Het woord ‘nuchter’ werd niet in overdrachtelijke
zin gebruikt, maar alleen letterlijk.
2638 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688). De meerderheid van de Amsterdammers kon lezen: Kuijpers
1997.
2639 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688). In 1697 werden de molenaars van de windwatermolens op het
matje geroepen: ze moesten het hele jaar op hun molen wonen, anders werden ze ontslagen: SAA 5039-9
(Thesaurieren) 22 (19 december 1697). Drie jaar later werd een molenaar om deze reden ontslagen: SAA 5039-9
(Thesaurieren) 96 (15 december 1700). Voor de aanstelling van zijn vervanger: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 99 (27
december 1700).
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Na de instelling van het officie van Sluiswachter-Generaal werd de ambtenarij die de
waterkwaliteit moest bewaken steeds beter georganiseerd. Zo werden ook de strovissers, die de
grachten moesten zuiveren van ronddrijvend stro, onder de supervisie van de SluiswachterGeneraal gebracht.2640 Van der Heijden voerde ook technische innovaties door bij het diepen van
de grachten: alle moddermolens werden gereed gemaakt voor gebruik. Zijn broer Jan zorgde
voor technische verbeteringen aan de molens. Deze aanvankelijk experimentele moddermolens
werkten beter dan het eerdere type: er kwam in 1675 meer geld voor paarden voor de
moddermolens.2641 Hij liet bovendien drie handmoddermolens bouwen, eveneens naar ontwerp
van zijn broer.2642 Van der Heijden onderzocht samen met Daniel Stalpaert en
stadsondermetselaar Douwe Claesz welke grachten prioriteit moesten krijgen bij het uitdiepen.2643
In 1679 werden twee mannen aangenomen die het nachtelijk toezicht op de sluizen op
zich moesten nemen: ’s nachts was de vloed vaak hoger en moest de circulatie goed worden
uitgevoerd.2644 De opzichters moesten controleren of de sluiswachters hun werk naar behoren
deden en of het peil niet te hoog werd. Maar ondanks hun strenge instructies vielen ook de
nachtwakers soms in slaap. Daarom kwam Nicolaas van der Heijden met een nieuwe vinding: de
waterwekker. Dit instrument zou in het wachthuis van de nachtwakers worden opgesteld. Het
apparaat moet hebben gewerkt met een vlotter. Als het water boven een bepaald peil kwam, viel
een zes tot tien pond zware kogel van boven op de vloer. Van de klap zouden de nachtwakers
wakker worden. Met deze wekker, waarvan Van der Heijden een model had gemaakt, zou het
‘ongeluk’ dat vlak daarvoor was gebeurd en waarbij een groot aantal kelders was ondergelopen,
niet zijn voorgevallen.2645 Of het toestel daadwerkelijk is gebouwd en gebruikt, blijkt nergens. Wel
mogen we eruit opmaken dat men er niet in was geslaagd om voldoende nuchtere, waakzame en
bekwame sluiswachters te vinden om de circulatie goed te laten verlopen.
6.5.3 Obstakels in het water
Een andere hindernis voor de circulatie waren de vele obstakels in het water. In 1637 werd een
verbod uitgevaardigd op het leggen van schuiten, schepen en jachten onder de bruggen.2646 Het
weghalen van obstakels was een onderwerp dat vanaf 1669 steeds vaker op de agenda kwam. De
stad gebruikte de bruggen soms om er wachthuisjes onder te bouwen.2647 Die werden ook wel
aan derden verhuurd.2648 Een toenemend aantal vermogende Amsterdammers was in het bezit
van een jacht of ‘speelschuit’. Niet al deze mensen wilden eerst lopend of per rijtuig naar de
jachthaven om pas dan te kunnen varen.2649 Het kwam steeds vaker voor dat mensen uit het
stadsbestuur of de omgeving ervan toestemming kregen om een botenhuis te bouwen onder een
brug bij hun huis.2650 De boothuizen mochten de doorstroming van het water niet al te zeer
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 3 (9 augustus 1674).
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5 maart 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 42vo (20 maart 1675); SAA 5039-6
(Thesaurieren) 43vo (26 maart 1675).
2642 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 4 (16 augustus 1674). Zie ook: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 5 (31 augustus 1674).
Eerder dat jaar werd een proef genomen met de verbetering van een (bestaande) moddermolen naar ontwerp van Jan
van der Heijden: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 195 (24 mei 1674).
2643 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675).
2644 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 153 (21 juni 1679).
2645 De eerste kogel zou vallen als het water zes duim onder stadspeil zou komen. Een tweede op vijf duim, een derde
op vier duim en een vijfde op drie duim: SAA 5028-605 (Stadswater), AA 1b, Berigt aengaende eenige middelen dewelke soude
konnen dienen om de stad te brengen in genoegsame versekertheijt van door het intappen van het IJwater bij nagt, geen inundatie van kelders
of andersins onderworpen te sijn, door Nicolaas van der Heijden (7 oktober 1681).
2646 Den Herder 1949a.
2647 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 48 (8 mei 1669).
2648 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 44vo (10 april 1675).
2649 De jachthaven bestond vanaf 1622: SAA 5020-12 (Keurboek I) 311vo (10 september 1622). Op enig moment is
ook op Kattenburg een jachthaven aangelegd: deze werd in 1666 verplaatst: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105 (15
december 1666); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 67vo (5 september 1669); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 121-121vo (12 mei
1702). Ook in de Amstel lag een jachthaven: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 48vo (21 juni 1672), 58 (27 juni 1672).
2650 In 1678 mocht Cornelis Valckenier, raad, zijn jacht leggen onder de brug in de Kloveniersburgwal bij de Staalstraat:
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 122vo (12 mei 1678). Datzelfde jaar kreeg Susanna Poirot, weduwe van oudburgemeester
Gerard Hasselaer, toestemming om haar jacht onder een brug over de Herengracht te leggen: SAA 5039-6
(Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678). Het jaar daarna kregen Petrus de Mourcourt (Ruslandsbrug) en Isaac Jan Nijs
(brug over de Keizersgracht in de Vijzelstraat) toestemming voor een boothuis: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156 (28 juli
1679) en SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156vo (29 augustus 1679). In 1680 mocht Mattheus Megang zijn jacht leggen
onder de brug over de Herengracht bij de Amstel: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 191 (6 juni 1680). In 1681 kreeg Simon
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ophouden. Daarom werd als voorwaarde gesteld dat de wanden vijf of zes duim boven het
hoogste peil moesten blijven. Dit had weer als nadeel dat ronddrijvende kadavers vast bleven
zitten onder de huisjes. Dit leidde tot het voorschrift dat ze tot in het water moesten worden
gebouwd. Hiermee werd het diepen van de grachten onmogelijk.2651 Daarom besloten de
thesaurieren in 1682 om niemand meer toe te staan boothuizen voor jachten of schuiten te
bouwen onder de bruggen of in de grachten.2652 In 1693 besloot men de eigenaren van bestaande
boothuizen, die met toestemming waren gebouwd, aan te zeggen dat zij binnen zes weken een
andere plaats voor hun vaartuig dienden te zoeken. 2653 Niets wijst erop dat er minder boothuizen
kwamen. In 1699 werd het eerste nieuwe boothuis al weer toegestaan, nu tegen betaling.2654
Overigens zagen veel mensen er geen probleem in om boothuizen en andere bouwwerken,
handelsschuiten, woonschepen, houtvlotten en leggers zonder toestemming van de thesaurieren
in de grachten en onder de bruggen te leggen.2655 Hiertegen werd opgetreden door Jan van der
Heijden junior, die in 1699 aantrad als Sluiswachter-Generaal.2656 Onder zijn bewind werden alle
obstakels verboden, niet alleen boothuizen maar ook steigers, leggers, huisjes onder de bruggen
en alles wat maar aan de kades hing of in het water stond.2657 Particulieren mochten incidenteel,
na toestemming van de thesaurieren, steigers aanleggen. Dit gebeurde meestal door eigenaren van
werven en dus in de brede grachten buitendijks die werden gedomineerd door werkfuncties.2658
Nog afgezien van de bovengenoemde problemen was de circulatie niet onomstreden. In
1680 presenteerde oud-hoogleraar Marcus Meyboom een rapport aan de burgemeesters waarin
hij stelde dat de circulatie niet de oplossing maar de oorzaak was van het stinkende
grachtenwater. Door onzuiver water in beweging te brengen ging het juist erger stinken.
Bovendien kwamen riolen boven water te staan bij het uitlaten van water op het IJ.2659 Meyboom
wilde terug naar het oude systeem waarbij de grachten niet met IJwater maar met Amstelwater
werden doorgespoeld. Zijn ideeën werden niet uitgevoerd; in de achttiende eeuw was het systeem
van circulatie niet wezenlijk anders dan in de zeventiende.2660
6.6 Ku nst en w eten sc ha p: p artic ulie re o plossi nge n voor he t w ate rp roble em
Een groot en algemeen probleem, dat keer op keer bewezen heeft onoplosbaar te zijn, zoals de
slechte waterkwaliteit, heeft een grote aantrekkingskracht. Niet alleen bestuurders en hun
adviseurs beten er hun tanden op stuk. Een stroom van ingenieurs, uitvinders, gelukzoekers,
oplichters en idioten hield zich ermee bezig. Gedurende de gehele zeventiende eeuw is een reeks
van ‘inventies’ gepresenteerd, gericht op het voor eens en voor altijd oplossen van het
waterprobleem. In een aantal gevallen waren de meest belanghebbenden, de brouwers,
initiatiefnemers van de plannen. Een aantal van deze plannen is vermeld in de resoluties en het
Groot Memoriaal; het merendeel zal zonder meer als onwerkbaar terzijde geschoven zijn. Van de
meeste in de stukken traceerbare plannen zijn geen technische details overgeleverd; ze werden
onder octrooi geheim gehouden om de initiatiefnemer zijn vondst te laten uitproberen. In de
loop van de zeventiende eeuw werd gewerkt aan een rijke catalogus van onuitgevoerde plannen.
Deze zou tot het midden van de negentiende eeuw worden uitgebouwd.
Louis d’Sousa toestemming voor een boothuis onder de Rotterdammerbrug: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 10 (30 januari
1681).
2651 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 165 (27 oktober 1679).
2652 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 56vo (11 juni 1682).
2653 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693).
2654 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 73vo (6 oktober 1699).
2655 SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt
Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den
Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der
Heijden (19 augustus 1681).
2656 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 193vo-194 (15 juli 1700).
2657 SAA 5025-45 (Vroedschap) 80-82 (29 oktober 1700).
2658 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 29 (25 maart 1698); SAA 5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 4 (14 mei 1698).
2659 SAA 5059-183 (Handschriftencollectie), Consideratien van Marcus Meyboom over het quaet water tot Amsterdam (10 maart
1681). Meyboom combineerde citaten van Griekse medici (in dit geval Hippocrates, Galenus en Paulus Aegineta) met
zelf bedachte en uitgevoerde experimenten. Meyboom was afkomstig uit Tönningen (Denemarken), had in Leiden
gestudeerd, was teruggekeerd naar zijn geboorteland om zich vanaf 1668 weer in de Republiek te vestigen. Net als zijn
leermeester, de privaatdocent Nicolaus Goldmann, was Meyboom geïnteresseerd in chemische experimenten op het
gebied van de geneeskunde en de farmaceutica: Goudeau 2005, 49, 55-56, 103.
2660 De Loches-Rambonnet 1993.
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6.6.1 Brouwers en aannemers
In 1624 hadden de brouwers de handen ineen geslagen met ingenieur Pieter Meijbos, die een plan
had ontwikkeld om vers drinkwater de stad in te leiden en een aantal fonteinen te leveren die
bijvoorbeeld op de Beurs of de Vismarkt geplaatst zouden worden. Het plan werd aangeprezen
als zijnde ‘seer bequaem, cierlyck ende aengenaem voor de stadt’, hetgeen bij bewezen werking
zeker het geval zou zijn geweest. Stadsgeld werd er niet aan uitgegeven. Kennelijk achtte het
bestuur het plan niet effectief. De vroedschap besloot dat de indieners de ‘conste ende inventie
van soete wateren te trecken’ inclusief de beide fonteinen voor een periode van tien jaar op eigen
kosten mochten installeren.2661 Deze termijn werd op verzoek van Meijbos verlengd.2662
Uiteindelijk kregen Meijbos en de brouwers voor 35 jaar het alleenrecht om door middel van hun
– niet nader verklaarde – inventie water uit de Vecht naar Amsterdam te leiden en dat daar te
laten ‘opspringen’ uit twee fonteinen.2663 Dit plan is niet uitgevoerd; in geen van de
stadsbeschrijvingen wordt gerept van fonteinen waar schoon water uit kwam.
In 1669 kwamen Adriaen Pieck en Michiel Coomans met een plan om de
waterverversing van de Jordaan te verbeteren; de thesaurieren gaven Douwe Bouwesz,
timmermansgezel in dienst van de stadstimmerman, opdracht om de beide heren alle details over
de sluizen te vertellen.2664 Het is mogelijk dat dit plan in 1672 heeft geleid tot de aanleg van
schotdeuren in de Prinsengracht om de circulatie te verbeteren.2665
In 1670 verklaarde de bierbrouwer Carde een uitvinding te hebben gedaan waarmee hij
vers water uit de ondergrond kon halen. Hij verzocht hiertoe om het gebruik van een stukje
grond van ongeveer 12 vierkante meter (dat hij in eigendom zou krijgen bij bewezen werking van
zijn vinding). Hij kreeg de grond in gebruik voor de tijd dat zijn vinding voldoende vers water
zou opleveren voor één brouwerij. Als dat niet zo was, moest hij de grond alsnog betalen of
teruggeven aan de stad.2666 Het stukje grond waarop Carde zijn uitvinding mocht proberen, lag
overigens op een plek die was bestemd voor de meest vervuilende bedrijvigheid: looierijen en
vermiljoenbranderijen. Of dit de oorzaak is dat verder niets terug te vinden is van de activiteiten
van de brouwer is niet te achterhalen. Van zijn plan is nooit meer iets vernomen.
6.6.2 Otto Jeuriaensz, grootmodderwerker
In het voorjaar van 1671 presenteerde Otto Jeuriaensz, aannemer van graaf- en modderwerken,
een uitgebreid rapport over de waterkwaliteit.2667 Jeuriaensz had heel veel werk gehad aan het
grondverzet van de vierde vergroting en had daarbij honderdduizenden guldens omgezet. In 1671
was het grote werk achter de rug. Juist op dat moment kwam hij met een plan voor de
verbetering van de waterkwaliteit. Voor de uitvoering van dit plan was veel nieuw graafwerk
nodig in de vorm van de aanleg van kanalen. Het is zeker niet uit te sluiten dat Jeuriaensz, die rijk
geworden was met het modderwerk voor de vergroting, het goed voor had met de stad die hij zo
lang had gediend. Maar de continuïteit van zijn bedrijf zal eveneens een motief zijn geweest voor
het opstellen van het plan.2668
Ook andere figuren hielden zich bezig met de drinkwatervoorziening. Timmerman Jan
Dircksz Klinckenberg kwam in 1692 met de mededeling dat hij ‘met veele industrie en arbeijts
[had] uijtgevonden de kunst en weetenschappe, omme in de alder moeragtigste en vuijlste
geinfecteerde gronden, waer ’t selve ook soude mogen sijn, putten te maken, en daerin te doen
SAA 5025-13 (Vroedschap) 173, 173vo (29 april 1624).
De ingenieur had aangevoerd dat de uitvinding anders niet exploitabel zou zijn. Daarom werden de burgemeesters
gemachtigd om naar eigen inzicht een veel langere termijn, van twintig, dertig jaar of langer af te spreken: SAA 5025-13
(Vroedschap) 173, 173vo (29 april 1624).
2663 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 7 (14 juni 1624).
2664 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 55 (18 juni 1669).
2665 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 108vo (15 november 1672). In 1690 werd een duiker bij de Eenhoornsluis gelegd om
het vuile water uit de Jordaan sneller in het IJ te laten lopen: SAA 5025-39 (Vroedschap) 224 (28 april 1690). Twee jaar
later werd de sluis buiten de Haarlemmerpoort aangepast om sneller te kunnen lozen op het IJ: SAA 5039-8
(Thesaurieren) 131 (11 maart 1692).
2666 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 126vo-127 (21 oktober 1670).
2667 Een beeld van Jurriaensz’ activiteiten kan worden ontleend aan SAA 5040-11 (Rapport betreffende de voor- en
nadelen van het modderen met molens of met beugels), 1675.
2668 SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-25, Remarques tot wering van stank in de stad door Pieter Heijnderiksen en Otto
Jurriaensz (ongedateerd [voorjaar 1671]).
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comen, soo goeden bequaeme vers bruijkbaer water, en daerin continueel te houden, als elders in
Holland gevonden werd’.2669 Net als de anderen kreeg Klinckenberg toestemming om zijn vondst
te installeren. Hij kreeg het alleenrecht voor 25 jaar. De vinding van Klinckenberg is ‘kwalyk
uitgevallen’ en werkte net zo min als die van zijn voorgangers.2670
In 1694 kwam stadslandmeter en -metselaar Herbert Kramer met een nieuw plan dat hij
in zijn vrije tijd had bedacht. Ook hiervan zijn geen details bekend. Kramer kreeg het alleenrecht
op de leverantie van vers water voor drie jaar.2671 Het jaar daarop echter werd het octrooi
overgedragen aan een zekere Hille, commandeur van Hulst, die Amsterdam van schoon
drinkwater zou voorzien.2672 Deze reeks van plannen kwam niet ten einde met de zeventiende
eeuw: tot de aanleg van het grote stoomgemaal bij Zeeburg in 1872, dat het water met een
vermogen van vele honderden watermolens door de grachten trok, is het probleem niet
opgelost.2673
Marcus Meyboom zag het drinken van ‘bakwater’, het in de bakken opgevangen
regenwater, als grootste probleem voor de volksgezondheid. Volgens Meyboom was het water
vergiftigd door lood uit de goten en de kalk uit de metselspecie van de regenbakken. Meybooms
chemische analyse, naar zeventiende-eeuws gebruik deels gebaseerd op eigen experimenten en
deels op Griekse wijsheden wees uit dat het bakwater de oorzaak was van de ‘algemeene
coortsen’ waar veel mensen aan stierven. Meyboom kreeg van de burgemeesters de toezegging
dat de door hem aangedragen oplossingen, indien effectief, zouden worden beloond. Helaas zijn
ze om die reden ook geheim gehouden.2674
6.6.3 Het failliet van Jan de Bray
Jan de Bray, ooit succesvol schilder, was in 1688 in grote financiële moeilijkheden.2675 Hij
ontpopte zich daarom tot amateur-ingenieur en wendde zich tot de machtige Nicolaas Witsen
met een plan om zoet water op te slaan en de waterkwaliteit in de grachten te verbeteren. 2676 De
opslag van zoet water moest volgens De Bray plaatsvinden in een gemetselde ‘vloeyback’ ter
grootte van 724 bij 604½ voet (205 bij 171 meter). Deze opslag zou ongeveer de grootte van een
geheel bouwblok krijgen. De Bray stelde voor om een van de nog onbebouwde blokken ten
oosten van de Amstelsluizen aan te wijzen voor de bouw.
Door middel van scheidingsmuren zou de bak worden ingedeeld (afb. 161). Het water
zou uit de Vecht met 48 (of 50) schepen met paardentractie worden aangevoerd en aan de ene
kant in de bak worden gepompt met molens of andere ‘opvoerende instrumenten’. Aan de
andere kant konden brouwers en ververs water halen met schuiten. Voor particulieren zouden
aparte kranen of fonteinen worden aangelegd. Hierdoor zou het water door de kom vloeien ‘als
een Rivier’.
De Bray meende dat de stad de kosten van het bouwen en onderhouden van schepen, de
aanschaf en de verzorging van paarden en het loon van de waterhalers niet hoefde te dragen als
men overging tot de instelling van een erfelijk ‘stadtswaeterhaelderschap’, gekoppeld aan een
monopolie. Men kon de brouwers, de ververs en particulieren die water afnamen, zoveel geld
vragen als nodig zou zijn voor het halen van het water. Hierbij diende een keur te worden
uitgevaardigd, waarin werd bepaald dat mensen niet elders water mochten halen. Een andere
inkomstenbron was de aanleg van kelders onder de waterbak. Die moest boven het hoogste IJpeil
liggen om te voorkomen dat het water brak zou worden bij hoge vloed. De ‘schoone kelders’
SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 23 (4 april 1692).
Wagenaar 1765, 390. SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 79vo-80 (4 mei 1694) vermeldt dat vele plannen tot niets
hebben geleid.
2671 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 79vo-80 (4 mei 1694).
2672 SAA 5025-42 (Vroedschap) 311 (19 oktober 1695).
2673 Van den Hoek Ostende 1968.
2674 SAA 5059-183 (Handschriftencollectie), Consideratien van Marcus Meyboom over het quaet water tot Amsterdam (10 maart
1681). Meyboom beweerde dat het bakwater een hoger soortelijk gewicht had dan Vechtwater of gesmolten sneeuw.
2675 Jan de Bray (ca. 1627-1697) was de zoon en waarschijnlijk leerling van Salomon de Bray. Zie voor enige
biografische details en zijn brieven aan Witsen: Peters 1998, 88-89; Blankert 1999, 276-278.
2676 Het betreffende plan is bewaard gebleven: SAA 5039-165 (Stukken betreffende verlichting en drinkwater),
Voorstellinge om altijt, als ook in tijt van Noodt, geheel goet soet-waeter in voorraet te konnen hebben in Amsterdam en nogh twee middelen
waerdoor men grooter doorspoeling sou konnen maeken in de stadt, door Jan de Bray (23 november 1687); Oldewelt 1942a. Het
idee was niet nieuw: Simon Stevin had al een systeem van ‘suyverbacken’ bedacht, waarin het water door een laag
poreuze baksteen zou worden gezuiverd: Van den Heuvel 2005, 91.
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onder de bak konden worden verhuurd aan brouwers. Het schone water uit de vloeibak kon door
buizen direct in de brouwketels stromen. Ook kon ‘groot gelt’ worden gemaakt, schreef De Bray,
door de machtigsten van de stad het recht te verlenen waterleidingen naar hun huizen aan te
leggen. De Reguliersmarkt (het huidige Rembrandtplein) en het plein bij de Utrechtsepoort
konden worden voorzien van fonteinen. Zelfs op de Dam kon desgewenst een fontein met
‘volmaekt soet water’ komen. De Bray draaft in zijn rapport steeds verder door. Het water zou
door het boren van een diep gat goedkoper, en door aquaducten of ondergrondse waterleidingen
uit Ouderkerk, Waterland of de Vecht kunnen worden gehaald.
Naast de oplossing van het drinkwaterprobleem had De Bray ook die voor het stinkende
grachtenwater. Ook hier had De Bray een visioen van een grote bak. In de driehoek tussen de
Weesperstraat, de vesting en de Plantage Muidergracht zou een gigantisch zoutwaterbekken
komen (afb. 162). Vanuit deze driehoekige binnenzee, die gevuld zou worden door de Nieuwe
Prinsengracht, zou door middel van sluizen een grote spoeling worden bereikt. De Bray ging niet
verder in op de mogelijkheden om financiële dekking te vinden. Hij eindigt zijn rapport met het
idee om de handhaving van het verbod op het storten van afval te verbeteren en de suggestie om
enkele al te smalle grachten te dempen. Met deze suggestie bracht hij voor het eerst een
uitvoerbaar en waarschijnlijk enigszins werkzaam middel naar voren. Maar deze kwam aan het
einde van een opeenstapeling van absurde ideeën, waar Witsen en de andere bestuurders niets
mee konden. De Brays plan verdween al snel in de bureaula. Het jaar daarop probeerde De Bray
opdrachten los te krijgen als schilder en architect. Hij schreef opnieuw een brief aan Nicolaas
Witsen. Ook dit mocht niet baten. De Bray werd in 1689 failliet verklaard.
6.7 De p roble mat iek v an het IJ: ve rvuili ng, ve rza nd in g en hoogwate rke rin g
De circulatie was erop gericht het vuile stadswater uit te laten drijven op het IJ. Hiermee werd
enige verbetering van de waterkwaliteit in de stad bereikt, maar het water in het IJ werd er niet
schoner van, ook omdat de palenrij veel ronddrijvende smerigheid vasthield.2677 Dit leidde tot
meer ondiepte in het IJ en hinder voor de scheepvaart. Gedurende de gehele zeventiende eeuw
hield men zich bezig met het uitdiepen van het IJ en het manipuleren van de getijdestromen in de
gewenste richting.2678
Hierbij waren twee landtongen die vanuit het noorden het IJ in staken, de Nes (ook wel
Kale Nes genoemd) en de Volewijk, van groot belang (afb. 1). De beide landtongen werden op
kosten van Amsterdam beschoeid en meerdere keren verlengd om de stroming in het IJ naar de
stad te dirigeren.2679 In 1631 overwoog men om de Nes en de Volewijk met elkaar te verbinden,
maar dit idee is nooit uitgevoerd.2680 De stad kocht zoveel mogelijk grond aan om haar belangen
beter te kunnen behartigen.2681 In 1663 was de gehele Volewijk in eigendom van de stad.2682 In
1653 was een gat geslagen in de Nes, waardoor de stroming in het IJ sterk veranderde, ten nadele
van Amsterdam. De vroedschap besloot het gat te stoppen ‘met de meeste stilte’.2683 Deze
operatie vond in het diepste geheim plaats, omdat Amsterdam hiermee ingreep in de
waterhuishouding buiten zijn rechtsgebied. In 1655 werd de beschoeiing rond de Nes wat verder
het IJ ingezet, om de stroming zodanig te manipuleren dat de Paardenhoek niet afspoelde. 2684

Deze palenrij was deels betimmerd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 164vo (27 oktober 1679).
In 1611 werd een ‘stroommeester’ aangesteld: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 41 (28 december 1611). Ook werd de
‘triangel’ bij het Magazijn van de Admiraliteit uitgegraven om de stroming te verbeteren: SAA 5039-2 (Thesaurieren)
118vo (15 maart 1662).
2679 De beschoeiing werd deels weggehaald en elders gebruikt toen het riet sterk genoeg was: SAA 5039-4
(Thesaurieren) 37vo (31 maart 1669). Zie ook: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179 (12 maart 1664); SAA 5039-8
(Thesaurieren) 39vo-40vo (2 mei 1687); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698), punt 4.
2680 SAA 5025-15 (Vroedschap) 226vo (29 januari 1631).
2681 SAA 5025-11 (Vroedschap) 34 (13 juli 1617); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 93vo (16 februari 1662); SAA 5039-2
(Thesaurieren) 118 (15 maart 1662).
2682 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144 (22 augustus 1663). De grond werd verhuurd: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 193 (25
april 1674). Al eerder waren er plannen om de Buiksloterham te bedijken: SAA 5025-13 (Vroedschap) 235vo (14
september 1624).
2683 SAA 5025-20 (Vroedschap) 134vo (4 december 1653). In 1668 was opnieuw een gat geslagen: SAA 5039-3
(Thesaurieren) 184vo (20 juni 1668).
2684 SAA 5025-20 (Vroedschap) 267 (16 juli 1655). In 1665 gebeurde dit opnieuw: SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen
Burgemeesters) 16 (27 mei 1665).
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Later werd ook een stuk rietland tegenover de Nes aangekocht en afgegraven.2685 In 1661
moesten militairen worden ingezet om de Amsterdamse belangen veilig te stellen. Toen werd op
initiatief van een aantal Waterlandse dorpen een doorvaart in de Nes gegraven. In de ogen van
het stadsbestuur zou dit leiden tot een toename van de ondiepten in het IJ. Men besloot daarop
om de vaart te dempen en twee schepen soldaten te sturen om de boeren duidelijk te maken dat
ze het werk beter niet konden voltooien.2686 Maar het manipuleren van de stroming was niet
voldoende effectief. In 1648 nam men een nieuwe maatregel die het IJ op diepte moest houden.
6.7.1 De Nieuwe Vaart
Het probleem van de ondiepten in het IJ nam in de zeventiende eeuw sterk toe. Gemiddeld was
de aanslibbing meer dan tien duim per jaar.2687 Loodsen moesten schepen met de grootste
omzichtigheid langs de zandbanken en ondiepten leiden. 2688 Nu was tijd geen cruciale factor: in
het stapelmarktsysteem werden goederen in pakhuizen opgeslagen tot er een koper kwam. Of
een schip een paar dagen eerder of later aankwam, werd pas relevant met de opkomst van de
transitohandel in de negentiende eeuw, toen er veel minder tussenpersonen aan te pas kwamen
en voorraden veel kleiner waren.2689 De kracht van de Amsterdamse haven lag met name in de
goede verbindingen met het achterland. Dat werd in de zeventiende eeuw ook zo gezien en
expliciet verwoord door De la Court.2690
Maar de haven moest wel bereikbaar blijven voor de steeds grotere handelsschepen.2691
Het IJ moest continu worden uitgediept. Ook de walen, de met palen afgezette winterhavens,
hadden veel te lijden onder ‘het verlanden ende opgroeijen van de modder in ’t Ye’. 2692 Met de
waal die in 1613 aan de westkant van de stad was aangelegd was het vanaf het begin – letterlijk –
aanmodderen. In 1623 werd besloten dat de Nieuwe Waal diende te worden uitgediept.2693 In
1631 zo ondiep dat schepen er niet in of uit konden. De waal was in gebruik als ‘rommelwael’.
Door de palen te verzetten en de boom bij de ingang op een andere plaats te leggen, trachtte men
de zaak ten goede te keren.2694 In 1633 moest de waal opnieuw worden uitgediept. Om het
probleem van de verzanding voor eens en voor altijd te verhelpen, werd het idee gelanceerd om
een wierdijk om de waal te leggen.2695 Deze zeventiende-eeuwse voorloper van de Westerdoksdijk
werd daadwerkelijk aangelegd.2696 Het probleem van de verzanding werd er niet mee opgelost.
Integendeel: achter de dijk slibde alleen maar meer materiaal aan. De thesaurieren stelden in 1667
voor de dijk weg te halen, om het ‘aendrogen’ van de waal en de westelijke eilanden te
voorkomen.2697 Wegens personeelsgebrek werd dat voornemen niet uitgevoerd.2698 Curieus
genoeg kwam de Admiraliteit in dezelfde tijd met een plan om de Admiraliteitswaal te
beschermen tegen verzanding door middel van de aanleg van een dijk.2699 Dit idee werd
onderworpen aan het ‘hooghwijs oordeel’ van de burgemeesters. Niets wijst erop dat het is
uitgevoerd.
In 1648 werd een commissie ingesteld die een oplossing moest zoeken voor de
vervuiling en de ondiepten in het IJ, zowel binnen als buiten de palen.2700 Deze commissie kwam
met het advies om een breed kanaal te graven door het buitendijkse land aan de oostzijde van de
stad. Het kanaal zou parallel lopen aan de kade op Rapenburg (afb. 64). Men hoopte dat de
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 119vo (11 maart 1667).
SAA 5025-23 (Vroedschap) 173vo (21 december 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663).
2687 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 51vo-53vo (25 maart 1682).
2688 Paul 1982. Een plan van Jan Pietersz Dou voor een doorgraving van de duinenrij ten zuiden van Beverwijk, die het
Wijkermeer zou verbinden met de Noordzee, was niet bedoeld voor een verbetering van de scheepvaart, maar van de
afwatering van Rijnland: De Boer 1926, 37.
2689 Van der Woud 2006, 256.
2690 Lesger 2004, 155.
2691 SAA 5025-15 (Vroedschap) 274vo (12 februari 1633).
2692 SAA 5025-19 (Vroedschap) 29vo-30 (26 juni 1649).
2693 SAA 5025-12 (Vroedschap) 159 (13 januari 1623).
2694 SAA 5025-15 (Vroedschap) 208vo-209 (22 juli 1631).
2695 SAA 5025-15 (Vroedschap) 274vo (12 februari 1633).
2696 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633).
2697 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
2698 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667).
2699 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73 (31 oktober 1670).
2700 SAA 5025-18 (Vroedschap) 205 (11 september 1648).
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getijdestroom zich door het kanaal zou persen en dat hiermee stroming in het IJ zou ontstaan.
Op die manier zou minder vuil water voor de stad blijven liggen. Het effect zou worden
verhoogd door de palenrij op een aantal plaatsen uit te dunnen. Het advies werd overgenomen en
de benodigde grond aangekocht.2701 In 1651 was men bezig met de graafwerkzaamheden. Men
gebruikte de grond die vrijkwam om de zwakke zeedijk ter plaatse te verstevigen.2702 Op 1
september 1651 was men bijna zover: de vaart was klaar. Aan het oostelijke uiteinde was een
golfbreker in het IJ gebouwd. Deze moest nog iets groter worden en dan konden de dammen
worden doorgestoken voor een eerste experiment met de werking van de Nieuwe Vaart.2703 Over
dit experiment staat niets in de stukken, maar het moet mislukt zijn. Er lag namelijk nog een
bolwerk van de oude fortificatie midden in de vaart. Tijdens het planproces van de vierde
vergroting mocht de oude fortificatie onder geen beding worden aangeraakt totdat de nieuwe
klaar was.2704 Er speelde ook een militair belang mee, dat zeker na de Aanslag op Amsterdam
zwaar moet hebben gewogen. In 1653 besloot men het bolwerk dat in de vaart lag, van het land
af te snijden. Het water kon er aan beide zijden langs stromen. Zo zou de werking van de Nieuwe
Vaart verbeteren.2705
Maar de effecten bleven ver achter bij de verwachtingen. De aanwijzingen dat de Nieuwe
Vaart niet naar behoren functioneerde leidden echter pas in 1669 tot actie van de thesaurieren.
Toen besloot men om bij de geschutswerf een kanaal van de Nieuwe Vaart naar het IJ te
graven.2706 In 1672 werd geconstateerd dat veel scheepsbouwactiviteiten naar Zaandam werden
verplaatst, omdat het IJ rond de Oostelijke Eilanden steeds ondieper werd.2707 De kades langs de
Oostelijke Eilanden leken meer op een ‘zeestrand’ dan op een haven.2708 Er werd door de
stroming zoveel slib voor de stad afgezet, zowel buiten als binnen de palenrij, dat twee grote
moddermolens continu moesten doordraaien, met ieder 32 dubbele modderschouwen. In 1682
werd het in het IJ gebaggerd met deze twee grote en twee kleine moddermolens, met 36 enkele
schouwen. Men besloot nog twee grote moddermolens bij te bouwen.
Ook op het IJ had regelgeving weinig effect: vanaf schepen smeet men oude matten en
bedorven graan in het water. Bij het slopen van schepen werd afvalhout in het water gegooid,
waardoor de moddermolens verstopt raakten.2709 Ook het beschoeien van de palenrij met houten
platen (‘taaffels’), om te voorkomen dat het vuile water de stad weer indreef, had niet het
gewenste effect.2710 Aan het einde van de zeventiende eeuw was het IJ nog steeds erg ‘droog’,
ofwel ondiep.2711 Dit probleem was in 1703 nog niet opgelost: toen klaagden de eigenaren van
scheepswerven op Kattenburg en Wittenburg over de ondiepte in het IJ.2712 De aanleg van de
Nieuwe Vaart moet worden beschouwd als één in een reeks van waterbouwkundige
mislukkingen. De enige activiteit die bijdroeg aan de vermindering van het probleem was het
continu uitbaggeren van het IJ.2713
6.7.2 De waterkering langs het IJ
De zeedijken buiten de stad vielen niet onder de verantwoordelijkheid van Amsterdam.2714 Ten
westen van de stad lag de Haarlemmerdijk, ook wel Spaarndammerdijk genoemd; deze lag op het
SAA 5025-18 (Vroedschap) 213vo (14 november 1648).
SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei 1651).
2703 SAA 5025-19 (Vroedschap) 177 (1 september 1651). De Nieuwe Vaart was nog niet beschoeid: dat gebeurde in
1664, tijdens de aanleg van de Oostelijke Eilanden: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173 (29 januari 1664).
2704 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662).
2705 SAA 5025-20 (Vroedschap) 134vo (4 december 1653).
2706 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 64-64vo (22 augustus 1669); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 66-66vo (29 augustus 1669).
2707 SAA 5025-118 (Muniment Vroedschap) 169 (5 december 1672).
2708 SAA 5025-30 (Vroedschap) 78 (24 juli 1674).
2709 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 195-196 (28 juni 1680). Vijf jaar later draaiden vijf moddermolens in het IJ: SAA 50397 (Thesaurieren) 148vo (8 mei 1685).
2710 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 146 (12 augustus 1667); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 42vo-43 (29 mei 1687).
2711 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 117 (20 maart 1691); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698).
2712 SAA 5025-46 (Vroedschap) 101-102 (9 januari 1703).
2713 Soms vroegen bewoners en scheepsbouwers om het diepen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). Het
baggeren gebeurde met moddermolens en baggerbeugels: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 8 (19 september 1674). Zie ook
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5 maart 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 46 (10 mei 1675); SAA 5039-6
(Thesaurieren) 70vo (24 januari 1676).
2714 De stad onderhield de Amsteldijk tot aan de grens van de jurisdictie: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 140 (24 maart
1673); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 167 (7 oktober 1673).
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grondgebied van het hoogheemraadschap Rijnland. Ten oosten van de stad lag de SintAnthonisdijk, die ook Diemer- of Muiderzeedijk werd genoemd. De eigenaren van de percelen
waar delen van de dijk in lagen, moesten hem onderhouden.2715 Deze verantwoordelijkheid leidde
niet altijd tot daadwerkelijke uitvoering van het dijkonderhoud.2716 Dat bleek in het voorjaar van
1651. De Diemerzeedijk was een puinhoop. Men wist niet eens welke ingelanden de dijk moesten
onderhouden: de administratie was zoekgeraakt.2717 Men besloot onmiddellijk tot maatregelen: de
dijk zou worden hersteld en verzwaard.2718 Het belang dat Amsterdam had bij goed
dijkonderhoud was gebleken. Bij een dijkdoorbraak liep de stad gevaar om van de landzijde te
overstromen. Vooral pakkelders, die een groot economisch belang hadden, liepen gevaar. 2719
Daarom werd de dijk op stadskosten gerepareerd. Men zou later wel proberen om de kosten te
verhalen op de ingelanden. De aanbesteding vond binnen een week plaats; de urgentie werd
kennelijk onder ogen gezien.2720
Deze inspanning was niet genoeg. De grote klap kwam nog datzelfde jaar, op 1
november 1651. Bij de overstroming op die dag kwamen niet alleen delen van Amstelland, maar
ook een deel van Amsterdam onder water te staan.2721 De Watergraafsmeer liep vol, met
rampzalige gevolgen. Land, huizen en boomgaarden werden onbruikbaar en de kosten voor de
reparatie waren enorm. Daarom kregen de eigenaren dertig jaar vrijstelling van belastingen.2722 In
1665 besloot de vroedschap dat de stadsmeesters bij hoogwater met hun werklieden de dijken
rond de stad zouden inspecteren, gevaarlijke situaties zouden melden aan de burgemeesters en
ploegen werklieden gereed te houden om defecten meteen te repareren. Niet alleen de
Diemerdijk, maar ook de Haarlemmerdijk werd expliciet genoemd. 2723
In 1667 werd geconstateerd dat de dijk buiten de stad verzwakt was door het weiden van
ossen en schapen. De dijk werd gerepareerd.2724 In 1669 vertoonde de dijk scheuren na een hoge
vloed.2725 Toen het hoogheemraadschap van de Diemerzeedijk niet reageerde op een brandbrief
van de thesaurieren nam Amsterdam het onderhoud weer op zich.2726 In 1678 werd opnieuw
20.000 gulden uitgegeven aan onderhoud van de Diemerzeedijk. 2727 Het jaar daarop werd de dijk
weer verzwaard door Amsterdam.2728 Ook in 1697, 1703 en 1706 moest de Diemerdijk worden
verhoogd wegens overstromingsgevaar.2729 In de tussentijd had opnieuw een doorbraak
plaatsgevonden.2730 In het begin van de achttiende eeuw kwam de zeedijk ook officieel onder de
verantwoordelijkheid van Amsterdam.2731 Ook delen van de Haarlemmerdijk werden incidenteel
door Amsterdam onderhouden. Vanaf 1665 moesten de stadsmeesters met werklieden bij
hoogwater de dijken buiten de stad controleren en zwakke plekken aan de thesaurieren
rapporteren.2732

Huussen 1983.
In 1625 werd de dijk op kosten van Amsterdam gerepareerd: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 90vo (15 januari 1625).
2717 SAA 5025-19 (Vroedschap) 155 (9 juni 1651).
2718 Dit plan maakte deel uit van het rapport van Coeck: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651).
Voor het besluit tot uitvoering: SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei 1651).
2719 SAA 5025-47 (Vroedschap) 258 (2 september 1706).
2720 SAA 5025-19 (Vroedschap) 157 (16 juni 1651).
2721 Gottschalk 1977, III, 259-262.
2722 SAA 5025-19 (Vroedschap) 184vo (4 oktober 1651).
2723 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665).
2724 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667).
2725 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 77 (30 oktober 1669).
2726 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 86vo (10 december 1669).
2727 SAA 5025-32 (Vroedschap) 105-117 (1678-1679).
2728 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 154 (13 juli 1679).
2729 SAA 5025-43 (Vroedschap) 246-247 (22 juni 1697); SAA 5025-46 (Vroedschap) 168 (14 september 1703); SAA
5025-47 (Vroedschap) 258 (2 september 1706).
2730 SAA 5025-46 (Vroedschap) 62-63 (4 augustus 1702); Bille 1960.
2731 SAA 5025-49 (Vroedschap) 271-273 (5 juli 1714). Tot die tijd waren er voortdurend conflicten tussen Holland en
Utrecht over het dijkonderhoud. In het Utrechtse Statenarchief is een groot aantal stukken over de kwestie te vinden:
HUA 233-568-1 t/m 6 (Stucken raeckende den Diemer-Zeedijck). HUA 233-364-12-212 bevat een brief waarin de
Staten van Holland de Staten van Utrecht vragen om actie na de dijkdoorbraak van 1675.
2732 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665).
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6.7.3 Hoger water, grote plannen
Bij de bepaling van de hoogteligging van straten en kades in het buitendijkse deel van de stad
werd de peilhoogte van de Allerheiligenvloed uit 1570 nog tot ver in de zeventiende eeuw als
maatstaf genomen.2733 De kades op het Waalseiland werden in 1645 op het peil van 1570
gelegd.2734 Gedurende de gehele zeventiende eeuw stonden bij storm en springvloed regelmatig
delen van de stad en het omliggende veenweidegebied onder water. Dit leidde op het platteland
tot ‘seer groote armoede ende ellende’. 2735 Dit gebeurde in 1609, 1621, 1625, 1637, 1651 en
1675.2736 In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden de vloeden in het IJ steeds hoger.
Men verklaarde dit verschijnsel uit de vergroting van de zeegaten tussen de Waddeneilanden.2737
In 1675 was het opnieuw raak: Amsterdam stond onder water na een doorbraak van de
Diemerzeedijk. De dijken in de stad werden verstevigd door de funderingen van de huizen die
erop stonden, maar buiten de stad waren de dijken kwetsbaar.2738 De reparatie van de Diemerdijk
kostte Amsterdam veel moeite en geld.2739 In 1680 was men het zat, na weer een overstroming.
Het werd tijd voor grote plannen. Tijdens een brainstormsessie tussen Johannes Hudde
(die in 1681 en 1682 weer burgemeester zou worden), de thesaurieren Trip en Valckenier en
burgemeester Van Beuningen, die werd gehouden naar aanleiding van een klacht van bewoners
van het Damrak en de Nieuwendijk over de wateroverlast, werd het idee gelanceerd om een dijk
aan te leggen op de plaats van de palenrijen in het IJ. Dit idee werd meteen naar de prullenbak
verwezen, omdat deze dijk onnodig lang zou worden. Bovendien stonden de palen te dicht bij
elkaar om ertussen een fatsoenlijke dijk aan te kunnen leggen. Een nog wilder plan kwam ervoor
in de plaats: men zou een dijk aanleggen tussen de uiterste bolwerken Blauwhoofd en Zeeburg.
De beide bolwerken zouden in een rechte lijn worden verbonden met een dijk dwars door het IJ.
Van het IJ zou in dit scenario niet veel overblijven: de dijk zou raken aan de Volewijk.
Scheepvaart zou onmogelijk worden zonder sluizen. De drie heren hadden op zijn minst een
vermoeden van de onuitvoerbaarheid van hun idee: daarom kregen de stadsmeesters opdracht
om bij te hoge kosten te komen met andere middelen om het ‘corps van stad’ te beschermen
tegen hoog water.2740
Op 29 augustus 1680 werd in de vroedschap een reactie van de stadsmeesters op de
plannen besproken. Het vermoeden van onuitvoerbaarheid bleek gerechtvaardigd. De
financiering van de nieuwe waterkering was gezien de beperkte middelen na het Rampjaar het
belangrijkste probleem. Een commissie uit de vroedschap moest zich bezinnen op een manier
om de benodigde gelden binnen te halen.2741 In maart 1681 werden de eigenaars van huizen op
de Nieuwendijk, de Warmoesstraat, de Zeedijk en de Sint-Anthonisbreestraat ontboden op het
stadhuis. Hen werd voorgehouden dat er betaald moest worden voor veiligheid. De bewoners
van de onlangs overstroomde straten moesten substantieel meer bijdragen dan de rest van de
stad. Ondertussen had de stadspensionaris opdracht gekregen een rekest aan de Staten van
Holland te schrijven om de kosten van de waterkering te mogen omslaan over de huiseigenaren
die er voordeel van zouden hebben. De kosten werden op dat moment geschat op 300.000 tot
350.000 gulden.2742 Dit bedrag was waarschijnlijk niet zozeer een reële begroting, maar een
politiek getal: na het Rampjaar was bepaald dat de jaarlijkse kosten van stadswerk niet hoger

Zie bijvoorbeeld: SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 235 (27 maart 1610).
Commelin 1693 V, 833-836; Lievense-Pelser 1977.
2735 Verklaring van de collecteur van de turfimpost d.d. 12 juli 1612: Van Dillen 1933, 577-578.
2736 Van der Linden Vooren 1953a.
2737 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (13 maart 1681).
2738 Van Domselaer 1665, 258.
2739 Stadsingenieur Jacob Bosch was bezig met de reparatie van de dijk tussen Muiden en Muiderberg; hij kampte onder
meer met houttekorten: SAA 5025-30 (Vroedschap) (2 oktober 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo-63 (12
november 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 68 (31 december 1675). Tussen Amsterdam en Zeeburg zaten ook gaten
in de dijk; hier was Pieter Hendricksz van den Bergh bezig met de reparatie: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 63 (13
november 1675).
2740 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (20 en 21 juni 1680). In een rapport uit 1681 wordt
gemotiveerd waarom de waterkering niet tussen de palen kon worden aangelegd: ‘soo om de groote kosten, broosheijd
van ’t werck, incommoditeijt van de vaert alsoock verloop van de stroomen’. Daarom werd het bestaande dijktracé
gehandhaafd: SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (14 maart 1681).
2741 SAA 5025-33 (Vroedschap) 225-226 (29 augustus 1680).
2742 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (10 maart 1681).
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mochten zijn dan 350.000 gulden.2743 De Staten van Holland verleenden octrooi om het geld
door belastingheffing bij elkaar te halen.2744
De waterkering langs de huidige Prins Hendrikkade zou bestaan uit een serie nieuwe
kades en een aantal kunstwerken. Deze moesten het Damrak, de Gelderse Kade, de
Waalseilandsgracht en de Oude Schans afsluiten. Deze grachten en het water dat ermee in
verbinding stond hadden tot die tijd op IJpeil gelegen en waren onderhevig aan de
getijdenwerking. Hiertoe moesten vier bruggen worden vervangen door een stenen waterkering
met vloeddeuren (afb. 163).2745 De ophoging van straten en kades werd uitgevoerd door het
graven van een brede, diepe sleuf die gevuld werd met klei en vervolgens werd aangestampt.
Kort daarop volgde een eerste onaangename verrassing: de 300.000 gulden was geen
totaalbedrag, maar betrof slechts de afsluiting van de vier grachten. Desondanks werd een ‘finale
resolutie’ genomen, waarbij werd gewezen op de tijdsdruk: de uitvoering begon meteen, omdat
de stadsmeesters hadden gemeld twee jaar nodig te hebben voor dit project.2746 De veelzijdige en
ervaren Nicolaas Witsen (afb. 164), oudschepen en lid van de vroedschap, werd aangesteld als
projectmanager. Witsen was niet alleen juridisch en technisch geschoold maar ook grootgebracht
in de stedelijke politiek. Hij was een vooraanstaand bestuurder en diplomaat. 2747 Hij bestelde de
materialen, maakte de bestekken en voerde de directie over de bouw. 2748 Het vertrouwen in de
stadsmeesters en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de stadsfabriek waren
kennelijk niet zodanig dat men het project aan de fabriek overliet. In 1681 werden de
Nieuwebrug en de Kraansbrug uitgevoerd. De ontwerpen waren klaar op 14 april. In het Damrak
werden twee openingen van elk twaalf voet breed met vloeddeuren gemaakt.2749 De details over
het tracé en de techniek van de waterkering lagen niet van te voren vast, maar werden tijdens de
uitvoering steeds bijgesteld, waarbij Witsen de rol vervulde van intermediair tussen de
opdrachtgever (het bestuur) en de uitvoerders (de stadsmeesters).
Witsens belangrijkste taak was om het bouwproces zodanig te versnellen dat de
waterkering klaar zou zijn vóór een volgende hoge vloed. Witsen kon kennelijk anticiperen op
vertragingen die optraden door moeizame samenwerking binnen het fabrieksambt. In de zomer
besloot men ook ’s nachts door te werken aan de Nieuwebrug en het graven van de sleuven voor
de rest van de waterkering.2750 In oktober werd een aantal technische details vastgesteld, zodat
men in de winter zou kunnen doorwerken. Een reeks andere werd tot nader order aan de
vroedschap voorgelegd.2751 Begin november bleek dat het werk zo snel ging, dat de
besluitvorming begon achter te lopen. Witsen vroeg de raad om de nadere technische details
goed te keuren, zodat de uitvoerders door konden met het werk.2752
Tijdens de winter liepen veel buitendijks gelegen huizen, pakhuizen en kelders onder
water. Dit maakte de waterkering populair: ook de huiseigenaren aan de Oude Teertuinen, die
eerder te kennen hadden gegeven er liever buiten te blijven, wilden nu achter een waterkering zo
‘heerlijck en costelijck’ als die even verderop aan de Texelse Kade. Zij vroegen om een wijziging
van het tracé.2753 Men besloot om aan hun wens tegemoet te komen.2754 De houten wal die er
werd aangelegd was weliswaar iets minder ‘heerlijk en kostelijk’ dan de andere delen van de
waterkering, maar erachter men was veilig.2755 In maart 1682 was men zover dat delen van de
waterkering opnieuw konden worden bestraat.2756
SAA 5025-29 (Vroedschap) 96 (3 januari 1673).
SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (13 maart 1681). Voor de octrooitekst: Commelin
1693, boek V, 833-834.
2745 Deze vier bruggen (de Nieuwe Brug, de Hoofdbrug, de Kraansbrug en de Kikkerbilssluis) lagen over het Damrak,
de Geldersekade, de Waalseilandsgracht en de Oude Schans.
2746 SAA 5025-33 (Vroedschap) 305-309 (19 maart 1681).
2747 Witsen 1671; Zandvliet 2006, 39-41.
2748 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 13 (27 maart 1681).
2749 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 15vo (14 april 1681).
2750 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 20 (25 juni 1681).
2751 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 31 (28 oktober 1681).
2752 SAA 5025-34 (Vroedschap) 78-80 (7 november 1681). Voor technische details: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 44vo
(11 maart 1682).
2753 SAA 5025-107 (Muniment Vroedschap) 21 (ongedateerd [februari-maart 1682]).
2754 SAA 5025-34 (Vroedschap) 152 (9 maart 1682).
2755 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 120vo-121 (5 mei 1702).
2756 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 50 (24 maart 1682).
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6.7.4 ‘Negligentie en wandevoir’
De eerste rimpelingen deden zich voor in februari 1682: Nicolaas Witsen gaf te kennen dat hij
niet langer aan het project wilde werken. Het leek er even op dat hij zou vertrekken, maar
uiteindelijk werd oudburgemeester Dirck Munter als tweede projectleider toegevoegd. 2757 De
reden voor dit alles lag in de gebrekkige samenwerking tussen de stadsmeesters, die de voltooiing
van het werk frustreerde. Hans Jansz van Petersom, de stadstimmerman, Jan Hendricksz van den
Berg, de opzichter van de graaf- en modderwerken en Elias Bouman, de stadsmetselaar, werden
ontboden door de burgemeesters. Het werd geen gezellig gesprek: de drie kregen de wind van
voren, zoals dat nog niet eerder was voorgekomen in de geschiedenis van de stadsfabriek. De
burgemeesters meldden dat zij geen enkel misverstand tussen de stadsmeesters, of wat daarvoor
moest doorgaan, zouden accepteren. De drie mannen moesten in nauw overleg samenwerken;
dat was tot die tijd niet gebeurd. Ze moesten elkaar wijzen op onvolkomenheden en problemen.
Als daar niet adequaat op werd gereageerd, moesten de thesaurieren in kennis worden gesteld.
Als een van de heren desondanks zou vervallen in nalatigheid of prutswerk (‘negligentie en
wandevoir’), zou dat aan allen worden toegerekend. De waterkering moest voor 1 november
1682 operationeel zijn. Er zou geen mogelijkheid zijn de verantwoordelijkheid voor vertraging af
te schuiven. De burgemeesters dwongen hun ‘onderdanige dienaars’ een tijdschema te
ondertekenen waarin de voortgang van de werkzaamheden tot op de dag nauwkeurig werd
vastgelegd. Een hele reeks deadlines moest worden gehaald, totdat op 1 november de deuren in
de nieuwe sluizen moesten hangen.2758 Dit gesprek bleek effectief: de drie heren kwamen in mei
gezamenlijk met een meer gedetailleerde planning en een bestek voor het deel van de waterkering
tussen de Nieuwe Brug en de Rapenburgersluis.2759 De deadline is gehaald: op 24 november
werden de houten bruggen over de nieuwe sluizen aanbesteed en opdracht gegeven de
afdammingen weg te halen.2760 In 1681 werd een witte marmeren gedenkplaat met de namen van
de vier regerende burgemeesters aan de Nieuwebrug bevestigd, ter gelegenheid van de oplevering
van de waterkering.2761 Op 23 januari 1683 werd een schouw van de nieuwe waterkering
gehouden door de thesaurieren en de burgemeesters. De hoogte van de waterkering zou exact
worden gecontroleerd; daarom moesten extra peilborden worden aangebracht.2762
Goedkoop was het niet geweest. De waterkering heeft 569.802 gulden en 18 stuivers
gekost. Hiermee kwam het project ruim boven de begroting uit.2763 De onkosten werden
omgeslagen op de eigenaren van de huizen die werden beschermd door de nieuwe waterkering:
de opgelegde heffing varieerde al naar gelang de ligging en waarde van het huis. 2764 Dit bedrag is
exclusief uitkeringen voor later ingediende schadeclaims. In eerste instantie protesteerden 104
bewoners van het Damrak, de Nieuwendijk en de Warmoesstraat tegen de aanleg van de kering:
zij gingen ervan uit dat de waterkering over het bestaande tracé zou komen en vreesden dat hun
huizen ‘als in kelders’ zouden komen te liggen. Na de tracékeuze en na of tijdens de uitvoering
dienden tientallen bewoners van de Nieuwendijk ten westen van de Oude Haarlemmersluis, de
Texelse Kade, de Ramskooi, de Gelderse Kade schadeclaims in. Delen van veel huizen waren
onbruikbaar doordat de lichttoetreding van kelders en begane grond sterk was verslechterd. De
eigenaren hadden hun huizen ‘moeten opsetten ende vijselen, omme deselve wederom te brengen
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 39vo (9 februari 1682).
SAA 5039-7 (Thesaurieren) 50-50vo (25 maart 1682); SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd
(25 maart 1682).
2759 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 55-56 (27 mei 1682).
2760 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (24 november 1682). Er waren nog enkele kleinigheden die moesten worden
uitgevoerd: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (30 november 1682). Al in 1685 werden hekken op de bruggen geplaatst die
moesten voorkomen dat er met paarden en kruiwagens over werd gereden: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 148 (8 mei
1685). Later was de Westerbeer, een ouder onderdeel van de waterkering, lek. Hij werd deels opnieuw opgemetseld:
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 34 (27 maart 1687). In 1692 vond opnieuw een schouw plaats, die tot enige aanvullende
werken en onderhoud leidde: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 135 (16 oktober 1692).
2761 Commelin 1693, boek IV, 626-627.
2762 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91vo (15 januari 1683).
2763 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd, ongedateerd.
2764 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 77-79vo (28 januari 1683). In het burgemeestersarchief is een totaaloverzicht van
de kosten bewaard gebleven; ook zijn er rekeningen van onderdelen. De kering op het Waalseiland kostte 12575
gulden; de Haarlemmersluis 26296 gulden: SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (4 december
1682).
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tot een goet gebruijck van haer woningh en exercerende neringe, waerdoor veroorsaeckt is een
seer diepe stinckende goot, tot groot onciraet van den stadt, seer groot nadeel van de
bewoonders van de van de huijse ende extraordinari parijkel voor de verbijgaende menschen die
daerin een ongeluck soude kunnen krijgen.’ Op sommige plaatsen trad wateroverlast op.2765
Commelin, die in zijn stadsbeschrijving van 1693 uitgebreid ingaat op de aanleg en
werking van de waterkering, meldt echter dat de kosten ruimschoots werden goedgemaakt,
doordat meer dan 2000 huizen, die eerst buitendijks lagen, binnen de waterkering kwamen te
liggen. Bovendien is de noodzaak voor de kering gebleken. In de periode 1682-1690 werden de
vloeddeuren 190 maal gesloten bij hoog water, als het IJwater meer dan 18 duim boven het
stadspeil stond.2766 Bij stormvloed kwam het IJ soms tot twee meter boven stadspeil.2767 De
waterkering was een succes. Pas jaren later dienden de eerste tekenen van verval zich aan. In 1703
liepen tussen de Nieuwebrug en de Schreierstoren een aantal kelders onder, waarna de kering
werd verstevigd. De ‘losse en onbequamen specie’ werd uitgegraven tot op de keldervloeren om
vervangen te worden door klei.2768 Maar dit was twintig jaar later, toen de houten delen van de
waterkering aan vervanging toe waren.2769
6.8 B eslui t: een ono plosb aa r pro bleem
De drinkwatervoorziening en het tegengaan van overstromingen waren twee problemen,
waarvoor technische oplossingen bestonden: de aanvoer met waterschuiten en het verhogen van
de waterkering. Tot in de negentiende eeuw werden pogingen gedaan om door boringen schoon
(‘Artesisch’) water uit de grond te halen. Men kwam tot een diepte van maar liefst 172 meter.2770
Maar onder Amsterdam ligt geen winbaar zoet grondwater. De waterschuiten bleven in bedrijf: in
1844 waren er nog 23 in gebruik.2771 Vanaf de achttiende eeuw werd een stelsel van waterkelders
(‘verswaterbakken’) onder straten en pleinen aangelegd.2772 In 1853 begon de DuinwaterMaatschappij met de levering van schoon drinkwater uit de Kennemerduinen.2773 Bij de
Willemspoort kwam een fontein waar voor een cent een emmer schoon duinwater te krijgen was.
In 1887 viel de Bethunepolder droog; deze lag tussen de oeverwal langs de Vecht en de Utrechtse
Heuvelrug. Sterke kwel leidde tot een grote toevloed van schoon water naar de polder; de
Bethunepolder werd waterwingebied, ook voor Amsterdam.2774 In de tweede helft van de eeuw
raakten de waterschuiten geleidelijk in onbruik.
De beroerde waterkwaliteit in de grachten was onoplosbaar. De wateropgave groeide
mee met de stad. De stad werd groter en desondanks werden sommige delen voller. De
vervuiling door particulieren en industrie nam toe. Het tegengaan van vervuiling werd
gedwarsboomd door economische belangen. Met de handhaving van de regels was het slecht

SAA 5028-604 (Stadswater), W 2-5 (Requesten) (2 juli 1682). Een aantal rekesten over de kwestie bevindt zich in:
SAA 5028-604 (Stadswater), W 2-5 (Requesten). Huiseigenaren op het Waalseiland, wier stenen kademuren moesten
worden vervangen, vroegen en kregen vrijstelling van artikel 7 van de koopcondities van de erven, waarin werd bepaald
dat zij verantwoordelijk waren voor aanleg en onderhoud van de kade: SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei
1682); SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 195vo-196vo (11 mei 1682). Ook het wachthuis van de waalridders van de
Oudezijds Waal moest wijken. Er werd voor 2000 gulden een nieuw wachthuis gebouwd: SAA 5039-7 (Thesaurieren)
65-66 (24 september 1682). De wal aan de Oude Schans was verzakt door de opslag van grote hoeveelheden steen en
werd gerepareerd. De eigenaren en de stad deelden de kosten; de eigenaren waren hiertoe bereid omdat de kade vier
voet breder werd: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109 (30 september 1683).
2766 Commelin baseert zich onder meer op stukken van Michiel Muiden, opzichter van de schutsluizen en het
baggerwerk. Zie ook: Buisman 2006, 879.
2767 Gottschalk 1977, 292-293, 356-359, 366, 368, 370, 380, 390-392; Commelin 1693, 832-836.
2768 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 135vo-136 (23 januari 1703). Op het Waalseiland was de beschoeiing in 1701 aan
vervanging toe: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 106 (29 juli 1701).
2769 In 1702 moesten het oude en het nieuwe deel van de Nieuwebrug met ankers aan elkaar worden gehecht: SAA
5039-9 (Thesaurieren) 119vo-120 (27 april 1702). In 1703 waren grote delen van de houten kades vergaan. De stad
sloot overeenkomsten met de eigenaren over herbouw: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 143 (2 maart 1703); SAA 5039-9
(Thesaurieren) 143vo-144 (7 maart 1703).
2770 Van den Hoek Ostende 1968a.
2771 Den Boer 1962. De eigenaren verenigden zich aan het einde van de achttiende eeuw in de ‘Societeit van Versch
Waterhaalders’: Graafhuis 1962.
2772 Deze kwamen aan het licht bij de aanleg van de metro: Visser 1971-1972.
2773 Leeflang 1974, 25-32. Over de aanvoer van brouwwater: Van der Hoeven 1985, 83.
2774 Blijdenstijn 2005, 26, 256-257.
2765
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gesteld. Alleen al het aanplakken van de gedrukte keuren verliep chaotisch.2775 De beslissing om
de Jordaan op zijn oorspronkelijke hoogte te laten liggen leidde tot een peilverschil tussen de
hoge en de lage stad. Hiermee riep Amsterdam veel problemen over zich af. Verschillende malen
werd geprobeerd om de stad op één peil te brengen, soms met rampzalig resultaat. Het
onderlopen van kelders leidde meermalen tot grote schade. Op welk moment de stad uiteindelijk
op één peil kwam is uit de literatuur niet te achterhalen. De stand van de techniek en het
regionale karakter van het probleem stonden een oplossing in de weg. Duurzame oplossingen
lagen buiten de stad, die gewend was om autonoom op te treden.
Bij de aanleg van waterbouwkundige werken speelde een bestuurskundig mechanisme
een belangrijke rol. Om voldoende bestuurlijke steun te kweken voor werken waarvan de technici
verbetering verwachtten werd de werkzaamheid ervan stelselmatig overdreven en de negatieve
bijwerkingen gebagatelliseerd. Deze overschatting van de werkzaamheid ging samen met een
onderschatting van de kosten. Vaak werden bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld die
uiteindelijk niet werden gerealiseerd.
Tot in de negentiende eeuw was er geen technische remedie. De waterkwaliteit kon
enigszins worden verbeterd door een grote voortdurende inspanning. Professionalisering van het
ambtenarenapparaat en disciplinering van de bevolking hielpen meer dan visionaire plannen.
Maar de waterkwaliteit was niet het enige punt op de agenda. Er was geen sprake van
voortdurende inspanning, maar, bijvoorbeeld bij het diepen van de grachten en het onderhoud
van de sluizen, van ad-hocmaatregelen.2776 Als het ergens (nog) erger stonk dan elders werd daar
een moddermolen naartoe gestuurd.
Alle moeite was voor niets. Een anonieme auteur schreef rond 1730 dat men een boek
zou kunnen vullen met de projecten tot verbetering van de waterkwaliteit. Niets was onbeproefd
gelaten. Geen enkele maatregel had het gewenste effect gehad. Hij liet het boek daarom
achterwege. Wel presenteerde hij een nieuw plan om de machtige stad Amsterdam, die hij
omschreef als ‘een schoone maagd met een stinkenden adem’ van schoon grachtenwater te
voorzien.2777 Ook dit zou niet het laatste zijn. In de achttiende eeuw bleef het plannen regenen
maar de praktijk van de circulatie werd niet wezenlijk anders.2778 Toen Lodewijk Napoleon in
1807 voorbereidingen trof voor zijn verhuizing naar Amsterdam stond het stinkende
grachtenwater op zijn agenda.2779 Ook gedurende de negentiende eeuw was de situatie
bedroevend. Het beeld van Amsterdam als een ‘mooie jufvrouw [...] met stinkende adem’ werd
nog steeds gebruikt ter promotie van waterplannen.2780 Amsterdams maagdelijkheid was ook na
tweehonderd jaar onomstreden maar haar adem was er niet frisser op geworden. Pas in de
negentiende eeuw was het bestuurlijk stelsel zodanig gesystematiseerd dat men oplossingen voor
waterstaatkundige problemen kon realiseren door locale en particuliere belangen hieraan
ondergeschikt te maken.2781 In de negentiende eeuw was de demping van grachten een veel
toegepast middel ter voorkoming van stank. Demping kwam in de praktijk neer op de
verandering van een open naar een gesloten riool. Tegenwoordig pompt het gemaal bij Zeeburg
het water met 15 kubieke meter per seconde door de binnenstad van Amsterdam; nog steeds
worden sluisdeuren op gezette tijden geopend en gesloten om het water te laten circuleren.2782
Een recent onderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst opent dan ook met de
mededeling dat de waterkwaliteit sinds de Gouden Eeuw flink vooruitgegaan is. 2783 Toch wordt
het zwemmen in de grachten nog altijd ontraden in verband met besmettingsgevaar.
Voor de Amsterdammers die zich dat konden veroorloven was er in de zeventiende
eeuw maar één oplossing die echt werkte: de aanschaf of bouw van een buitenhuis of een tuin.

In 1657 werd twee ‘gesworen aenplackers van billietten’ aangesteld: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 107 (27 januari
1657).
2776 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 134 (29 oktober 1678).
2777 SAA 5028-604 (Stadswater), N 2-2 1-2 2 concept (±1730).
2778 De Loches-Rambonnet 1993; Medema 2008, 190-194.
2779 Starkenburg 2006.
2780 Jager 2002, 417.
2781 Van der Woud 2006, 204.
2782 Ligthart 1966-1967.
2783 Van Wijnen 2005.
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Buiten de stad werden honderden, mogelijk duizenden tuinen aangelegd.2784 Na 1682 werden
deze deels in de stad aangelegd en geformaliseerd in de vorm van de Plantage. Maar wie meer
kon betalen zocht het verder van de stad. In de Beemster, in Kennemerland, langs de Amstel en
de Vecht, in ’s Graveland en op de Utrechtse Heuvelrug werden honderden buitens gebouwd in
opdracht van Amsterdamse burgers. Een agrarisch landschap als de Vechtoever werd tussen
1625 en 1700 deels getransformeerd tot een luxe woongebied. Bijna alle buitenplaatsen waren er
in eigendom van bemiddelde Amsterdammers.2785 In alle literatuur over buitenplaatsen wordt de
toegenomen welvaart aangewezen als oorzaak voor het grote aantal buitenplaatsen dat vanaf het
begin van de zeventiende eeuw werd gebouwd. Naast de risicovolle overzeese handel zocht men
naar veilige beleggingsmogelijkheden in landgoederen en buitenhuizen. Maar ook de helse stank
in de stad heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de wooncultuur op het
platteland.2786

Rond Leiden was de situatie vergelijkbaar: de rijken bezaten een buiten, de middenklasse een tuin met een
‘speelhuisje’ of prieel: Noordam 1995.
2785 Manten 1991.
2786 Zeilmaker 2004.
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Slotbeschouwing
Hoofdstuk 7. De maakbaarheid van de stad
7.1 Ee n n ieuw e st ad
Amsterdam was in de zestiende eeuw in hoog tempo gegroeid en was de grootste stad van de
Republiek geworden. De voorsprong op andere steden groeide steeds sneller. Holland werd het
nieuwe zwaartepunt van stedelijk Europa, met Amsterdam als centrum. Het gewest had deze
positie overgenomen van Noord-Italië en Vlaanderen. Na de vierde vergroting was Amsterdam
de derde stad van Europa. Alle zeventiende-eeuwse beschrijvingen benadrukken de grootte van
de stad, zowel relatief als absoluut. In de aantekeningen van Hans Bontemantel zit een briefje,
waarop uitgerekend is dat Amsterdam 161 morgen (131 hectare) groter was dan Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leiden en Rotterdam bij elkaar.2787 Binnen de politieke constellatie bleef
Amsterdam de vijfde stad van Holland, maar deze stond in geen verhouding tot de realiteit,
waarin Amsterdam op economisch en politiek gebied domineerde. Binnen de Republiek
verschoof het economisch kerngebied van de landprovincies naar Holland. Vooral Utrecht had
het nakijken. Het was in de middeleeuwen de grootste stad in de Nederlanden, maar werd eerst
ingehaald door Amsterdam, vervolgens door Den Haag, Rotterdam, Haarlem en Leiden. Het was
in de zeventiende eeuw niet langer het bestuurlijk en cultureel centrum, maar deel van de
periferie.2788 De achterstand, die in korte tijd zo groot was geworden, werd pijnlijk gevoeld. Het
stagnerende Utrecht keek afgunstig naar de economische en demografische groei van de
Hollandse steden. In de stad ontstond de ambitie om Amsterdam in te halen en opnieuw op de
voorgrond te treden.2789 Een groot aantal plannen werd gelanceerd om Utrecht op te stoten in de
vaart der volkeren. Deze reeks begon kort na de derde vergroting van Amsterdam met de
plannen van Paulus en Hendrick Moreelse voor een enorme stadsuitbreiding. Hiervan kwam
niets terecht. De stad deed bij gebrek aan eigen vermogen en externe investeerders een zeer
ongebruikelijke stap: men vroeg subsidie voor stadsuitbreiding bij de Staten van Utrecht, maar
deze wilden niet investeren in de plannen. Een ander probleem was de bereikbaarheid. In de
middeleeuwen werd Utrecht gerekend tot de zeehavens. De grootste zeeschepen konden de stad
toen bereiken.2790 Ook op dit punt streefde men naar herstel van de oude, betere toestand. De
stad lanceerde vanaf 1640 plannen voor verbetering van de infrastructuur om zichzelf een meer
centrale plek te geven.2791 Een kanaal zou de stad verbinden met de Eem en de Zuiderzee. Dit
plan werd onder meer gefrustreerd door grondaankopen door Amsterdamse regenten. De
Utrechtse aristocraat en amateur-ontwerper Everard Meyster – buurman en vriend van Jacob van
Campen – combineerde het havenplan en de stadsuitbreiding in 1670 tot één megalomane visie
(afb. 165). De stadsplattegrond zou de vorm krijgen van een zuivere ellips, met aan de noordzijde
een ronde havenkom en een kanaal naar de Eem en rond de oude stad een grachtengordel die die
van Amsterdam voorgoed zou doen vergeten. Toen kwamen het Rampjaar 1672 en de
daaropvolgende Franse bezetting. De rooms-katholieke Meyster werd lid van het stadsbestuur,
maar de financiële slagkracht van de stad was te klein om grote nieuwe werken uit te voeren, of
het in 1674 ingestorte middenschip van de Domkerk te herbouwen. Meysters plan belandde in
het rijke archief van nooit uitgevoerde Utrechtse plannen.
Amsterdam was, ondanks zijn positie bovenaan de ranglijst, niet geheel ongevoelig voor
de Utrechtse initiatieven. Het gedeeltelijk uitgevoerde plan voor een 120 meter hoge
Nieuwekerkstoren was er ongetwijfeld mede op gericht om de nieuwe status van Amsterdam te
symboliseren: bij de grootste stad hoorde de hoogste kerktoren. De enige stad buiten Holland die
een substantiële uitbreiding wist te realiseren was Groningen. Rondom de oude stad werd een
uitbreiding aangelegd die het stedelijk grondoppervlak verdubbelde. 2792 Vergeleken met

SAA 5059-38 (Manuscript Bontemantel), ongenummerd, ‘Groote der volgende steden’. Deze steden maten resp.
130, 165, 130, 250 en 160 morgen, samen 835; Amsterdam 996 morgen.
2788 Voor een overzicht van de demografische en economische ontwikkeling van Utrecht: Bok 1994, 131-163.
2789 Abrahamse 2006.
2790 Sigmond 1989, 13.
2791 Zie over de Utrechtse havenplannen: Koen 1991.
2792 Rutte 2006.
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Amsterdam stelde deze uitbreiding in schaal niet veel voor. Bovendien bleven grote delen van de
uitbreiding tot ver in de negentiende eeuw onbebouwd (afb. 166).
Amsterdam was niet alleen de grootste, maar ook een nieuwe stad. De planmatige
uitbreidingen van de zeventiende eeuw waren vele malen groter dan het oude centrum. Rond het
overvolle, krappe stadshart werd een grachtengordel van een ongekend grote schaal aangelegd.
Daaromheen kwam een kolossale oppervlakte aan woon- en werkgebieden. Het havenfront
strekte zich kilometers uit langs de oever van het IJ. Rond 1680 was Amsterdam een moderne
stad. Dit geldt met name voor de vierde vergroting, met zijn doorontworpen verkeersstelsels,
functionele verkaveling en goed ingerichte publieke ruimte. Waar in andere grote steden de groei
veelal betrekkelijk stuurloos verliep en ‘embellissement’ de enige vorm van ingrijpen was, ja zelfs
synoniem was aan stadsontwikkeling, zocht Amsterdam het in ordening en planning. De stad
werd aangelegd op basis van zich snel ontwikkelende inzichten over stedenbouw, waterbouw en
stedelijk beheer. Net als Parijs twee eeuwen later onder Haussmann en Alphand, zo was
Amsterdam in de zeventiende eeuw het middelpunt van de ontwikkeling van de stedenbouw in
Europa.
De grachtenstad was een bezienswaardigheid. Deze was het gevolg van een unieke
stedenbouwkundige opgave: een ongekende relatieve bevolkingsgroei, groter dan waar ook,
leidde aanvankelijk net als in andere steden tot ongestuurde urbanisatie, maar later tot
stadsontwerp op de grote schaal. De Hollandse steden lagen in een dynamisch kustlandschap
waarin menselijk ingrijpen op grote schaal niet alleen mogelijk, maar vaak onontkoombaar was.
De accumulatie van (waterstaatkundige) kennis, techniek en kapitaal schiep de voorwaarden voor
steeds grootschaliger ingrepen in het land. Net als dit man-made landscape was ook de Hollandse
stad vanaf de middeleeuwen een doorontworpen structuur, die aan uiteenlopende technische
eisen moest voldoen. Amsterdam leek in niets op andere grote steden. De uitbreidingen van
Amsterdam staan in contrast met de gang van zaken in Londen, dat sinds de middeleeuwen
onstuimig was gegroeid zonder al te veel sturing. De wederopbouwplannen van John Evelyn en
Christopher Wren kwamen na de grote stadsbrand van 1666 niet verder dan de tekentafel, omdat
de overheid een zeer terughoudend onteigeningsbeleid voerde. De stadsplattegrond bleef bij de
wederopbouw grotendeels ongewijzigd. Ook Parijs groeide betrekkelijk ongepland – de
faubourgs ontwikkelden zich ondanks allerlei maatregelen tegen het buitenbouwen geleidelijk tot
stedelijk gebied. Henri IV nam in het begin van de zeventiende eeuw een aantal grote projecten
onder handen, zoals de Pont Neuf, Place Dauphine en Place Royale. Maar deze en latere
projecten, zoals de Rue de Rivoli en Place Vendôme, stonden op zichzelf en maakten geen deel
uit van een groter plan. Pas in de loop van de achttiende eeuw werden dergelijke projecten in
samenhang opgenomen in grotere plannen en begon men wonen en werken te scheiden.2793
7.1.1 Stad van contrasten
De stedelijke bebouwing was een afspiegeling van de sociaal-economische structuur en de
functionele indeling van de stad. Dat was al zo in de zestiende eeuw. De rijkere bewoners
woonden in grote huizen aan de hoofdstraten en de burgwallen, de minder draagkrachtigen in de
stegen en op de binnenterreinen. Deze verdeling in ‘blokkanten’ kwam op veel grotere schaal
terug in de grachtengordel. Aan de grachten kwam luxe woonbebouwing voor de sterk gegroeide
groep rijken, in de dwarsstraten winkels, werkplaatsen en woningen voor de middenklasse.
Dit ging samen met een voortgaande sociale segregatie. Uit een resolutie van 1648 valt
de sociale structuur van de stad in grote lijnen af te leiden. Toen meldden de regenten van de
huisarmen dat de plaats in de Nieuwe Kerk waar de aalmoezen werden uitgedeeld, veel te klein
was geworden. Men besloot om hiervoor twee pakhuizen aan de Prinsengracht aan te kopen.
Men koos deze locatie omdat de meeste armen ‘achteraff’ woonden, in de Jordaan.2794 Hoe armer
de bevolking van een stadsdeel, hoe hoger de bewoningsdichtheid. De onderklasse werd
buitengesloten uit de grachtengordel door de grootte en de prijs van de kavels en het verbod op
de aanleg van stegen, waarmee inpandige bebouwing onmogelijk werd.
Ook in de dichtheid – een bepalende factor in het functioneren en aanzien van een
stadsdeel – namen de contrasten sterk toe. Het bebouwd stedelijk grondgebied is vervijfvoudigd
2793
2794

Ballon 1991; Demangeon en Fortier 1978.
SAA 5025-18 (Vroedschap) 220vo (15 december 1648).
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in de periode 1585-1663. De bevolking is in deze periode verachtvoudigd. Woongebieden voor
de onderklasse kenmerkten zich door hoge dichtheden. De verschillen in bevolkingsdichtheid
tussen de stadsdelen onderling zijn sterk toegenomen: een groot deel van de stadsuitbreidingen
werd ingenomen door zones voor bedrijvigheid en extensief wonen. Een meerderheid van de
bevolking woonde op een betrekkelijk klein deel van het stedelijke grondoppervlak.
Niet alleen in het stadshart maar ook buiten de Prinsengracht, vooral in de Jordaan,
lagen gebieden met een hoge dichtheid. Hier woonde de stedelijke onderklasse dicht opeengepakt
in stegen of op binnenterreinen. Het is veelzeggend dat in delen van de Jordaan de aanleg van
stegen was toegestaan, terwijl het in andere delen, die aan de middenklasse werden uitgegeven,
werd verboden. De beschrijvingen van de grachtengordel contrasteren sterk met die van de delen
van de Lastage en de Jordaan. De eerste buurt werd door Van Domselaer beschreven als een
overbevolkte achterbuurt, bewoond door ‘zo grouzamen menichte van gemeen varendt, en
handtwerks volk, ’t welk met de scheepstimmerwerven en vaarten, hun kost wint, ja wel vier huys
gezinnen zomtijdts in een huys, als in de voorhuyzen, achterhuyzen, kelders, voor, en achterkamers, dat het ongelooffelijk is’.2795 Er werd voortdurend druk uitgeoefend op het stadsbestuur
om woonfuncties toe te staan op werfterreinen op de eilanden Uilenburg, Valkenburg en
Rapenburg. Dat duidt op een grote behoefte aan goedkope woningen. De Jordaan viel met name
op door zijn schaal en drukte: een buurt ‘vol straten, die meestendeel als ook de grachten, zo lang
zijn, als men uyt kan zien. [...] En al deze straten krielen en grimmelen van alderley handtwerks
volck’.2796
Ook tussen de binnendijkse en de buitendijkse stad bestonden grote verschillen. Het
havenfront van Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw van 1500 meter tot meer dan vier
kilometer. Aan de IJ-oevers werd aan de bestaande dijken een serie haveneilanden aangelegd.
Deze eilanden waren typologisch vergelijkbaar met de zestiende-eeuwse eilanden Uilenburg,
Valkenburg en Rapenburg. Deze eilanden kenden – vooruitlopend op het zeventiende-eeuwse
stadstontwerp – een strakke functiescheiding. Langs de randen lagen werfterreinen, die zowel
over het water als over de weg bereikbaar waren. De grachten tussen de eilanden zijn ongeveer
tweemaal zo breed als de grachten in de stad; hiermee was de bereikbaarheid optimaal. De
eilanden waren in de lengterichting ontsloten door een of meerdere straten waaraan woningbouw
kon plaatsvinden op een zeer krappe verkaveling. Meestal kwamen hier rug-aan-rugwoningen.
Zo ontstond in de zeventiende eeuw een stad van contrasten. Niet alleen de dichtheid,
maar ook de allure en de schaal van de bebouwing, en de inrichting en onderhoudstoestand van
de buitenruimte droegen daaraan bij. De tweedeling tussen woonstad en werkstad was
onontkoombaar aanwezig. De grachtengordel (afb. 167) kenmerkte zich door orde,
rechtlijnigheid en symmetrie, zowel in zijn structuur als zijn bebouwing. Het gebied was nieuw en
rijk, ruim en groen, en stak sterk af tegen het dichtbebouwde stadshart met zijn smalle, gebogen
kades, straten en stegen, waarin overal resten van de middeleeuwse houtbouw aanwezig waren.
Beplanting was vanaf de derde uitleg een standaardonderdeel van de stadsaanleg – door de schaal
van de uitbreidingen werd de grachtenbeplanting de grootste stelselmatige stedelijke
boomaanplant in de geschiedenis. Men kon aan de grote grachten wonen in luxe, in een rustige
omgeving, vrij van de stank, de rook en het lawaai van de bedrijvige stad. Met voor de deur een
brede, lege kade waar men in rust en stijl in zijn gereedstaande rijtuig kon stappen – valet parking
was gemeengoed.
De aanleg van de grachtengordel had uitstralingseffecten, zowel op de bebouwing als op
de buitenruimte van het stadshart. Maar grootschalige aanpassingen aan het stadshart kwamen
nauwelijks voor, vanwege de complexiteit en de kosten. Bestaand stedelijk gebied had een inerte
structuur. Het gebied direct ten westen van de Dam kreeg met de bouw van het stadhuis een wat
ruimere structuur, er werd een klein aantal stegen (iets) verbreed, hier en daar werd een rooilijn
rechtgetrokken of een hoek afgerooid, en de bebouwing veranderde geleidelijk van karakter, maar
de hoofdstructuur van de bestaande stad lag vast. Dit zorgde voor een bestendiging van het
contrast tussen de oude en de nieuwe stad.
7.1.2 Eenheid in architectuur en stadsbeeld
2795
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Amsterdam wordt sinds de negentiende eeuw geroemd om zijn woonhuisarchitectuur, die door
het individuele opdrachtgeverschap een grote mate van afwisseling of ‘schilderachtigheid’ laat
zien. Deze waardering komt ook terug in het huidige beleid: in het stedenbouwkundige regime
dat de binnenstad met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht heeft gekregen is de
bescherming van de kleine schaal het belangrijkste aspect. Het belangijkste middel is het
handhaven van de historische bebouwing en parcellering: de ontsluiting, architectonische
invulling en het gebruik van de kavel als individuele eenheid. Ook differentiatie in bouwhoogtes
wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.2797 De waardering voor de stad is sinds de zeventiende eeuw
drastisch veranderd: toen werden de grote schaal en de uniformiteit van de bebouwing op prijs
gesteld.
Maar schaal is relatief. De Amsterdamse grachtenpanden zijn overschaald door de veel
regelmatiger grotestadsarchitectuur die zich vanuit Parijs, Berlijn en Londen sinds de negentiende
eeuw over Europa verspreidde. In de zeventiende eeuw was dat precies andersom. Amsterdam
werd geprezen om de regelmaat van de bebouwing. De rigide, mathematische orde van het
grachtenplan werd doorgezet in een regelmatige, uniforme architectuur. Dit leidde in combinatie
met de streng-classicistische bouwstijl uit de tweede helft van de zeventiende eeuw op veel
plaatsen tot regelmatig gelede, vlakke, uniforme grachtenwanden. In de esthetiek waar deze uit
voortkwamen bestond geen angst voor saaiheid.
De stadsuitbreidingen werden vrijwel geheel bebouwd door particulieren. De overheid
streefde desondanks naar een zekere mate van uniformiteit in de architectuur. Het stadsbestuur
had bij de gronduitgifte aan nieuwe straten, grachten en pleinen een middel om uniformiteit af te
dwingen: het bij servituut opleggen van een ontwerp aan kopers van percelen. Dit paardemiddel
werd zeer terughoudend ingezet, waarschijnlijk om de opbrengsten van de veiling niet in gevaar
te brengen. Architectuur werd alleen voorgeschreven op centrale plekken waar de
monumentalisering veel effect zou hebben: op pleinen als de Herenmarkt, de Westermarkt, de
Nieuwmarkt, het Weesperplein en de Amsteloever op Vlooienburg (afb. 168). Vlooienburg zou
door zijn ligging in de bocht van de Amstel zichtbaar zijn vanaf de Hogesluis en een grote visuele
impact krijgen. Op de Westermarkt was het effect van de ‘ordonnance’ naar het zich laat aanzien
nihil. Kennelijk lieten het functionele programma, de smaak van de opdrachtgevers of de
beschikbaarheid en prijs van bouwmaterialen het niet toe. Dwang werkte niet altijd. 2798
In de rest van de stad was het architectonisch ontwerp niet aan regels gebonden. Slechts
de maten van de stoepen voor de huizen en later die van ornamenten die zich op of boven
stadsgrond bevonden, werden aan een maximum gebonden. Alleen in de keurblokken werd een
achtergevelrooilijn vastgelegd. Maar door de strakke verkaveling, de uniforme, door de
bouwpraktijk gestuurde typologie van het (grachten)woonhuis en het veel voorkomen van
seriematige bouw voor de markt was de architectuur van het individuele woonhuis wel degelijk
ondergeschikt aan een groter geheel. Bovendien bestond de wens een uniform beeld te creëren
niet alleen bij het bestuur maar ook bij veel bouwheren. Aan de Herengracht, tussen de
Utrechtsestraat en de Reguliersgracht, stelden de eigenaren – deels leden van het stadsbestuur –
zelf een beperkte ‘ordonnance’ op. Men legde privaatrechtelijk vast dat men op één hoogte en
onder één lijst zou bouwen. Hiermee ontstond eenheid in de gevelwand. Op andere plaatsen
werd door ontwikkelaars bewust architectonische eenheid gecreëerd op een schaal die het
individuele huis te boven ging. Men voegde zich kennelijk graag in een groots stadsbeeld. Dit
streven werd gefaciliteerd door de regelgeving, die voor de vierde vergroting de maten van
ornamentiek en de plaats in de voorgevel aan een maximum bond.2799
Stadsgebouwen als het stadhuis, de markthallen, de poorten, wachthuizen, magazijnen,
werden vanaf de jaren 1650 uitgevoerd in classicistische architectuur (de ‘stadsstijl’) en kregen
daarmee een onderlinge samenhang. De meeste stadsgebouwen, zoals poorten, kerken en
marktgebouwen, waren gebonden aan een vaste locatie, zoals de Dam of andere pleinen, de
vestingwerken of de haven. Zij speelden een prominente rol in het stadsbeeld. Er was buiten de
stadsgebouwen en de particuliere bouw nog een derde categorie. Dit waren de woongebouwen
voor groepen mensen die niet in staat werden geacht voor zichzelf te kunnen zorgen, zoals
wezen en bejaarden. Deze instellingen, die allemaal nauw gerelateerd waren aan het stadsbestuur,
Gemeente Amsterdam 2000.
Dat geldt evenzeer in andere steden: De Jonge en Ottenheym 2007, 242-249.
2799 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126-127.
2797
2798

334

gingen in de tweede helft van de zeventiende eeuw op grote schaal over tot nieuwbouw. De
gebouwen daar het resultaat van waren, waren groot en uitgesproken monumentaal in hun
architectonisch ontwerp.2800 Deze initiatieven werden ingezet in de stadsontwikkeling. De allure
van de gebouwen straalde af op hun omgeving en werd ingezet om de grondopbrengst in de
directe omgeving te verhogen. Ze werden gebouwd buiten de grote woongrachten. Daar kwamen
ze de status van hun locatie ten goede. De grote woongebouwen zorgden op plaatsen waar de
markt niet voor een monumentaal stadsbeeld kon zorgen voor de begeerde grootschaligheid en
symmetrie.
Bij de aanvang van de vierde vergroting overwoog men om aan de oostzijde van de stad
te beginnen met de verkoop van bouwgrond. Dit idee is – waarschijnlijk ingegeven door goed
koopmanschap – niet doorgezet. Het oostelijk deel van de stad was van het centrum gescheiden
door de Lastage en de oude oostelijke eilanden, door tijdgenoten omschreven als een akelig
broeinest van achterstand, armoede en criminaliteit. Het werd niet mogelijk geacht het
erachterliggende gebied te ontwikkelen tot onderdeel van de grachtengordel, ook omdat het veel
verder van het centrum af lag. Daarom koos men voor een ontwikkeling vanuit het bestaande
deel van de grachtengordel. Dat had gevolgen voor de bebouwing van de Amstel, die in de
oorspronkelijke opzet de architectonische hoofdas van het plan zou worden. Door de
economische malaise na 1672 werd de oostzijde van de Amstel een gebied van een mindere orde
dan de westzijde. Dit werd deels ondervangen door aan de oostkant een van de meest
monumentale en grootschalige van alle woongebouwen neer te zetten, de Amstelhof. Dit
initiatief werd gevolgd door andere zorginstellingen.
Toen de groei van de bevolking en de economie na 1672 stagneerde, werd de grond die
overbleef ingericht als tuingebied en verhuurd aan particulieren. Met de aanleg van de Plantage
kwam de stadsontwikkeling stil te liggen – en werd het oostelijk deel van de stad niet de eenheid
die men voor ogen had met het vastgestelde stadsplan. Bijna twee eeuwen later kreeg het gebied
alsnog een woonbestemming. Het eindpunt van de zeventiende-eeuwse stadsontwikkeling was
het beginpunt van de negentiende-eeuwse, de Tweede Gouden Eeuw. Ingrepen in de
negentiende en twintigste eeuw hebben het verschil tussen de oost- en westzijde van de Amstel
verder versterkt.
7.2 Co nclus ies: Nut, sc hoon heid en p rofijt
In de resolutieboeken van de vroedschap, thesaurieren en burgemeesters staat welke werken op
het gebied van stadsontwikkeling, infrastructuur of gronduitgifte zouden worden uitgevoerd.
Soms werd een summiere motivatie gegeven. Drie overwegingen werden genoemd: een werk
diende ‘tot nut’, ‘tot sieraad’ of ‘tot profijt’ van de stad.2801 Functionaliteit, esthetiek en financieel
rendement waren, apart of in wisselende combinaties, de motieven op basis waarvan de
stadsontwikkeling plaatshad. Men zou kunnen aanvoeren dat het gemeenplaatsen waren,
woorden die met een zekere willekeur in ambtelijke stukken werden gebruikt, maar dat blijkt bij
nadere beschouwing van de bronnen niet het geval – gezien het bondige, precieze en feitelijke
karakter van zeventiende-eeuwse teksten is dat ook niet te verwachten. De formuleringen ‘tot
sieraad’, ‘dienst’ of ‘profijt’ werden uitsluitend gebruikt als iets in de ogen van de bestuurders een
esthetische waarde had, nuttig was of geld ging opleveren. Zo werd een brug over het algemeen
‘tot dienst’ van de stad aangelegd; een stenen brug kon daarnaast tot sieraad van de stad strekken,
waarbij ook wel werd vermeld dat stenen bruggen minder onderhoud vergden en dus op de
langere termijn goedkoper waren, tot profijt van de stad.2802 De verkoop van gebouwen of grond
gebeurde altijd ‘tot profijt’ of ‘tot het meeste profijt’, maar een (ruim opgezette) verkaveling kon
tevens ‘tot sieraad’ dienen, net als bijvoorbeeld een brede straat of kade. 2803 Het waren geen
sjablonen of vrijblijvende noties, maar onderling samenhangende beleidsdoelen die ten grondslag
lagen aan besluiten.
Sinds de Romeinse Oudheid werden de eisen waar een bouwwerk aan moest voldoen
samengevat in de woorden firmitas, utilitas en venustas, ofwel (constructieve) duurzaamheid,
Ottenheym 2005.
De term ‘tot dienst’ komt voor als synoniem van ‘tot nut’.
2802 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 219 (5 maart 1614) en 263 (2 januari 1615).
2803 Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614), over de verkaveling op de Herenmarkt, of
SAA 5025-8 (Vroedschap) 213 (19 januari 1596), over de Ridderstraat.
2800
2801

335

functionaliteit en schoonheid.2804 De eerste twee van deze begrippen zijn onder te brengen onder
de kop ‘nut’ die ook door de Amsterdamse regenten werd gehanteerd, het derde onder ‘sieraad’.
De eis de opbrengst te maximaliseren was specifiek voor de stadsontwikkeling. De schoonheid
van Amsterdam is altijd onomstreden geweest, de functionaliteit van de stedenbouwkundige
structuur stond in de zeventiende eeuw vanzelfsprekend centraal, zoals altijd. De gerichtheid op
opbrengst kwam voort uit de Amsterdamse bestuurscultuur, maar ook en vooral uit noodzaak.
De stad stond voor enorme opgaven, maar de stedelijke overheid had slechts bescheiden
middelen tot haar beschikking. De rol van de overheid in stadsontwikkeling en stedelijk beheer
werd in de loop van de tijd groter. De kosten aan openbare ruimte, voorzieningen en de
stadsverdediging moesten zoveel mogelijk worden terugverdiend uit de grondopbrengst.
Functionaliteit, schoonheid en rendement waren onderling samenhangende, elkaar versterkende
eigenschappen van verantwoorde stadsontwikkeling.
7.2.1 De mythe van het masterplan
Amsterdam werd in de zeventiende eeuw planmatig uitgebreid. Die planmatigheid was geen
artistieke keuze maar een stedenbouwkundige noodzaak. Er waren meerdere redenen voor de
keuze van een zo goed mogelijk georganiseerd planproces. De eerste lag in de explosieve
bevolkingsgroei en de daaruit volgende schaalsprong. Amsterdam was het stadium gepasseerd dat
men een stadsmuur om de voorsteden kon leggen en over kon gaan tot de orde van de dag. Het
patroon van het ontginningslandschap was niet geschikt als stedenbouwkundige structuur voor
een metropool in wording. Verder was er de eis om een uitgebreid en technisch complex
vestingstelsel aan te leggen volgens min of meer vastliggende regels. Een derde reden lag in de
waterhuishouding. De middeleeuwse stad was in de loop der tijd steeds verder opgehoogd. De
zeventiende-eeuwse stad werd ook opgehoogd, maar lag desondanks flink lager. De uitbreiding
buiten de hoge kern was een polderstad. Waterpeil en waterkwaliteit moesten worden beheerst
door de aanleg en beheer van een stelsel van dijken, kades en sluizen, en door molenbemaling.
Waterbeheer en stadsontwikkeling werden samenhangende problemen. De stedenbouwkundige
opgave leidde in combinatie met de waterhuishouding en bodemgesteldheid tot een vanuit
zeventiende-eeuws perspectief grootschalige, dwingende stedenbouw. Amsterdam had te maken
met complexere omstandigheden en werd verder doorontworpen dan Leiden, Delft, Haarlem of
Groningen.
De planmatige ontwikkeling van Amsterdam is in recente literatuur in verband gebracht
met afbeeldingen van steden die in tractaten over architectuur en vestingbouw voorkomen.
Italiaanse en Franse tractaten vonden hun weg in de Republiek. De kennis uit de tractaten moet
zich in de loop van de zeventiende eeuw hebben verspreid binnen een brede kring van
bestuurders, vermogende bouwheren en ontwerpers.2805
De ‘ideale steden’ die in de tractaten waren afgebeeld, werden met hun geometrische
grondvorm en strakke ordening gezien als een uitdrukking van een ideale orde, een afspiegeling
van ‘een aan de pythagoreïsch-platonische gedachtenwereld ontwikkelde voorstelling van de
kosmos’, waarin getalsverhoudingen een belangrijke rol spelen.2806 Sommige onderzoekers
kenden de tractaten een normatieve rol toe, waaraan het object van onderzoek – de stad –
ondergeschikt werd gemaakt en voorbij werd gegaan aan de factoren die bepalend waren voor de
stadsplattegrond en de bebouwing. Hierbij wordt de noodzaak tot realisatie van dergelijke ‘ideale
steden’ (en hun maakbaarheid) sterk overschat. Vergelijkingen tussen Amsterdam en zulke
stadsmodellen zijn meestal gebaseerd op een willekeurige keuze van elementen uit modellen die
zijn geselecteerd op grond van formele analogieën.
Contemporaine theoretici uit de Republiek hadden een veel pragmatischer visie. Een
regelmatige stadsplattegrond komt niet voort uit hooggestemde idealen, maar uit praktische
overwegingen. Rechte kavels zijn beter dan schuine, omdat de bewoners tafels en kasten in de

Vitruvius 1998, 38-39.
Er is geen onderzoek naar de verspreiding van tractaten in bibliotheken of boedelinventarissen. Het is bekend dat
Jacob van Campen meerdere Italiaanse tractaten bezat: Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 45, 229, 239-241. Een
groot deel van de oplage van Vincenzo Scamozzi’s L’idea della Architettura Universale, in 1615 uitgegeven in Venetië,
kwam via Antwerpen in de Republiek terecht: Ottenheym 2006-2007.
2806 Taverne 1979.
2804
2805
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hoek van de kamer kunnen zetten, schreef Simon Stevin in de Huysbou.2807 De pragmaticus Stevin
dacht niet, althans niet uitsluitend, vanuit de grote schaal of de ideale plattegrond, maar vanuit de
kleinste eenheid: het perceel en het functioneren van het huis daarop. Een goede verkaveling
leidde tot rechte bouwblokken en dus tot rechte straten – die ook weer goedkoper waren. In de
woorden van de Amsterdamse thesaurieren werden straten aangelegd ‘met de cortste linie ende
de minste coste’.2808 Uit niets blijkt dat het stadsbestuur zich bezighield met getalsverhoudingen
zoals die in stadsmodellen worden gelezen. De mathematische grondslag van de stad kwam voort
uit het quantificeren van de ruimte.
De Architectura Moderna, gewijd aan het werk van Hendrick de Keyser en Cornelis
Danckerts de Oude, die samen met Hendrick Jacobsz Staets de stadsfabriek leidden tijdens de
derde vergroting, markeert net als de ideeën van Stevin een belangrijk moment in de
theorievorming. De auteur, Salomon de Bray, schrijft een kritische omgang met tractaten voor.
Men moest niet proberen om voorbeelden uit de Oudheid of contemporain Italië voetstoots te
imiteren. Men bouwde ‘alles naar onse Lands wijse en gelegentheyt in gewoonte en gebruyck
zijnde’, maar dan ‘eenigsins verformt, en als overtrocken met eenderhande aert en gelijckenisse
der oude ghestichten [gebouwen] voor soo veel als lydelijck is geweest’. Men had rekening te
houden met het klimaat, de bodem en de beschikbaarheid van bouwmaterialen. Daarom volgde
men in de eerste plaats de traditie, zoals die in de locale omstandigheden geworteld was (‘onse
Landts ghebruyck en ghelegentheyt’), waarbij tractaten konden dienen om formele verbeteringen
aan te brengen, ‘tot cieraet en welstandt’. 2809 Wat voor de architectuur gold, ging nog sterker op
voor de stedenbouw. Formele aspecten kunnen nooit los worden gezien van de functionaliteit en
de fysieke en maatschappelijke omstandigheden. Bij het ontwerpen van de stadsomwalling werd
rekening gehouden met bestaande wegenstelsels en waterlopen. De notie van de ‘ideale’ stad is
een moderne visie, een kunsthistorisch anachronisme. De stad van Stevin en de andere modellen
waren organogrammen, schematische weergaven van een stad, maar geen ontwerpen waar de
stadsplattegrond van Amsterdam uit kan worden afgeleid. De verhouding tussen de gebouwde
steden en stadsmodellen als dat van Stevin moet worden gezocht op het praktische niveau en op
de kleine schaal.
De zeventiende-eeuwse grachtenstad werd vormgegeven volgens principes van regelmaat
en symmetrie, die internationaal gangbaar waren, maar kan onmogelijk worden gezien als
uitvloeisel van een ‘ideale’ stad, nog afgezien van de vele onvoorziene factoren die voortkwamen
uit de bodemgesteldheid, de eigendomsverhoudingen of de voorstedelijke bebouwing. De
vestingwerken rond de beide zeventiende-eeuwse vergrotingen van Amsterdam werden
ontworpen op basis van het bestaande stelsel van wegen en waterlopen. Het vestingontwerp
werd ontwikkeld voordat een stedenbouwkundig ontwerp werd gemaakt: het straten- en
grachtenplan werd pas getekend nadat het vestingontwerp vaststond. Dat wil niet zeggen dat er
geen ontwikkeling plaatsvond in het denken over stadsontwerp. Als de ontwerpers van het
Amsterdamse stadsplan iets hebben geleerd uit de tractaten, zal dat niet zozeer het kopiëren van
vormen zijn geweest. Analogieën kunnen beter worden gezocht op het niveau van de
doelstellingen, zoals het combineren van schoonheid en functionaliteit, het drukken van de
kosten en het maximaliseren van de opbrengst. Rationele, regelmatige bouwblokken en
stratenpatronen, beredeneerde straat- en grachtprofielen en symmetrische configuraties van
bouwblokken en straten waren hiervoor een instrument. Het stedelijk systeem van de oude stad
werd op grotere schaal en in een ontworpen, regelmatige vorm toegepast in de zeventiendeeeuwse stad. Planeenheden als de radiaalstraat met kleine percelen en op het eind een wagenplein
zijn doorontwikkeld vanuit de middeleeuwse stadsplattegrond, waarin dergelijke configuraties van
elementen op kleinere schaal en in minder regelmatige vorm aanwezig waren. De woongracht
met grote percelen en hun situering binnen een strak gereguleerd keurblok was een nieuw
ruimtelijk concept.
Een orthogonaal stadsplan met rechte bouwblokken en percelen had grote voordelen.
Het ‘in de haak’ brengen van zoveel mogelijk elementen uit het plan werd door Daniel Stalpaert
als basiseis geformuleerd bij de aanvang van het ontwerpproces voor de vierde vergroting. De
verkaveling werd beter, de bouw van huizen was makkelijker en goedkoper (onder meer door
Van den Heuvel 2005, 362.
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).
2809 Tekst in facsimile: Ottenheym, Rosenberg en Smit 2008, 11 (2).
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prefabricage buiten de stad) en de grond bracht meer op. Ook de aanbesteding en uitvoering van
het grondwerk – de grootste kostenpost bij de uitvoering – werd versoepeld. Bovendien gingen
geen loze hoeken verloren: alle grond was hetzij uitgeefbaar, hetzij bruikbaar voor de aanleg van
infrastructuur. De routes tussen de delen van de stad waren korter. Aanleg- en onderhoudskosten
van straten en kades werden geminimaliseerd. Een goed stadsontwerp leidde op de korte termijn
tot hogere kosten, maar bracht ook meer op en leidde bovendien tot een beter functionerende
stad. Het was een investering in de toekomst.
Er bestond voor het begin van de derde uitleg een plan van stadstimmerman Hendrick
Jacobsz Staets voor een uitbreiding rondom de gehele stad. Een aantal auteurs heeft in dit plan
het idee gezocht dat ten grondslag zou hebben gelegen aan de stadsontwikkeling gedurende de
gehele zeventiende eeuw, één enkel, groots, maar verloren gegaan ontwerp, dat tijdens de
uitvoering door omstandigheden moest worden bijgesteld. Deze conclusie is niet
gerechtvaardigd, alleen al omdat vestingplan en stadsontwerp altijd los van elkaar werden
ontwikkeld. Uit de gang van zaken bij de derde vergroting blijkt dat het plan van Staets (waarvan
niemand weet hoe het er heeft uitgezien) een visie was die binnen de gegeven omstandigheden
niet uitvoerbaar was. Uit de bronnen kan worden opgemaakt dat de aanpak van Staets niet het
allesomvattende masterplan was. De term ‘masterplan’ is voor velerlei uitleg vatbaar, maar in
algemene zin beoogt een masterplan om in conceptuele, juridische en fysieke zin greep te krijgen
op een situatie, om die te transformeren vanuit een stedenbouwkundige visie, aan de hand van
een (impliciet of expliciet) programma van eisen. In de Amsterdamse situatie was meer nodig dan
een stadsontwerp. Er was tevens een planologisch kader nodig, omdat de meeste grond
privébezit was.
Een plan voor de langere termijn moet kunnen inspelen op veranderende economische
omstandigheden en nieuwe functionele eisen. Het biedt een hoofdstructuur waarbinnen de details
nader kunnen worden uitgewerkt al naar gelang het proces van ontwerp en uitvoering vordert.
Naarmate de tijd vordert wordt de reikwijdte van beslissingen kleiner. Bij het plan van Staets
verliep dit proces andersom. Het plan bood geen structuur, maar verdween stap voor stap van
tafel om te worden vervangen door kleinere deelplannen. Staets’ plan droeg niet bij aan het
oplossen van de problemen waarvoor de stad zich gesteld zag. Ze waren niet toegesneden op de
situatie, niet flexibel en daarom onuitvoerbaar. De ‘grote vastgestelde kaart’ was geen plan maar
slechts een tekening, de verbeelding van een ambitie. Deze negeerde de stedenbouwkundige en
politieke realiteit. Het vaststellen ervan kwam voort uit een dramatische overschatting van de
maakbaarheid van de stad. Uiteindelijk is slechts één onderdeel, het rechttrekken van de
Haarlemmerdijk, uitgevoerd volgens het plan van Staets. Dit lag echter zozeer voor de hand dat
het in ieder mogelijk plan voor zou komen.
Dit kan slechts tot één conclusie leiden: er heeft geen masterplan ten grondslag gelegen
aan de stadsontwikkeling van Amsterdam. De plattegrond van de derde vergroting is een
assemblage van fragmenten en structuren die in kleinere en minder regelmatige vorm ook in de
oude stad terug te vinden zijn: de radiaalstraat met wagenplein, de woongracht, de verstedelijkte
polderstructuur. Deze traditionele onderdelen van de stad kregen onder invloed van
internationaal gangbare normen een regelmatige vorm en een grotere schaal. De condities voor
het succesvol uitvoeren van een totaalplan ontbraken ten tijde van de derde vergroting. Het
verdeelde bestuur was niet in staat (en deels niet van zins) om de situatie zodanig naar zijn hand
te zetten dat deze problemen tot een oplossing kwamen. Men is er niet toe gekomen om de
problematiek integraal te bezien, belangen tegen elkaar af te wegen, de verschillende aspecten op
elkaar af te stemmen en te komen tot een vastgestelde visie voor de langere termijn.
7.2.2 De derde vergroting: stadsuitbreiding na het bestuurlijk infarct
De stadsuitbreidingen laten zien hoe de condities, de opgaven en de ontwikkeling van het
instrumentarium bijdroegen aan de stedenbouwkundige methodiek en het uiteindelijke resultaat,
de stad zoals die werd aangelegd. Amsterdam was in 1600 niet voorbereid op de ongeëvenaarde
groei van de bevolking en de economie. Deze groei maakte de stadsontwikkeling in het begin van
de zeventiende eeuw tot een confrontatie van verstedelijking en stadsontwerp. De formele
stedenbouw stond tegenover de informele; de zich spontaan ontwikkelende voorsteden (die
gedurende de gehele zeventiende eeuw, ondanks de beide grote stadsuitbreidingen, bleven
bestaan) speelden een grote rol in de stadsontwikkeling. De aard en omvang van de
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voorstedelijke bebouwing leidden tot grote problemen. De woongebieden buiten de stad waren
het resultaat van grote investeringen en vertegenwoordigden tijdens het besluitvormingsproces
grote belangen. Het stadsbestuur had zich tijdens de derde vergroting in een zeer lastige situatie
gemanoeuvreerd. Het had zichzelf opgezadeld met een gebrekkig grondbeleid, het
melioratiestelsel en het preferentierecht. Het halfslachtige beleid ten opzichte van de
grootschalige illegale bouw maakte effectieve ruimtelijke ordening onmogelijk. Conflicten over
grond met prominente bestuurders als partij leidden tot diepgaande en ontwrichtende politieke
controverses en grote vertraging. Naarmate de tijd vorderde, werd de speelruimte van het bestuur
kleiner. Hierbij speelde op de achtergrond steeds mee dat het bestuur ervoor moest waken de
bevolking tegen zich in het harnas te jagen. Harde maatregelen tegen de bewoners van jarenlang
gedoogde illegale voorsteden hadden kunnen leiden tot grote problemen met de openbare orde.
Een te stringent onteigeningsbeleid zou de lont in een kruitvat kunnen zijn. Het stadsbestuur
probeerde al te scherpe tegenstellingen te vermijden.
Deze omstandigheden leidden tot een bestuurlijk infarct, waardoor in de cruciale jaren
1609-1612 geen slagvaardig beleid kon worden gevoerd terwijl de immigratie, de verwerving van
grond door speculanten en illegale bouw in verhoogd tempo doorgingen. De beleidsvrijheid van
het stadsbestuur op het gebied van de ruimtelijke ordening en de mogelijkheden om de stad
volgens plan in te richten werden kleiner al naar gelang de tijd vorderde. De inspanningen om de
verschillende functies in te passen in een nieuwe stedelijke structuur kwamen te laat: de overheid
was niet in staat om consistent beleid te voeren en liet het punt voorbijgaan waarop met succes
kon worden ingegrepen in de ruimtelijke orde. Het gevolg was de aanleg, of liever herordening,
van de Jordaan. Deze werd betreurd door oudburgemeester C.P. Hooft, de enige direct
betrokkene wiens mening over de derde vergroting wij kennen.
In 1613 besloot men de aanvankelijk rondom de stad geplande uitbreiding met meer dan
de helft terug te brengen. De stad vreesde de controle over het megaproject in organisatorische,
administratieve, technische en financiële zin kwijt te raken. Daarom koos men voor een veel
kleinere uitbreiding, alleen in westelijke richting. Met de verkleining van de vergroting werden
grote bezuinigingen op vestingbouw, ophoging en gracht- en straataanleg bereikt. Dat was nodig:
ondanks de veel lagere uitvoeringskosten gaapte in een later stadium de financiële afgrond.
Het opleggen van een geheel nieuwe structuur aan de voorsteden bleek een onmogelijke
opgave. Het uitbreidingsplan verkruimelde al naar gelang de tijd verstreek en de uitvoering
begon. De opgave werd hanteerbaar gemaakt door hem letterlijk in stukjes te hakken. De
verkleinde vergroting werd opgedeeld in verschillende plangebieden: de grachtengordel, de
Jordaan, de Haarlemmerbuurt en de westelijke eilanden. De onderdelen vielen op hun beurt weer
uiteen in kleinere onderdelen, die op hun beurt weer opnieuw werden overwogen en ontworpen.
Zo werden eerst de hoofdgrachten ontworpen, vervolgens de dwarsstraten en -gracht en daarna
de pleinen. Van samenhang was steeds minder sprake. De stadsplattegrond was een assemblage
van losse onderdelen. Zo kon het gebeuren dat de Westermarkt als latere toevoeging werd
opgenomen in een stadsplan dat in grote lijnen vastlag. Het belangrijkste plein kwam terecht op
een plaats die vanuit het stadshart slecht bereikbaar was en die het kerkgebouw in zijn grootse
architectuur geen deel liet uitmaken van een groter geheel. Deze locatiekeuze had in financiële zin
onbetwiste voordelen. De waarde van de grond hing sterk samen met de bereikbaarheid. Op de
plaats waar de Westermarkt kwam was de bereikbaarheid slecht en de grond dus relatief
goedkoop, net als bij de Zuiderkerk, die kort daarvoor op een binnenterrein was gebouwd.
De afzonderlijke onderdelen werden ontworpen en aangelegd naar aanleiding van
praktische problemen, externe belangen of verzoeken van bewoners en bedrijven. Veel besluiten
werden ingegeven door acute overlast of particuliere belangen. De gevolgen ervan voor het
planproces en het stadsontwerp als geheel waren vaak niet te overzien. De stedenbouwkundige
problematiek in Amsterdam is door de onwaarschijnlijk snelle groei van de stedelijke economie
en bevolking niet te vergelijken met die in andere steden. Het bestuur en zijn adviseurs hadden
geen ervaring met een stedenbouwkundige en administratieve opgave van een dergelijke schaal en
de praktische, financiële en politieke problemen die daaruit voortkwamen. Een pragmatische,
kleinschaliger aanpak was de enige uitweg uit de situatie die was ontstaan na het bestuurlijk
infarct.
Deze aanpak ging uit van het wegdrukken van overlastgevende functies uit het best
gelegen deel van de nieuwe stad naar de Jordaan, waar de prestedelijke structuur werd
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gehandhaafd. De Herengracht en de Keizersgracht werden ingericht als woongracht; niet alleen
hun ligging buiten de doorgaande verkeersroutes, maar ook hun inrichting en
stedenbouwkundige regelgeving werd hierop afgestemd. In het Singel en de Prinsengracht lagen
zeesluizen. Deze verkeersaders kregen ook in de bebouwing een andere bestemming:
bedrijvigheid, pakhuizen en inpandige bebouwing aan stegen waren er toegestaan, tuinen niet
verplicht. Dit leidde tot een ander beeld dan dat aan de Herengracht en de Keizersgracht. Met de
handhaving van de structuur in de Jordaan heeft de stad gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om tegen lage kosten een groot gebied te incorporeren. Dat bood de mogelijkheid om bewoners
en bedrijven die in de geplande grachtengordel lagen te herhuisvesten. Duizenden
voorstadbewoners en bedrijven moesten verhuizen voor de aanleg van de vestingwerken, de
Keizersgracht en de Prinsengracht. Hiervoor was ruimte nodig; die werd gevonden in de Jordaan.
Het handhaven van de voorstedelijke structuur was mogelijk omdat in de Jordaan geen
doorgaande wegen lagen. De enige doorgaande route door de derde vergroting was de
rechtgetrokken Haarlemmerdijk. De Jordaan was een uithoek aan de rand van de stad. Met de
handhaving van de polderstructuur werd de opgave gereduceerd van een ontwerp tot een
stedenbouwkundige schuifpuzzel. Om grachten en straten recht te kunnen trekken en
dwarsstraten aan te leggen, moesten steeds op kleine schaal mensen verhuizen en gebouwen
worden verzet binnen nieuw getrokken rooilijnen.
De structuur van de derde vergroting hing samen met de bestaande infrastructuur. De
loop van de rechtgetrokken zeedijk was bepalend voor de opzet van de Haarlemmerbuurt. Langs
de IJ-oever kwamen net als elders houttuinen. De Brouwersgracht, de waterweg naar de
westelijke stadspoort, werd parallel langs de dijk gelegd; een dergelijke combinatie van straat en
waterweg zou ook in de vierde vergroting terugkomen, in de vorm van de Leidsestraat en de
Leidsegracht. Ertussen lag een verkaveling die vergelijkbaar was met die aan de hoofdgrachten.
Deze was niet functioneel en niet rendabel. Op verzoek van de grondbezitters werd de
Vinkenstraat aangelegd tussen de Brouwersgracht en de Haarlemmerdijk. Het Haarlemmerplein,
het enige wagenplein in de derde vergroting, was de opvolger van eerdere pleinen bij de
westelijke stadsgrens. Het kreeg dezelfde functies, maar kreeg net als de rest van de
stadsuitbreiding een grotere maat en een meer geometrische ordening. De verkeersstructuur van
de Jordaan sloot niet aan op die van zijn omgeving, maar er hoefde uitsluitend lokaal verkeer
doorheen: er waren tussen de Haarlemmerdijk en de Overtoom geen doorgaande straten en
slechts enkele kleine poortjes, die alleen dienden voor lokaal verkeer naar de zaagmolens en
blekerijen buiten de stad. De Overtoomsevaart bleef buiten de stad liggen en werd als
infrastructureel en stedenbouwkundig vraagstuk doorgeschoven naar de volgende
stadsuitbreiding en de volgende generatie.
De Herengracht en de Keizersgracht lagen tussen de twee belangrijkste verkeersroutes in
het westelijk deel van de stad, het Singel en de Prinsengracht. Op de beide woongrachten was al
te veel verkeer niet gewenst. De dwarsstraten waren de belangrijkste landverkeersroutes binnen
de stad. Deze waren zo druk dat de stegen die er vanuit de oude stad op aansloten moesten
worden verbreed.
Het stadsplan lag niet van te voren vast en was ondergeschikt aan de noden van de dag.
De vergroting werd in delen ontwikkeld, naar bevind van zaken. Men legde een extra dwarsstraat
aan op basis van de inzichten die de veiling van de percelen aan de Herengracht had opgeleverd.
De chaotische planning van de aanleg van de zeesluizen toont aan dat men weinig of geen oog
had voor de bereikbaarheid. Een blijvend effect van de fragmentatie van het stadsplan was de
verslechtering van de waterkwaliteit, veroorzaakt door de hoogteverschillen in de stad. De
gevolgen waren het ernstigst in de laaggelegen Jordaan, waar de doorstroming zeer slecht was en
tegelijkertijd veel vervuilende bedrijvigheid gevestigd was. Met deze fragmentatie werd de
vergroting gereduceerd tot een werkbare opgave, waarvan het in alle opzichten (functioneel,
financieel en esthetisch) meest geslaagde onderdeel, de grachtengordel, zowel in ontwerp als in
stedenbouwkundige regelgeving als basis diende voor de volgende stadsuitbreiding.
7.2.3 De vierde vergroting: integrale planvorming
De term ‘masterplan’ is wél van toepassing op de vierde vergroting, maar deze is in de literatuur
paradoxaal genoeg onderbelicht gebleven, vergeleken met de derde. De opgave en de
omstandigheden waren vergelijkbaar met die waarin de derde vergroting zich afspeelde: een grote
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uitbreiding van de stad in een gebied dat sterk was verstedelijkt. De aanpak van de problematiek
was nieuw. Het openbaar bestuur had niet alleen meer macht, maar ook meer kennis.
De derde vergroting was binnen enkele jaren volgebouwd. Opnieuw nam de ongeplande
stedenbouw de overhand. De bouw van de voorsteden bleek onstuitbaar ondanks toenemende
bestuurlijke inspanningen op het gebied van regelgeving en handhaving. De Aanslag op
Amsterdam in 1650 legde – niet voor de eerste keer – de gebreken bloot van het oude
verdedigingssysteem aan de oostkant van de stad. Dat was sterk verzwakt door achterstallig
onderhoud en illegale bouw. De Aanslag was een keerpunt. De stad ontkwam niet langer aan
serieuze inspanningen op het gebied van de stadsverdediging. Stadsuitbreiding was
onafwendbaar. In 1651-1652 werd een plan voor een nieuwe omwalling opgesteld en
goedgekeurd. De stad begon met het aankopen van grond en andere voorbereidingen voor de
vergroting. Het besluitvormingsproces verliep ditmaal behoedzaam, stapsgewijs en
weloverwogen. De ontwikkeling kwam stil te liggen tijdens de Eerste Engelse Oorlog. Deze had
als effect dat de oorlogsvloot van de Republiek werd versterkt. Het directe gevolg hiervan was de
ingebruikname van Kattenburg door de Admiraliteit. Kattenburg was een cruciaal onderdeel van
de stadsverdediging. Met de transformatie tot haveneiland werd de stap gezet naar een nieuwe
fortificatie aan de oostzijde van de stad, en daarmee naar stadsuitbreiding. De stadhuisbrand van
1652 leidde tot het versnellen van het al eerder opgestarte planproces voor een nieuw stadhuis.
Daarop volgde een verdere uitbreiding van het havengebied met de eilanden Wittenburg en
Oostenburg. De al eerder gegraven Nieuwe Vaart was bepalend voor de structuur van het
oostelijk havengebied. Het goedgekeurde vestingplan werd hierdoor achterhaald.
Rond 1660 begon men opnieuw met de planning van de tweede grote stadsuitleg. Een
reeks van ontwerpen werd opgesteld en besproken. Aanvankelijk probeerde men de structuur
van het bestaande landschap en het stedelijk grondbezit in overeenstemming te brengen met het
belang van een efficiënte verkaveling. Dat laatste belang kreeg in de loop van de tijd de overhand:
het ontwerp hield in de loop van de tijd steeds minder rekening met de structuur van het
onderliggende landschap.
Het ontwerp voor de vierde vergroting werd op 30 januari 1662 goedgekeurd door de
vroedschap. Hiermee werd het concept voor de lange termijn vastgelegd. Uit het verslag blijkt dat
de commissie in samenwerking met de stadsmeesters tot een uitbreidingsplan was gekomen dat
op functioneel, verkeerskundig, stedenbouwkundig en waterbouwkundig gebied volledig
doordacht en doorontworpen was. De problematiek op al deze gebieden was in onderlinge
samenhang benaderd. Alleen voor de waterkwaliteit werd geen oplossing gevonden – dat was niet
mogelijk gezien de grootte van de stad, de stand van de techniek en de regionale schaal van de
problematiek. Het ontwerpproces mondde uit in een plan met een consequent doorgevoerde
radiaal-concentrische structuur. Alle bestaande bebouwing werd gesloopt en de structuur van de
veenontginning werd geheel weggevaagd. De stadsuitbreiding stond los van zijn landschappelijke
ondergrond, een prestatie die in Amsterdam pas in de twintigste eeuw zou worden herhaald.
Tussen de bestaande toegangswegen werden nieuwe radiaalstraten gelegd, zodat op regelmatige
afstanden een radiaalstraat kwam. Woongrachten waren afgewisseld met achterstraten, die
aangesloten waren op de Blauwbrug en de Magere Brug. Zo konden de woongrachten
verkeersluw blijven en functies die er niet gewenst waren aan de achterzijde van het bouwblok
worden ondergebracht.
Straten en bouwblokken kregen volgens het door stadsarchitect Daniel Stalpaert
geformuleerde uitgangspunt een zoveel mogelijk orthogonale vorm. Grondverzet was het duurste
onderdeel van de stadsvergroting. Mannen als Otto Jeuriaensz verdienden er honderdduizenden
guldens mee, en waren waarschijnlijk niet alleen betrokken bij stedelijke projecten, maar ook bij
bedijkingen en droogmakerijen. De kosten van grondverzet werden beperkt door het rationele,
regelmatige ontwerp. De kosten werden gedrukt omdat de modderparken beter meetbaar waren,
wat de openbare aanbesteding vergemakkelijkte. Maar het leidde ook tot een betere verkaveling,
met zo veel mogelijk rechthoekige percelen, en daarmee tot een maximale opbrengst. De
regelmaat in het plan was tevens gericht op de doorstroming van het drukke stadsverkeer. De
straten waren recht en relatief breed; dit aspect kwam vooral in het ontwerp van de Leidsestraat
tot uiting. Deze was vormgegeven als stadssnelweg, met een recht tracé. De bruggen waren even
breed als de straat zelf, zodat ze niet als flessehals zouden werken.
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De stedenbouw als wetenschappelijke discipline had het pleit gewonnen van een kortetermijnstrategie waarin de kosten van de uitvoering zouden worden beperkt door bestaande
elementen in het landschap te laten liggen en de vergroting daaromheen te ontwerpen. Hiermee
zegevierde de rationele stadsontwerp, zoals voorgestaan door de commissie van stadsmeesters en
bestuurders die het ontwerp moest opstellen, over het zuivere pragmatisme, de stedenbouw ad
hoc. De vierde uitleg was ontworpen als modulair, flexibel systeem, waarbinnen de functionele
hoofdopzet vastlag, maar de precieze invulling en kavelmaten nader konden worden ingevuld.
Op grond van ontwikkelingen op de grondmarkt kon worden besloten om wijzigingen door te
voeren.
Men wist in de planfase van de vierde vergroting dat het grondbeleid cruciaal was voor
het welslagen van de stadsuitbreiding. De derde vergroting had geleerd dat grootse plannen
konden worden getorpedeerd door kleine belangen. Tijdens de vierde vergroting werd
afgerekend met het particularisme. Men besloot alle grond te onteigenen en het preferentierecht
af te schaffen. Dit besluit stuitte op zware tegenstand. Uiteindelijk werd een zwaar bevochten
compromis bereikt: de grond werd onteigend en het preferentierecht bleef in sterk beperkte
vorm bestaan. De waardestijging van de grond kwam nu direct ten goede van de stadskas, en niet
via de weinig effectieve melioratieheffing. Bijna alle grond kon worden geveild vanuit stedelijk
bezit.
Het functionele profiel van de vierde vergroting was op hoofdlijnen niet anders dan dat
van de derde. De grachtengordel werd doorgetrokken in een verder gesystematiseerde en
doorontwikkelde vorm. Op de best bereikbare plek, tegen de oude stad aan, kwamen
woongrachten. Daarbuiten lag de Prinsengracht, die na de vierde vergroting op twee plaatsen was
aangesloten op het IJ. Hiertoe zou een nieuwe zeesluis halverwege de Nieuwe Vaart worden
aangelegd. Het belangrijkste verschil met de derde vergroting is de ordening van de gebieden
buiten de Prinsengracht, die nu ook deel uitmaakten van het ontwerp. In het ontwerp was een
plaats gereserveerd voor de verschillende hoofdfuncties. Waren bij de derde vergroting de grote
grachten aangelegd in de voormalige vestingzone, tussen de bestaande stad en een geleidelijk
verstenende voorstad, de vierde vergroting werd in zijn geheel ontworpen. In de stadsuitbreiding
zaten geen onbereikbare hoeken zoals de Jordaan. De functionele hoofdindeling lag vast, de
stedelijke structuur ook. Deze laatste was flexibel genoeg om latere veranderingen in zich op te
nemen.
De stedenbouwkundige methodiek maakte een snelle ontwikkeling door. De ervaringen
die men had opgedaan met de derde vergroting werden samen met nieuwe inzichten over
stadsplanning op een systematische manier toegepast. Een onderling samenhangend stelsel van
grachten, radialen en achterstraten zorgde voor de verkeersafwikkeling. Bouwblokken waren
functioneel zo ingedeeld dat functies die aan de grachten niet gewenst waren, werden
ondergebracht aan de achterstraten. Deze methodiek bracht de meest draagkrachtige
opdrachtgevers ertoe op de beste locaties maar liefst vier kavels te kopen. Functionaliteit,
esthetiek en opbrengst gingen hand in hand. Het stadsontwerp, het juridisch-planologisch
instrumentarium en de stedelijke organisatie werden met elkaar in overeenstemming gebracht om
een goede planning en uitvoering mogelijk te maken.
Een groep gelijkgestemde bestuurders (zoals Joan Blaeu en Joan Huydecooper) en
stadsmeesters, waarbinnen de veelzijdige stadsarchitect Daniel Stalpaert een sleutelfiguur was,
zorgden voor kennis en visie. Een halve eeuw geleden zouden ontwerp en uitvoering op het
conto geschreven zijn van het toegenomen zelfbewustzijn van de ontwerper, die zich van
eenvoudig ambachtsman emancipeerde tot vrij kunstenaar, maar dergelijke romantische
beeldvorming is niet nodig ter verklaring van het succes van de vierde vergroting. In feite lag de
basis van het succes, van de maakbaarheid van de stad, in de kennis van techniek, stedenbouw en
grondbeleid. Men was in staat om een in functionele, esthetische en financiële zin uitgedacht
ontwerp te maken en had het strategisch inzicht, of zo men wil de kennis van
procesmanagement, om consensus te bereiken en zichzelf de instrumenten te verschaffen
waarmee het ontwerp daadwerkelijk tot uitvoering kon worden gebracht.
7.2.4 Amsterdam als onderneming
Amsterdam werd geregeerd door zijn koopmanselite. Het zeventiende-eeuwse stadsbestuur was
te vergelijken met het bestuur van een multinationale onderneming, een old boys’ network waarin
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winstgevendheid centraal stond en waar zaken in onderling overleg en zonder bemoeienis van
buitenaf werden geregeld. Amsterdam was binnen de bestuurlijke verhoudingen van de
Republiek een nagenoeg onafhankelijke stadstaat die aan niemand verantwoording schuldig was.
De ontwikkeling van de stedelijke economie stond voortdurend en prominent op de bestuurlijke
agenda. Het stimuleren en faciliteren van handel en nijverheid was een cruciaal beleidsdoel. Maar
de taken en verantwoordelijkheden van de stadsregering waren veel breder en haar bevoegdheden
reikten verder dan die van een ondernemingsbestuur. De stedelijke economie was het
belangrijkste aandachtsveld: allerlei bedrijfstakken stelden specifieke eisen aan de inrichting van
de stad, maar het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen was een conditie
voor economische groei.
De stadsontwikkeling moet worden gezien als onderdeel en uitvloeisel van deze
economische ambities. De ontwikkeling van werkgebieden en haventerreinen liep altijd vooruit
op stadsuitbreiding. Zowel de westelijke als de oostelijke eilanden werden aangelegd voordat men
overging tot de inlands gelegen delen van de stadsuitbreidingen. Stadsuitbreiding moet in de
eerste plaats worden gezien als een grootschalige publieke projectontwikkeling. Deze was gericht
op het creëren van economische waarde. Iedere stadsuitbreiding was een risicodragende
investering. De stad financierde deze onderneming deels met geleend kapitaal. De opbrengsten
moesten een zo groot mogelijk deel van de kosten dekken. Directe opbrengsten kwamen uit de
verkoop van bouwgrond, indirecte uit de hogere belastingopbrengst die het gevolg was van de
groei van de stedelijke bevolking en economie. De keuze van het goede moment en een snelle
uitvoering van een stadsuitbreiding waren van groot belang. In het begin van de uitvoering
werden de vestingwerken en de grachtenstelsels aangelegd. In die fase werd veel geld uitgegeven,
met name aan grondverzet. Dit geld moest zo snel mogelijk deels worden terugverdiend uit de
grondverkoop. Dit leidde enerzijds tot het streven naar een efficiënte uitvoering. Anderzijds
werden het aandeel uitgeefbare grond en de grondprijzen gemaximaliseerd. Als de grondverkoop
stopte, stopte ook de stadsontwikkeling.
De maximalisering van het aandeel uitgeefbaar terrein in de stadsuitbreidingen is te zien
in het aantal en de maatvoering van straten en pleinen. Straten werden gedimensioneerd op basis
van verkeerskundige inzichten; brede boulevards kwamen er niet. De pleinen hadden in de eerste
plaats een utilitair karakter en werden in de besluitvorming benaderd als kostenpost: ze gingen af
van het areaal uitgeefbare grond. De Amsterdamse pleinen waren groter dan die in Leiden,
Haarlem of andere steden, maar wel krap ontworpen. Er werd met name in de derde uitleg flink
beknibbeld op het aantal en de maat van de buitenruimte. Een van de twee grote marktpleinen in
de grachtengordel werd geschrapt en het Haarlemmerplein en de Herenmarkt werden verkleind
om meer grond te kunnen verkopen. Ook het kerkplein bij de Leidsegracht viel ten prooi aan de
noodzaak om grond te verkopen. De financiële zuinigheid leidde tot een economische omgang
met de ruimte.
De stadsuitbreidingen van Amsterdam zijn vergelijkbaar met grote ruimtelijke projecten
als de droogmaking van de Beemster of de Purmer, de ontzanding in ’s Graveland of de
ontwikkeling van de landgoederenlandschappen langs de Vecht en de Amersfoortseweg, die erop
gericht waren om water of woeste grond tot ontwikkeling te brengen. In al deze voorbeelden
waren Amsterdamse kooplieden-regenten prominent aanwezig als initiatiefnemer of financier. In
veel gevallen brachten zij hun eigen adviseurs en ontwerpers mee.2810 Deze projecten hadden
dezelfde drie onderling samenhangende oogmerken: functionaliteit, opbrengst en esthetiek. Het
waren grootschalige kapitaal- en kennisintensieve ondernemingen. Het verschil zat in de
ondernemingsvorm: de droogmakerijen werden gefinancierd uit aandelenuitgifte, de
Amersfoortseweg was een publiek-private samenwerking en de Amsterdamse stadsuitleg op
hoofdlijnen een overheidsproject.2811 Tijdens de vierde vergroting werd de administratie van de
stadsfabriek zo ingericht dat men op ieder moment inzicht had in de uitgaven en inkomsten van
het megaproject.
Zie over de Beemster: Borger 2004, over de Amersfoortseweg: Abrahamse 2006, over ’s Graveland: Tromp en Six
1975, Mehrtens 1985, over de Vecht: Ottenheym 1989.
2811 Een vroege initiatiefnemer van grote projecten van de Antwerpse ondernemer Gilbert van Schoonbeke. Hij richtte
zich niet alleen op stedelijke ontwikkeling, maar ook op ontginningen. Zowel de aanleg van de Nieuwstad van
Antwerpen als de veenontginning door de ‘compagnie van moeren’ in de Gelderse Vallei maakten onderdeel uit van
zijn bedrijfsactiviteiten: Soly 1977, 195-282, 371-393; Stol 1992, 61-83.
2810
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Na de gronduitgifte viel de stadsuitbreiding uiteen in honderden kleine bouwprojecten.
De stad had te maken met de wensen van de bewoners en ondernemers, die als initiatiefnemers
van bouwprojecten partij waren in de stadsontwikkeling. De stedelijke politiek werd van onderaf
beïnvloed door deze belanghebbenden. Kooplieden spreidden hun risico. Zij staken een deel van
hun kapitaal in de zeer winstgevende, maar even risicovolle overzeese handel. Daarnaast waren
velen van hen actief in meer waardevaste beleggingen als huizen en grond. Veel kopers van
bouwgrond traden zelf op als projectontwikkelaar: zij kochten meerdere percelen en bouwden
voor de markt. Wie een groot grachtenhuis bouwde had de mogelijkheid om aan de achterstraat
bedrijfsruimte of woningen voor de verhuur toe te voegen. Het stond eenieder vrij om te
handelen in grond en huizen, die onderdeel waren van een volledig vrije markt.
Ondernemerschap speelde op ieder schaalniveau een rol in de stadsontwikkeling. Stadsuitbreiding
had bovendien een aspect van publiek-private samenwerking omdat de inrichting van de
buitenruimte, zoals kades en sommige bruggen, deels door de kopers van grond werden betaald.
Ook veel leden van het stadsbestuur hadden ervaring met kleinschalige
projectontwikkeling voor eigen rekening. Zij hadden grondposities en bouwden in en om de stad.
Sommigen ondernamen grote projecten in of buiten Amsterdam. Het bestuur was goed bekend
met de vastgoedmarkt. Daar zat ook een keerzijde aan. Veel leden van het stadsbestuur hadden
posities in vastgoed en grond, die strijdig waren met de belangen van de stad. Grondspeculatie
met voorkennis was een van de complicaties bij het ontwikkelen van stadsuitbreidingen. Een
kleine minderheid handelde gewetenloos. Hieronder vielen de burgemeesters Oetgens en
Cromhout, die vlak voor de vergroting grote stukken grond hadden aangekocht. Zij waren
tegelijkertijd onteigenaar en onteigende. Dit leidde tijdens de derde vergroting tot een
precedentloos en moeilijk oplosbaar conflict, waarbij Oetgens en consorten dreigden de stad in
grote administratieve en juridische problemen te brengen. De overgrote meerderheid nam in
redelijkheid deel aan de vrije markt en werd daar in financiële zin niet slechter van. Cornelis
Pietersz Hooft bevond zich aan de andere kant van het morele spectrum: hij stelde zich veel
principiëler op ten opzichte van Oetgens en consorten dan de meeste anderen. Maar ook Hooft
was een voorstander van de vrije grondmarkt. Hij had geen problemen met speculatie op zich,
maar met de verstoring van de vrije markt die het gevolg was van kartel- en monopolievorming
die door Oetgens en consorten werden veroorzaakt. De invloedrijke Hooft zorgde met zijn
verzet tegen de gang van zaken – ongewild – voor nog meer vertraging.
7.2.5 De facilitaire stad
De noodzaak om de opbrengst te maximaliseren leidde ertoe dat de grondverkoop een sturende
factor was voor de vorm die de stadsuitbreidingen kregen. Uit de resoluties komt naar voren dat
niet alleen de thesaurieren, die de stedelijke financiën beheerden, maar ook de burgemeesters en
vroedschap zich zeer bewust waren van de waarde van grond en de factoren die die waarde
bepaalden, zoals ligging, bestemming en verkaveling. 2812 De stadsontwikkeling werd gestuurd
door de marktvraag. Men ging pas over tot stadsuitbreiding als men zeker meende te zijn van de
afname van voldoende grond.
De bouwkavel was de kleinste en best kwantificeerbare eenheid in de stadsplattegrond.
De meeste percelen werden geveild. De prijsvorming vond plaats op basis van de vraag. De beste
locaties waren alleen betaalbaar voor de zeer vermogenden. Percelen aan de Herengracht, die
gunstig lagen in relatie tot het stadshart, waren het meest gewild als woonlocatie. De verkoop van
vastgoed geschiedde over het algemeen rond de ‘twaalf nachten’, de periode tussen Kerst en
Driekoningen. Dat was blijkens de resoluties de tijd dat grond het meest opbracht.2813 De
stedenbouw was een spel van belangen, waarin in laatste instantie niet de voet of de roede de
belangrijkste rekeneenheden waren, maar de gulden.
Het stadsplan getuigt met zijn efficiënte, orthogonale verkavelingen evenzeer van het
karakter van Amsterdam als koopmansstad als de schepen in de haven of de volgestapelde kades.
De plattegrond werd aangepast als dat de grondverkoop of de opbrengst ten goede kwam. De
aanleg van de dwarsstraten en de verkleining van de pleinen in de derde vergroting zijn hiervan
Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-32 (Vroedschap) 343 (29 maart 1679).
Zie bijvoorbeeld: SAA 5025-8 (Vroedschap) 579 (7 december 1599) 637-638 (27 november 1600), 648 (9 december
1600); 5025-9 (Vroedschap) 381 (14 februari 1609); 5025-10 (Vroedschap) 294 (17 november 1615), 362-363 (5
december 1616); 5025-11 (Vroedschap) 201 (3 januari 1620); 5025-13 (Vroedschap) 103vo-104 (6 december 1623).
2812
2813

344

voorbeelden. De brede, lege kades langs de Herengracht en de Keizersgracht hadden een
representatief karakter, dat ten dienste stond van de particuliere woningen. De openbare ruimte
werd ingezet ten dienste van het wooncomfort: de grootste en mooiste buitenruimtes aan de
woongrachten droegen bij aan de opbrengst.
De grachtengordel was een nieuw woonmilieu voor de bezittende klasse. Het stadsbeeld
van de Herengracht, de Keizersgracht en de Leliegracht, dat grote bewondering opwekte bij de
stadsbeschrijvers, kwam tot stand met particulier geld. De nieuwe typologie van het dubbele
grachtenpand met tuin en tuinhuis, gelegen aan een brede stenen kade, was de ruimtelijke
uitwerking van een kort daarvoor opgekomen nieuwe wooncultuur, waarin elementen van het
buitenhuis een grote rol speelden (slechts de stank van het grachtenwater deed afbreuk aan het
woongenot, en veel mensen ondervingen dit gebrek door een buitenhuis te kopen of te laten
bouwen). Het grachtenhuis werd het statussymbool bij uitstek. De combinatie van een gracht met
een brede kade en een keurblok met de bijbehorende regelgeving was een krachtig
ontwerpmiddel. Hiermee werden enorme investeringen in vastgoed bereikt. De wil om riant te
wonen en de beschikbaarheid van veel geld enerzijds en de verkaveling en bestemming van de
grachtengordel anderzijds waren elkaar versterkende aspecten.
In de derde uitleg werd de verkaveling van de grachtengordel ontworpen op het type van
het grote (vaak dubbele) grachtenhuis, dat zich vanaf het einde van de zestiende eeuw
ontwikkelde. De aanleg van de grote woongrachten was de belangrijkste innovatie die bij deze
stadsuitleg werd doorgevoerd. Het stedelijk wonen ontwikkelde zich in de loop van de
zeventiende eeuw analoog aan het exurbane wonen: het stadshuis maakte net als de buitenplaats
een typologische ontwikkeling door naar een steeds grotere schaal, meer comfort, meer
representatie en steeds meer op klassieke leest geschoeide architectonische vormgeving. Tuinen
en bijgebouwen als koetshuizen, stallen en dienstwoningen waren evenzeer een onderdeel van het
grachtenpand als van het buitenhuis. De ordening werd in toenemende mate gebaseerd op
maximalisering van het wooncomfort. Stedenbouwkundige innovaties zorgden ervoor dat steeds
beter kon worden voldaan aan de woonwensen van de elite. Door de aanleg van achterstraten
konden woonhuizen en bijgebouwen goed worden gecombineerd en bleven kades voor de
huizen verkeersluw. Waar geen achterstraten waren, zoals aan de Keizersgracht, liep dit soms mis.
Kopers van grond kregen zoveel mogelijk opties aangeboden. De stad speelde in op de
ontwikkeling van de woningtypologie. In de derde vergroting werd het kopers makkelijk gemaakt
om twee naast elkaar gelegen percelen te kopen om daar een dubbel grachtenhuis met tuin te
bouwen. In de vierde vergroting ging men nog verder. Deze bood mensen de mogelijkheid om
twee, drie of vier percelen te kopen en daarop een grachtenpaleisje met bijgebouwen en een grote
tuin te realiseren. Schaalvergroting in de woningbouw werd gefaciliteerd. Bij het vaststellen van
het ontwerp voor de vierde uitleg werd ‘commoditeyt’, comfort, als motief genoemd. Dit motief
komt in de stukken maar één keer voor. Men streefde naar een maximale opbrengst voor de stad
en maximaal wooncomfort voor wie dat kon en wilde betalen.
De verkaveling werd in eerste instantie door de overheid gemaakt. De indeling was altijd
regelmatig, met het oog op een soepele grondverkoop, een goede verhandelbaarheid en een
maximale opbrengst. Grote aantallen onderling vergelijkbare kavels werden op de veiling
gebracht. Maar de indeling lag slechts vast tot aan de verkoop. Smaldelen was bijna overal
toegestaan, zolang geen stegen en sloppen werden aangelegd. Het stond iedereen vrij om in
samenspraak met zijn buren tot een meer functionele of representatieve ordening te komen. Als
praktische eisen daartoe aanleiding gaven, werd de verkaveling op particulier initiatief aangepast
door grondruil of verkoop. Dat gebeurde bijvoorbeeld bijna overal op de hoeken van grachten en
dwarsstraten, waar een evenwicht werd gezocht tussen het wonen op de gracht en winkels en
bedrijvigheid in de straten. Aan de Amstel was niet voorzien in grote tuinen achter de huizen.
Hier leidde de behoefte aan een stadspaleisje aan de rivier tot herverkaveling.
Ook voorzieningen als kerken, klokkentorens, markten of vleeshallen werden veelal pas
aangelegd op basis van een gebleken vraag. De groei van de stad leidde tot een schaalsprong: de
stad werd zo groot dat voorzieningen niet meer bereikbaar waren. Mensen klaagden over de
afstanden die zij (lopend) moesten afleggen. In aanvulling op de centrale vismarkt werden
(tijdelijk) dependances geplaatst op de Haarlemmersluis en de Sint-Anthonispoort.2814 De
2814
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Noorderkerk en de Oosterkerk werden gebouwd na klachten van Amsterdammers voor wie de
bestaande kerken te ver weg lagen. Voorzieningen die voortkwamen uit een directe praktische
noodzaak werden sneller aangelegd dan kerken. De overheid was verantwoordelijk voor de
kerkbouw, maar was terughoudend, soms uitgesproken laks, in de tenuitvoerlegging van deze
verantwoordelijkheid.
De gronduitgifte beoogde tevens het stimuleren van de economie. De stad verdiende
veel geld met de verkoop van bouwgrond, maar het kwam ook voor dat percelen onder de
marktprijs werden verkocht of verhuurd als men dacht daarmee bedrijven of zelfs hele
bedrijfstakken vanuit het Hollandse platteland of andere steden naar Amsterdam te kunnen
trekken. Het stadsbestuur was voor iedereen benaderbaar. Ondernemers kregen de kans om hun
belangen te behartigen. Ze kwamen naar de burgemeesters en vroegen om goedkope of gratis
kredieten, grond of bedrijfsruimte. Zij wilden de hogere omzetten van de grote stad graag
combineren met de lage grondprijzen (die velen gewend waren op het platteland). Veel
bedrijfsbebouwing was van hout en had een semi-permanent karakter. Investeringen in
bedrijfsterreinen waren lager dan die in woongebieden. Bedrijven waren altijd bereid te verhuizen
naar betere of goedkopere plekken.
Ieder bedrijf dat van buiten kwam was meer dan welkom. Als men meende de
concurrentie uit de markt te kunnen drukken bestond de bereidheid om grond of gebouwen
gratis ter beschikking te stellen, in de hoop op een uitgestelde, grotere winst. Amsterdam
ondernam pogingen om de hoofdrol in de haringvisserij, de scheepsbouw, de textielindustrie en
de brandewijnstokerij over te nemen. Door goedkope grond of huisvesting te bieden trachtte
Amsterdam zichzelf te profileren als centrum van nijverheid. Hierbij deed zich meestal hetzelfde
mechanisme voor: aanvankelijk werden grond of gebouwen ter beschikking gesteld aan
nieuwkomers. In een latere fase eisten gezeten ondernemers een deel van de buit op.
De stadsuitbreidingen hadden in de eerste plaats een faciliterend karakter. Maar aan het faciliteren
zat een einde. De functionele indeling van het stedelijk gebied was in toenemende mate
onderwerp van planning. Aanvankelijk was de regelgeving reactief. ‘Vrijheid van nering en
functie’ was uitgangspunt. Overlast leidde tot het indienen van rekesten, waarop actie werd
ondernomen. Dan werd bijvoorbeeld een concentratiegebied ingesteld voor een bepaalde
bedrijfstak, en daarmee ruimtelijk beleid voor één facet van de stedelijke economie gemaakt.
Concentratie kwam voort uit overlast. Dit gebeurde bijvoorbeeld al vroeg met de sterk
vervuilende looierijen. De derde vergroting was grofweg verdeeld in twee zones: één met regels
en één (vrijwel) zonder. Met de vierde vergroting kwam een einde aan de rekestenpolitiek: alle
stedelijke functies kregen een weloverwogen plek in het geheel. Ook voor het stadshart werd
steeds strengere regelgeving uitgevaardigd. Men kwam op basis van ervaring tot het inzicht dat
ordening en vrijheid geen tegengestelde begrippen zijn. Integendeel: een goede ordening
faciliteert functies, voorkomt conflicten en draagt bij aan economisch succes op de langere
termijn. Amsterdam was een icoon van het kapitalisme en tegelijkertijd de meest geplande
metropool van Europa.
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