
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De grote uitleg van Amsterdam : stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw

Abrahamse, J.E.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Abrahamse, J. E. (2010). De grote uitleg van Amsterdam : stadsontwikkeling in de
zeventiende eeuw. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-grote-uitleg-van-amsterdam--stadsontwikkeling-in-de-zeventiende-eeuw(2b6e3e43-c68e-4d79-95d3-b2375865c55f).html


 
11 

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 

                                                                    
1 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 

                                                                    
6 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. 
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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 
                                                                    
9 Van Nierop 1925. 
10 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.

                                                                    
16 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. 


