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Deel I: De ontwikkeling van het stedelijk systeem 
 
Hoofdstuk 2. Stadsontwikkeling 1600-1650: de derde vergroting 
 
2.1 De aanloop naar  s t adsuit br e id in g 1600 -1609 
 
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 
                                                                    
112 Asaert 2004, 136-137. 
113 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’. 

                                                                    
118 Lucassen en Penninx 1985. 
119 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 

                                                                    
123 SAA 5025-8 (Vroedschap) 384-385 (18 juli 1597). 
124 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), 6-
10; 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. 
                                                                    
133 Vos 1662, 29. 
134 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). 



 
35 

 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 

                                                                    
138 SAA 5025-8 (Vroedschap) 787 (5 april 1602). 
139 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. 
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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 

                                                                    
146 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 
                                                                    
157 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 

                                                                    
163 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). 
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166 SAA 5025-10 (Vroedschap) 44 (7 juni 1611). In 1611 werd 15.100 gulden betaald voor huizen aan de Nieuwezijds 
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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 
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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 ontw erpfase  1610 -1611 
 
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. 

                                                                    
183 SAA 5025-9 (Vroedschap) 448 (6 februari 1610). 
184 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. 
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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 

                                                                    
189 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 oud-
schepenen. 
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 

                                                                    
197 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, oud-
fabrieksmeester 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. 

                                                                    
204 SAA 5025-9 (Vroedschap) 477 (5 juli 1610). 
205 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. 
 

                                                                    
208 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) 239vo-
240 (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. 

                                                                    
215 SAA 5025-10 (Vroedschap) 43 (25 mei 1611). 
216 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 kapitein-
generaal 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  1611 -1613 
 
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 

                                                                    
219 Over Maurits’ militaire carrière: Van Deursen 2002. 
220 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 

                                                                    
227 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 1580-
1610 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 
                                                                    
238 SAA 5025-10 (Vroedschap) 153 (25 maart 1613). 
239 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 

                                                                    
248 Van Gelder 1925, 383. 
249 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 

                                                                    
253 Tracy 2004. 
254 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 
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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 
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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 
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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 

                                                                    
276 SAA 5025-10 (Vroedschap) 62-63 (19 augustus 1611). 
277 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 

                                                                    
281 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 g rach ten go rde l  1613-1616 
 
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 

                                                                    
285 Van Gelder 1925, 379. Hooft schatte de kosten van de taxatie op ongeveer 20 gulden de roede. 
286 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 bekend293 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 
                                                                    
292 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. 
                                                                    
295 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 

                                                                    
301 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 

                                                                    
309 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. 
                                                                    
319 SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31 december 1613). 
320 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 

                                                                    
327 SAA 5025-10 (Vroedschap) 184 (29 november 1613). 
328 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 

                                                                    
333 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. 
                                                                    
339 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 

                                                                    
347 Jansen 1963b. 
348 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 

                                                                    
353 SAA 5025-10 (Vroedschap) 219 (5 maart 1614). 
354 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 
                                                                    
360 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. 
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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 

                                                                    
363 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. 
 

                                                                    
369 De Klerk 1998, 58-60. 
370 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. 
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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 
                                                                    
377 SAA 5025-10 (Vroedschap) 263 (2 januari 1615). 
378 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.

                                                                    
386 SAA 5025-10 (Vroedschap) 339-340 (11 augustus 1616). 
387 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 Volks ve rhuizing:  s l oop en w ede ropbouw van  de vo ors t ad 1613-1620 
 
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 

                                                                    
396 SAA 5025-10 (Vroedschap) 153 (25 maart 1613). 
397 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 
                                                                    
405 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 
                                                                    
412 SAA 5025-12 (Vroedschap) 82vo-83 (27 januari 1622). 
413 De eigenaren kregen hun vergoeding ‘sonder daer ’t zelve in consequentie getrocken zal mogen worden nochte 
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74 

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. 
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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 

                                                                    
432 SAA 5025-10 (Vroedschap) 182-183 (4 november 1613); SAA 5024-1 (Burgemeesters) 28 (28 november 1613). 
433 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]. 
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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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439 SAA 5025-10 (Vroedschap) 274 (9 maart 1615). 
440 Zie bijvoorbeeld SAA 5039-297 (Rapiamus) 166 (28 augustus 1612); SAA 5039-297 (Rapiamus) 166vo (22 
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. 
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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 rken en to rens 1616 -1640 
 
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 
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453 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). 
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(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 
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toren: Meischke 1961; Anoniem 1961; Van den Hoek Ostende 1963 
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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, 

                                                                    
471 SAA 5025-8 (Vroedschap) 787-788 (5 april 1602). 
472 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 

                                                                    
478 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 

                                                                    
490 SAA 5025-16 (Vroedschap) 149 (28 januari 1637). Men koos voor lood: De Roever 2004, 18. 
491 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 
                                                                    
499 SAA 376-4 (Protocollen Kerkeraad) 432 (30 juli 1620). 
500 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) 174-
175 (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 weste l i jke e i landen  1610 -1640 
 
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 

                                                                    
505 SAA 5025-15 (Vroedschap) 261 (22 juni 1632). 
506 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 

                                                                    
511 Hooft 1871, 110. 
512 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 

                                                                    
519 Hooft 1871, 104-108. 
520 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 

                                                                    
523 SAA 5025-10 (Vroedschap) 60-61 (16 augustus 1611). 
524 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 
                                                                    
533 SAA 5025-10 (Vroedschap) 293 (20 oktober 1615). 
534 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-aan-
rugbebouwing 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. 

                                                                    
540 SAA 5025-10 (Vroedschap) 301-302 (9 december 1615). 
541 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. 
544 Hooft 1871, 112-113. 
545 Hooft 1871, 112. 
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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 

                                                                    
546 Zandvliet 2006, 73-75. 
547 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 

                                                                    
551 SAA 5025-10 (Vroedschap) 375 (5 januari 1617). 
552 SAA 5025-10 (Vroedschap) 380-381 (10 januari 1617). 
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 5025-
10 (Vroedschap) 382-383 (8 januari 1617). 
558 SAA 5025-11 (Vroedschap) 121 (31 mei 1617). De grond werd het jaar daarna betaald en geboekt onder ‘ontvangst 
van extraordinaris zaecken’: SAA 5039-303 (Rapiamus) 158 (17 augustus 1618). 
559 Deze regel mocht niet worden ontdoken door de meerproductie van één jaar administratief over te hevelen naar een 
volgend jaar: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 97vo-98 (27 januari 1631). Het contract werd ondertekend door tien 
scheepstimmerlieden: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 115-115vo (31 januari 1641). Verklaringen over aantallen gebouwde 
schepen op een werf komen mogelijk voort uit deze contracten: Notariële acte d.d. 10 oktober 1657: Van Dillen 1974, 
559-660. 
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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 

                                                                    
560 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 232-233 (22 juni 1644). 
561 De Vries en van der Woude 2005, 350-355. 
562 De meeste reparatiewerven waren in de steden gevestigd. Kooplieden wilden hun schepen na het lossen en laden 
met de eerste gunstige wind laten wegvaren. De wachttijd moest zo kort mogelijk zijn. De Amsterdamse 
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563 Aten 1999. 
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geïntegreerde arbeidsmarkt: Van Bavel 2007. 
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Ze kregen een halve stuiver per gedroogd net: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 140 (27 juni 1651). 
571 In 1640 werd een rapport van burgemeester Geelvinck over dit onderwerp besproken in de Vroedschap: SAA 5025-
17 (Vroedschap) 31vo (3 juli 1640). 
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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 Haarl emmerbuurt  1610-1620  
 
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 

                                                                    
580 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. 
                                                                    
589 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 

                                                                    
598 SAA 5025-13 (Vroedschap) 54 (7 oktober 1623). 
599 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, 
                                                                    
602 SAA 5025-10 (Vroedschap) 199 (31 december 1613). 
603 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). 
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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 Stadson twikkel in g na de derde ve rg ro t in g:  i nb re i d ing,  aanlanding  en bu itenbouw 1620 -
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 

                                                                    
610 SAA 5025-10 (Vroedschap) 260 (6 december 1614). 
611 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 

                                                                    
617 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. 

                                                                    
625 SAA 5039-33 (Oudraad) 33vo-34 (22 november 1616). 
626 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 
                                                                    
633 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 105 (7 januari 1633). 
634 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 

                                                                    
643 SAA 5025-12 (Vroedschap) 135 (10 september 1622). 
644 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). 
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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 woon-
winkelhuizen. 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 

                                                                    
650 SAA 5025-15 (Vroedschap) 152 (20 juni 1630). 
651 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 
                                                                    
661 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 139vo (18 januari 1651). 
662 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 Sint-
Anthonisdijk 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 oost- 
en 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 
                                                                    
667 De Bordes 1856, 175-182. 
668 SAA 5025-15 (Vroedschap) 101vo (9 augustus 1629). 
669 SAA 5025-15 (Vroedschap) 102-102vo (16 augustus 1629). 
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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 
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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 
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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. 

                                                                    
699 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 

                                                                    
709 SAA 5025-16 (Vroedschap) 26 (17 november 1633). 
710 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 

                                                                    
721 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 

                                                                    
734 SAA 5025-19 (Vroedschap) 214 (15 februari 1652). 
735 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 
                                                                    
741 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 na-
bedenken, 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 

                                                                    
747 Van Domselaer 1665, 247-248. 
748 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.

                                                                    
753 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). 


