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Hoofdstuk 3. Stadsontwikkeling 1650-1700: De vierde vergroting 
 
3.1 Plannen voor  s tadsu it bre iding  1650 -1660 
De voortgaande verstedelijking van het buitengebied leidde in combinatie met de Aanslag op 
Amsterdam tot nieuwe plannen voor stadsuitbreiding. In 1652 heeft de vroedschap een 
fortificatieplan voor een volgende vergroting vastgesteld. Kort daarop begon de Eerste Engelse 
Oorlog (1652-1654), die een kortstondig einde van de stadsontwikkeling inluidde. De 
ontwikkeling van de nieuwe haveneilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg begon kort 
na het sluiten van het Verdrag van Westminster. Net als bij de derde vergroting ging 
havenuitbreiding vooraf aan stadsuitbreiding. In 1662 werd een uitbreidingsplan vastgesteld voor 
het gebied tussen de Leidsegracht en de Nieuwe Vaart. De ervaring die men had opgedaan met 
de derde vergroting werd verwerkt in een volledig doorontworpen stadsplan, waarin alle aspecten 
in onderlinge samenhang waren benaderd. De basis lag in de succesvolle grachtengordel; deze 
werd niet alleen doorgetrokken, maar het concept werd verder uitgewerkt. Om de uitvoering van 
dit plan mogelijk te maken, werd een nieuw grondbeleid ingevoerd. De vierde vergroting is het 
resultaat van de ontwikkeling van een vernieuwd instrumentarium en een stedenbouwkundige 
methodiek waarin functionaliteit en esthetiek samengaan met maximalisering van de 
grondopbrengst. Na het Rampjaar kwam de stadsontwikkeling tot een einde: een deel van de 
geplande grachtengordel werd niet verkocht, maar opnieuw verkaveld en verhuurd als tuin. De 
Plantage was hiervan het resultaat. 
 
3.1.1 Van voorstad tot stad: de keuze van het goede moment 
Met de voortgaande verdichting en verstening van de bebouwing buiten de stad werd het 
organisatorisch, juridisch en financieel steeds moeilijker om een drastische verandering aan 
brengen in de stedenbouwkundige structuur. Men dreigde op het punt terecht te komen waarop 
ingrijpen niet meer mogelijk was. De voorlopige, tijdelijke stad zou geleidelijk de definitieve stad 
worden. Dat punt was veertig jaar eerder bereikt met de Jordaan. Daar was de prestedelijke 
structuur gehandhaafd, terwijl toch honderdduizenden guldens waren betaald aan 
schadevergoedingen voor bewoners. Hoge kosten waren gecombineerd met een slecht resultaat, 
aldus C.P. Hooft. Een dergelijke gang van zaken wilde men tot iedere prijs voorkomen. De 
problemen met de ruimtelijke ordening en de waterkwaliteit in de Jordaan zullen zeker 
meegespeeld hebben bij deze overweging.755 Dat blijkt onder meer uit een resolutie van de 
burgemeesters waarin wordt gesteld dat men te rade moest gaan bij stadslandmeter Cornelis 
Danckerts de Rij en anderen die nog wel zouden weten hoe de derde vergroting was verlopen.756 
Danckerts, 63 jaar oud, was zelf niet betrokken geweest bij de derde vergroting, maar had deze 
als jongen meegemaakt. Zijn vader Cornelis Danckerts de Oude had samen met Staets en De 
Keijser de leiding gehad over de stadsfabriek tijdens de derde vergroting.757 De administratieve 
erfenis van de vergroting zal voor een deel in het takenpakket van zoon Danckerts zijn 
terechtgekomen. 

Een stadsuitbreiding moest zichzelf voor een zo groot mogelijk deel direct terugbetalen 
uit de grondopbrengst, en indirect door de groei van de stedelijke economie en de 
belastingopbrengsten. Tobias van Domselaer beschreef hoe de stad in de periode 1620-1650 ‘met 
grote sommen verrijkt [was] geworden’ door het aanplempen van wateren en het uitgeven van 
bouwgrond.758 De opbrengst was een graadmeter voor het succes van de stadsontwikkeling. 
Voordat men begon aan stadsuitbreiding moest de voorstad zo groot en dichtbevolkt zijn dat 
over de noodzaak van de uitbreiding geen twijfel bestond. De vraag naar bouwgrond moest groot 
genoeg zijn. Men moest daarom niet te vroeg beginnen. Anderzijds moest men niet te lang 
wachten; afbraak van huizen kwam neer op kapitaalvernietiging. De ervaring leerde dat de stad 
uiteindelijk voor de kosten zou opdraaien. De kunst was het moment van ingrijpen zodanig te 
kiezen dat de schade beperkt bleef, maar ook dat men de grond in de nieuwe vergroting 
makkelijk zou kunnen verkopen. De vergroting was zonder enige twijfel een belangrijk 
gespreksonderwerp in de kringen van het stadsbestuur.  
                                                                    
755 Zie hoofdstuk 6. 
756 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660). 
757 Van Essen 1998, 26. 
758 Van Domselaer 1665, 252. 
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3.1.2 De Aanslag 
De aanleiding voor de derde vergroting was de vrede geweest; het Twaalfjarig Bestand bood de 
stad de adempauze om een nieuwe omwalling aan te leggen en de stad te vergroten. De sterk 
oplevende economie bezorgde de stad het geld dat nodig was voor het werk. Deze gang van 
zaken herhaalde zich na 1648. De Vrede van Munster leidde overal in de Republiek tot plannen 
voor stadsuitbreiding en andere openbare werken.759 Maar de concrete aanleiding om in 
Amsterdam te beginnen met de planvorming voor een volgende vergroting was een daad van 
oorlog. De moeilijke afweging waar het stadsbestuur voor stond leek te worden beslist door een 
aanval uit onverwachte hoek. 

Op 30 juli 1650 kwam een man bij burgemeester Cornelis Bicker. Hij was koerier op de 
postdienst naar Hamburg en had op de heide bij Hilversum een ruiterleger zien optrekken 
richting Amsterdam. Men dacht aanvankelijk dat het Zweedse of Lotharingse troepen waren die 
de stad kwamen plunderen. Het bleek de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz te 
zijn. Deze stond aan het hoofd van een troepenmacht die op instigatie van zijn jeugdige neef 
Willem II, stadhouder van Holland en vijf andere gewesten, optrok naar Amsterdam. De prins 
was het niet eens met de troepenreducties die na de Vrede van Munster in 1648 werden 
doorgevoerd.760 Amsterdam streefde naar een kleiner staand leger omdat de stad er een belangrijk 
deel van betaalde. Dit conflict was in 1650 uitgegroeid tot een strijd om de macht in de 
Republiek; Willem II had besloten om Amsterdam met militaire middelen zijn wil op te leggen. 
Willem Frederik had in de periode daarvoor sterke anti-Amsterdamse sentimenten ontwikkeld. In 
zijn nachtmerries werd Amsterdam een nieuw Rome of Venetië. Volgens zijn analyse zou 
Amsterdam eerst Holland beheersen, onder meer via de machtige VOC. Vervolgens zou Holland 
de Republiek onderwerpen.761 

De voorbereidingen voor de aanslag waren al in 1649 begonnen. Willem Frederik ging in 
december 1649 naar Amsterdam, liet de Regulierspoort openen om de poortwacht te 
controleren. Er was ‘schlechte wacht’, slechts een ondermajoor met tien of twaalf man. Willem 
Frederik stelde vast dat de wacht met weinig mankracht en moeite kon worden overmeesterd.762 
Vijftig soldaten zouden de Regulierspoort bij verrassing innemen en de hoofdmacht van 12.000 
man de stad binnenlaten. Maar na een zwaar onweer verdwaalden tien regimenten op de heide 
buiten Hilversum. Ze kwamen uren te laat op de afgesproken verzamelplaats in Abcoude. Dit 
waren de ruiters die de postbode had gezien en waarover hij Cornelis Bicker had ingelicht. 

Bicker ging meteen over tot actie. Hij riep de burgerwacht onder de wapens, liet poorten 
en bomen sluiten en de bruggen ophalen, negentig stukken geschut op de wallen zetten en riep 
de vroedschap in vergadering bijeen. Drie leden van de vroedschap kregen het opzicht over de 
wallen en het geschut. Voor iedere poort werd een halvemaan opgeworpen, de bruggen buiten de 
Sint-Anthonis-, Reguliers- en Heiligewegspoort werden afgebroken. Hout en vaartuigen werden 
uit de stadsgracht gehaald. In de Amstel werden schepen met geschut gelegd. De volgende dag 
werden tweeduizend waardgelders aangenomen.763 De Sint-Anthonissluis en de Heiligewegssluis 
werden opengezet en de Diemerzeedijk doorgestoken.764 Een flinke noordwestenwind zorgde 
ervoor dat het land tussen de Ouderkerkerweg en de Amstelveenseweg snel onder water kwam te 
staan.765 Het door de prins beoogde verrassingseffect werd niet bereikt. De aanslag was mislukt. 
Toen Willem II dit nieuws hoorde stampvoette hij van woede en wierp, aldus Wagenaar, zijn 
hoed op de grond. 

Naar het schijnt heeft de prins met het idee gespeeld de stad alsnog te belegeren. Op 31 
juli begaf hij zich naar de troepen buiten Amsterdam en eiste per brief dat het bestuur hem en 
een aantal soldaten toegang zou verschaffen tot de stad. Gezien het voorgaande mag het geen 
                                                                    
759 Israel 1995, 16-17. 
760 Over de Aanslag: Israel 1997, 687-704; Wagenaar 1760, 549-575. 
761 Dagboek Willem Frederik van Nassau-Dietz, 30 september/10 oktober 1643, 19/29 oktober 1647, 21 september/1 
oktober 1649: Van der Plaat 1995, 29, 446, 699. 
762 Dagboek Willem Frederik van Nassau-Dietz 29 november/9 december 1649: Van der Plaat 1995, 724. 
763 SAA 5025-19 (Vroedschap) 103 (30 juli 1650). Ook de brug over de Singelgracht achter de Gietersstraat werd 
afgebroken. Deze brug werd in 1651 herbouwd: SAA 5025-19 (Vroedschap) 151 (9 mei 1651). 
764 SAA 5025-19 (Vroedschap) 104vo (31 juli 1650). 
765 Uit schadevergoedingen blijkt dat de inundaties zijn uitgevoerd: SAA 5025-19 (Vroedschap) 130-130vo (2 december 
1650), 177 (1 september 1651). 
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verbazing wekken dat dit verzoek werd afgewezen. De prins mocht wel met enkele 
‘huisbedienden’ naar de vroedschap komen en zijn verhaal doen. In de daarop volgende 
onderhandeling werd het standpunt inzake de troepenreductie verzacht en werden 
oudburgemeester Andries en burgemeester Cornelis Bicker uit de regering gezet. De Bickers 
voerden al jarenlang oppositie tegen de stadhouder. Willem II overleed op 6 november 1650 aan 
de pokken. De vierde vergroting was er hoe dan ook wel gekomen. Maar de Aanslag op 
Amsterdam maakte opnieuw pijnlijk duidelijk hoe zwak de fortificatie van de stad was, vooral aan 
de oostkant. Na de Aanslag kwam het probleem van de fortificatie (en daarmee dat van een 
stadsvergroting) op de agenda. 
 
3.1.3 Jan Heijmansz Coeck en de stadsverdediging 
Ook nadat het leger van de prins was weggetrokken bleef men waakzaam in Amsterdam. De 
stadspoorten werden scherp bewaakt en in de stadsgracht werden palen geslagen om een 
vijandelijke doorvaart te hinderen. Maar meer structurele maatregelen bleven niet lang uit. Na de 
mislukte aanslag was het bestuur doordrongen van het feit dat het slecht gesteld was met de 
veiligheid. Verbetering van de stadsverdediging kreeg prioriteit. De compagnieën burgers die de 
stad moesten verdedigen werden uitgebreid.766 Men besloot tot een nieuwe wijkindeling met 54 
burgercompagnieën.767 De behoefte aan verbetering van de vestingwerken leidde al snel na de 
aanslag tot de aanstelling van een stadsingenieur. Deze had zich aangediend in de persoon van 
Jan Heijmansz Coeck, geboren in Amsterdam in 1591. Uit zijn sollicitatiegesprek met de 
burgemeesters was gebleken dat hij een zeer ervaren vestingbouwkundige was. Dat bleek niet 
alleen uit zijn langjarige dienst bij de Spaanse koning, maar ook uit zijn kennis van de 
Amsterdamse vestingbouwkundige situatie. De burgemeesters droegen Coeck voor aan de 
vroedschap, op voorwaarde dat zijn ontslag uit Spaanse dienst werd aangetoond.768 

De ingenieur kwam met maatregelen om de stadsverdediging zowel op de korte als op de 
langere termijn drastisch te verbeteren. Dit leidde tot het ontwerp van een aantal 
vestingbouwkundige werken. Coeck begon met een bescheiden serie ingrepen waarmee de stad 
voor de korte termijn kon worden beveiligd. Hij stelde voor hekken te plaatsen op de 
belangrijkste toegangswegen en bomen te leggen in de Amstel en de Boerenwetering. Maar de 
vroedschap wilde meer: de burgemeesters kregen het dringende verzoek om op korte termijn te 
komen met een compleet vestingplan waarmee de stad aan de oostzijde goed verdedigd zou 
zijn.769 Hiermee kwam stadsuitbreiding opnieuw prominent op de agenda te staan: het sprak 
vanzelf dat de voorsteden binnen de nieuwe wal zouden komen te liggen. 

Het jaar daarop kreeg Coeck op eigen verzoek opdracht om ook een verdedigingsplan 
op te stellen voor het waterfront van Amsterdam.770 Op 10 juli 1651 kwam Coeck naar de raad 
om rapport uit te brengen; hij had zijn plan nog niet klaar. Hij meldde wat men al eerder had 
geconstateerd: de vestingwerken waren vooral aan de oostkant van de stad in zeer slechte staat. 
Buitendijks was er niet veel meer van over. Er werd een commissie ingesteld die dit probleem 
moest oplossen.771 Men begon met de bouw van een wachthuis op de fortificatie Kattenburg. 
Hier waren de bolwerken al vanaf de jaren veertig langzamerhand in beslag genomen door 
scheepswerven en woningen voor de scheepstimmerlieden.772 Kattenburg was een zwakke plek in 
de toch al sterk vervallen vestingwerken aan de oostkant van de stad. Met de bouw van het 
wachthuis kon dit deel van de IJoever permanent worden bewaakt.773 

De aanstelling van Jan Heijmansz Coeck leidde echter niet tot de snelle en fundamentele 
aanpak van de problematiek die de raad voor ogen stond. Coeck had naar de smaak van de 
vroedschap niet snel genoeg een fortificatieplan opgesteld. Kennelijk kon hij het werk niet aan. 

                                                                    
766 SAA 5025-19 (Vroedschap) 112 (2 september 1650). 
767 SAA 5025-19 (Vroedschap) 119 (19 september 1650). Een maand later werden nog twee nieuwe compagnieën 
opgericht: SAA 5025-19 (Vroedschap) 120 (28 oktober 1650). 
768 SAA 5025-19 (Vroedschap) 119vo (19 september 1650). 
769 SAA 5025-19 (Vroedschap) 119vo-120 (4 oktober 1650). 
770 SAA 5025-19 (Vroedschap) 142 (3 maart 1651). 
771 SAA 5025-19 (Vroedschap) 161 (10 juli 1651). Naast de burgemeesters hadden de raden Geelvinck, Corver, Witsen, 
Dronckelaer, Blaeu en Tulp zitting in de commissie. 
772 SAA 5025-18 (Vroedschap) 220 (15 december 1648). Met het ‘nieuwe eiland’ werd Kattenburg bedoeld: SAA 5025-
19 (Vroedschap) 177 (1 september 1651). 
773 SAA 5025-19 (Vroedschap) 177 (1 september 1651). 
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Incidenteel werd gebruik gemaakt van de diensten van de ingenieurs Matthias Døgen en Pieter de 
Perceval, beiden onder meer werkzaam voor de Admiraliteit.774. Verder werd Henrick Ruse op 29 
augustus 1651 op dagloon aangesteld als ‘extraordinaris ingenieur’.775 Ruse presenteerde zichzelf 
als een doorgewinterd ijzervreter die vanaf zijn vijftiende jaar ‘gedreven door een natuerlijcke 
genegentheijt en lust tot de actien’ had deelgenomen aan oorlogen in heel Europa. Volgens Ruse 
zat niemand te wachten op ingenieurs die als verweekte intellectuelen ‘by een goet vuer in ’t 
hoexcken van den haert de Steden attaqueren’. Er waren mannen nodig die gewend waren ‘te 
dansen na ’t gespeel des Canons en Musquetten’.776 

Ruse was met Van Coehoorn en Vauban de belangrijkste vernieuwer van de militaire 
architectuur. Hij legde de kiem voor het Nieuwnederlands stelsel dat Van Coehoorn zou 
ontwikkelen. Ruses systeem is ook wel het ‘verbeterde Oudnederlandse stelsel’ genoemd.777 Hij 
legde zijn inzichten neer in een vestingbouwkundig tractaat dat hij opdroeg aan het Amsterdamse 
stadsbestuur. Ruse wilde zijn kennis in dienst stellen van het grote Amsterdam. Zijn boek was 
opgedragen aan het stadsbestuur. Zijn belangrijkste innovatie onderving een gebrek van het 
Oudnederlands stelsel. In dit systeem lagen de flanken van de bastions loodrecht op de courtines, 
en dus recht tegenover elkaar. Hiermee bestond het risico dat kanonniers ‘malkanderen in ’t 
gesicht’ schoten. Ruse stelde voor om de flanken onder een hoek van negentig graden te leggen 
met de facen van de naastgelegen bolwerken.778 
 
3.1.4 ‘Oorlogsbliksems’: bouw en sloop van de blokhuizen in de Amstel 
De eerste fortificatiewerken die na de Aanslag daadwerkelijk werden gebouwd, waren de 
blokhuizen in de Amstel.779 De rivier vormde een gapend gat in de vestinggordel. De blokhuizen 
werden gebouwd in de rivier op enige afstand van de beide oevers (afb. 44). Ze stonden op zware 
eikenhouten palen. De onderste verdieping bestond uit een aantal gewelven. Deze dienden als 
boothuis voor bewapende sloepen. Aan de landzijde bevond zich een aantal geschutspoorten van 
waaruit de Amstel en de wegen erlangs konden worden bestreken. Op deze onderbouw stonden 
achter een zware borstwering twee kubusvormige, classicistisch gelede en geornamenteerde, villa-
achtige gebouwen. Hierin bevond zich een aantal ‘lugtige’ vertrekken voor de bevelhebbers.780 
Tussen de beide blokhuizen zou de rivier met een rij palen worden afgesloten. 

Toen het plan op 1 maart 1651 in de vroedschap werd besproken waren er bedenkingen: 
de blokhuizen zouden de scheepvaart kunnen hinderen. Een raadscommissie moest dit probleem 
onderzoeken en met een advies komen.781 De conclusie kwam twee dagen later: de blokhuizen 
zouden de stadsverdediging verbeteren. Op het punt van het verkeer werd een oplossing 
geboden voor een deel van het probleem: door toestemming te geven om iets stroomopwaarts 
op iedere oever een herberg te bouwen hoefden in ieder geval de veerschuiten de blokhuizen niet 
te passeren. De raad nam hier genoegen mee en de bouw nam een aanvang.782 De blokhuizen 
werden in hout uitgevoerd en waren nog diezelfde zomer klaar.783 Op de beide blokhuizen werd 
een beheerder aangesteld, die verantwoordelijk was voor het onderhoud en het schoonhouden 
van de gebouwen en de bediening van de slagbomen. Deze functionarissen moest worden 
ingeprent dat de blokhuizen zelf niet bedoeld waren als herberg en dat drinkgelagen niet waren 
toegestaan.784 Later bleek dat de blokhuizen de schippers het zicht ontnamen op de palen die 
ertussen stonden. Dit had geleid tot een reeks ongelukken met schepen en schuiten.785 Men 
besloot de palenrij weg te halen.786 

                                                                    
774 Zie de briefwisseling van Constantijn Huygens op www.inghist.nl. Pieter de Perc(h)eval was van 1643 tot 1656 
ingenieur van de Staten van Holland: Muller en Zandvliet 1987, 230; Jansen 1975-1976. 
775 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 325-325vo (29 augustus 1651). 
776 Ruse 1654, voorwoord. 
777 Lepage 1992, 71; Goudeau 2005, 95-96. Voor een biografisch overzicht: Westerbeek Dahl 2000 
778 Ruse 1654. 
779 De term ‘blokhuis’ slaat niet op de vorm, maar op de functie van het gebouw. Blokhuis betekent zoiets als ‘fort’. 
780 Den Herder 1951. 
781 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651). 
782 SAA 5025-19 (Vroedschap) 141vo (3 maart 1651). 
783 SAA 5025-19 (Vroedschap) 168-168vo (8 augustus 1651). 
784 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 39 (31 januari 1652). 
785 SAA 5025-19 (Vroedschap) 241vo (8 juni 1652). 
786 SAA 5025-19 (Vroedschap) 243 (20 juni 1652). 
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Al in 1654, slechts drie jaar na de bouw, werden de blokhuizen door de drie ingenieurs 
Perceval, Coeck en Ruse beoordeeld als een totale mislukking: ze waren hinderlijk voor het 
verkeer en de doorstroming van het water en hadden geen enkel positief effect op de 
stadsverdediging. Dit advies leidde tot de sloop van de blokhuizen – kort daarvoor door Vondel 
nog bezongen als ‘oorlogsbliksems’ in de Amstel.787 Het is onwaarschijnlijk dat één van de drie 
ingenieurs de blokhuizen heeft ontworpen. Waarschijnlijk moeten we de blokhuizen toeschrijven 
aan iemand buiten het gezelschap ingenieurs dat zich bezighield met de fortificatie van 
Amsterdam. Dat wijst in de richting van Daniel Stalpaert; de architectuur van de blokhuizen 
ondersteunt deze toeschrijving.788 
 
3.1.5 Het plan-Coeck van 1652: start en stop van de stadsuitbreiding 
Na de Vrede van Munster verschoof de aandacht van ad hoc verbeteringen in de verdediging 
naar civiele werken: stadsvergroting en openbare gebouwen. Dat gold niet alleen voor 
Amsterdam maar evengoed voor andere steden.789 Stadsuitbreiding werd in 1651 gezien als 
onvermijdelijk.790 In november kwam de commissie die de stadsverdediging op orde moest 
brengen, met een mondeling verbeterplan met een bijbehorende kaart naar de vroedschap.791 
Deze kaart is niet bewaard gebleven. Maar het vestingplan dat werd getoond is te zien op twee 
kaarten, die als document niets te maken hadden met de stadsuitbreiding. Het zijn 
voorontwerpen voor een nieuwe, actuele stadsplattegrond. De makers waren op de hoogte van 
de projecten die op dat moment in ontwikkeling waren.792 Dat blijkt uit de weergave van het 
geplande stadhuis en de voorgenomen verhuizing van de stadstimmertuin. 

Het op deze kaart (afb. 45) weergegeven vestingplan werd ontworpen door 
stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck, met medewerking van Ruse en waarschijnlijk Døgen, op 
basis van de op 3 maart verleende opdracht. Volgens de literatuur raadde Ruse het bestuur aan 
om de geplande omwalling volgens verbeterde stelsel aan te leggen en volgde het stadsbestuur 
zijn advies niet op.793 Ruse vertrok, waarschijnlijk door bemiddeling van Johan Maurits van 
Nassau-Siegen, naar Brandenburg en later naar Denemarken.794 In de literatuur wordt 
gesuggereerd dat Ruses vertrek te maken zou hebben met dit verschil van mening. Daarvoor is 
geen bewijs. Waarschijnlijk verliet Ruse Amsterdam met het vooruitzicht op meer, interessanter 
en beter betaald werk.795 

Het plan van 1652 heeft een kleinere omtrek dan het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp. 
Het belangrijkste verschil in de loop van de vestingwal ligt aan het IJ, waar later de eilanden 
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg werden aangelegd. In het plan buigt de omwalling naar 
binnen af, vergelijkbaar met die in het westelijk havengebied. Dit ontwerp kan worden gekoppeld 
aan een vroedschapsresolutie. Op basis van dit plan besloot de vroedschap tot de aanleg van een 
gracht om de voorsteden, van het bolwerk bij de Passeerdersgracht tot aan het IJ. Buitendijks 
zouden twee bolwerken worden aangelegd om de zwakste plek in de stadsverdediging, de 
oostelijke IJ-oever, beter te kunnen verdedigen tegen een aanval.796 Op 14 maart 1652 werd het 
tracé van de gracht iets gewijzigd vastgesteld.797 
                                                                    
787 SAA 5025-20 (Vroedschap) 189vo-190 (2 juli 1654); Joost van den Vondel, Aen de Blokhuizen van Amsterdam: 
www.dbnl.org. 
788 Van Essen 1998, 69. 
789 Israel 1995. 
790 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651), toelichting punt 3. 
791 GAA 5025-19 (Vroedschap) 197vo (20 november 1651). 
792 Zie Bakker en Schmitz 2007, cat. nrs. 34, 35, en over de kaart uit de collectie Bodel Nijenhuis (d’Ailly 135): Lugt 
1915, 39-42, 159-166. Lugt dateert de kaart vlak voor 1650 en zoekt de maker in de kring rond stadslandmeter Cornelis 
Danckerts de Rij, bijvoorbeeld zijn neef, de graveur en uitgever Cornelis Danckerts. 
793 Schukking 1941, 27. 
794 Taverne 1980; Van Wieringen 1982. 
795 In 1660 was Ruse terug in Amsterdam: SAA 5025-22 (Vroedschap) 240vo-241 (28 januari 1660). Vanaf 1659 
ontving hij 250 gulden per jaar: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 125vo (14 augustus 1659). In 1660 vroeg hij om ontslag. 
Dat kreeg hij niet, althans niet als ingenieur, wel als kapitein. Hij ontving een acte van bekwaamheid van de 
burgemeesters en mocht zijn diensten elders aanbieden maar bleef in dienst: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 19vo (24 
januari 1660). Hij nam in 1671 ontslag als ingenieur in buitengewone dienst: SAA 5039-33 (Oudraad) 155 (15 augustus 
1659/14 oktober 1671). 
796 SAA 5025-19 (Vroedschap) 197vo (20 november 1651). Er wordt gesproken over het ‘uijterste bolwerck benoorden 
de Heyligeweghspoort’ en ‘het noorderbolwerck bij de Heylige Weghspoort aff’. Hier moet het bolwerk ‘de Passeerder’ 
zijn bedoeld. Dit was het eerste bolwerk noordelijk van de poort. Het ‘kleine bolwerk’ (op de hoek van de dwarswal 
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De aanleg van de gracht rond de voorsteden was een stap in de richting van een nieuwe 
stadsuitbreiding. Het was niet de Singelgracht waartoe werd besloten maar de binnenvestgracht 
of Lijnbaansgracht. Door de aanleg van deze gracht zouden de voorsteden met een beperkte 
inzet van middelen in een iets betere staat van verdediging worden gebracht. Bovendien werd 
nuttig werk verricht door vast een deel van het vastgestelde vestingplan uit te voeren. De 
binnenvestgracht was net als bij de derde vergroting het onderdeel van de fortificatie dat eerst 
werd aangelegd omdat de plaats waar vestingwerken werden aangelegd over water bereikbaar 
moest zijn. 

Van de uitvoering kwam aanvankelijk weinig terecht. Aan de westzijde van de Amstel 
gebeurde in het geheel niets. Aan de oostzijde werd de gracht niet verder gegraven dan van de 
Amstel tot aan de stadstimmertuin. Deze was smaller dan de uiteindelijke Lijnbaansgracht en lag 
schuin ten opzichte van de Amstel.798 Dit deel diende voor de aanvoer van bouwmaterialen naar 
de timmertuin. Op een kaart van de stadstimmertuin wordt dit deel van de gracht ook aangeduid 
als ‘de nieuwe houtgraft’. Alleen waar de gracht naast zijn geplande functie als onderdeel van de 
vesting tevens werd gebruikt als verkeersroute van en naar de werf werd hij daadwerkelijk 
gegraven. Ook de beperkte breedte wijst hierop: hier was niet meer aangelegd dan een vaarsloot 
naar de timmerwerf (afb. 46).799 

Met de gedeeltelijke aanleg van de Lijnbaansgracht vanaf 1651 werd aan de bewoners 
van de voorsteden het signaal afgegeven dat een stadsuitbreiding op til was. Dit was strikt gezien 
niet het geval. De stad werd niet uitgebreid, er werd alleen een voorschot genomen op een latere 
uitbreiding door te beginnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe vestingwal. 
In dit licht moeten we de mededeling zien dat het ‘des Raedts meeninge niet en is de stadt uijt te 
leggen ofte royinge te geven’.800 Deze vaststelling uit de vroedschapsresoluties van 1651, nog eens 
herhaald in 1652, is vaak geciteerd en heeft voor veel verwarring gezorgd. Toch is hij slechts voor 
één uitleg vatbaar. Net als alle andere resolutieteksten moet deze letterlijk worden genomen: er 
was geen formeel besluit genomen om de stad uit te breiden, hoezeer alle tekenen ook in die 
richting wezen. Daarom kreeg niemand het recht om te bouwen (‘rooiing’) in de jurisdictie. Het 
bouwverbod bleef onverkort van kracht, ook ter voorkoming van latere schadeclaims. Dat lag 
niet aan verwarring of onenigheid in de vroedschap en was niet in tegenspraak met het graven 
van de Lijnbaansgracht en alle andere zaken die onmiskenbaar voorafgingen aan stadsuitbreiding. 

Dat een stadsuitleg op til was blijkt uit het gedrag van het stadsbestuur in de aankoop, 
verkoop en bestemming van stukken grond in de latere vergroting. Aan de verkoop van grond in 
het gebied waar de latere vergroting zou komen, werden al vanaf de jaren dertig voorwaarden 
gesteld waaruit bleek dat stadsuitbreiding niet uitgesloten was. Sommige terreinen werden 
verkocht onder conditie dat de stad ze op elk gewenst moment voor dezelfde prijs kon 
terugkopen.801 Bij verhuur van grond behield de stad zich soms het recht voor om de 
overeenkomst van de ene dag op de andere kon opzeggen om over de grond te kunnen 
beschikken.802 Dergelijke regelingen gaven lucht aan mensen die ruimte nodig hadden en zorgde 
er tegelijkertijd voor dat hun vestiging buiten de stad niet als blokkade tegen stadsuitbreiding zou 
werken. 

                                                                                                                                                                                                  
langs de latere Leidsegracht en de omwalling van de Jordaan) maakte deel uit van de tijdelijke fortificatie. Het was niet 
inpasbaar in de definitieve omwalling en werd gesloopt. 
797 De wijziging was het gevolg van de beslissing om buitendijks drie in plaats van twee bolwerken aan te leggen en het 
tracé van de fortificatie iets naar buiten te verleggen. Het aantal bolwerken ten oosten van de Amstel ging van acht naar 
negen: SAA 5025-19 (Vroedschap) 221 (14 maart 1652). Uiteindelijk zijn toch twee bolwerken aangelegd, waarmee het 
totaal weer op acht kwam. 
798 Kennelijk was op het plan dat op 14 maart 1652 was goedgekeurd het tracé van de vestingwerken ongewijzigd ten 
opzichte Coecks vestingplan uit 1651. 
799 Men speelde in 1665 met het idee om de Lijnbaansgracht ten westen van de Amstel breder te maken dan hij 
uiteindelijk is geworden. Hiermee was een soort binnenhaven aan de Amstel ontstaan. Men besloot dit voornemen niet 
uit te voeren: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45vo (28 oktober 1665); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 
48 (28 oktober 1665). 
800 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651); SAA 5025-19 (Vroedschap) 214 (15 februari 1652). 
801 Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1638, toen lakenhandelaar Jacob van Loon een terrein buiten de Heiligewegspoort bij 
de singelsloot kocht: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 111 (12 juni 1638), 116 (31 januari 1641). 
802 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 170vo (6 april 1656). 
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De thesaurieren begonnen met de stelselmatige aankoop van grond die op de markt 
kwam.803 In januari 1652 kregen zij de opdracht om alle grond ‘onder off omtrent de vrijheijt 
gelegen’, waar ze de hand op konden leggen, aan te kopen.804 Deze opdracht maakt 
onmiskenbaar deel uit van de voorbereiding van een nieuwe stadsvergroting.805 Men had in 1652 
niet alleen een compleet vestingplan laten maken, maar stadsuitbreiding was onvermijdelijk en 
leek snel dichterbij te komen. Het besluit om de binnenvestgracht aan te leggen was een 
belangrijke stap in de richting van uitvoering van de stadsuitbreiding. Een andere maatregel die 
samenhing vertoont met de op handen zijnde vergroting was een algemeen verbod op 
vervuilende industrie in de oude binnenstad, dat in januari 1652 werd afgekondigd.806 

Ook de voorgenomen verplaatsing van de stadstimmertuin naar de oostkant van de stad 
wijst op de aanstaande vergroting. De timmertuin zou op een uitstekend bereikbare plaats komen 
te liggen: bij de Amstel aan de binnenvestgracht. Bovendien zou de werf midden in het 
voorgenomen werk komen te liggen.807 De voorbereidingen voor een uitleg kwamen tot een 
voorlopig einde met het uitbreken van de Eerste Engelse Oorlog. Die begon in de zomer van 
1652, enkele maanden na de vaststelling van het vestingplan. Het werk aan de fortificatie kwam 
tot stilstand. Ook de verplaatsing van de stadstimmertuin werd uitgesteld.808 En zo bleef 1652 het 
jaar van de grote plannen: een vastgesteld plan voor stadsuitbreiding, een nieuwe, strenge aanpak 
van het buitentimmeren, een nieuwe impuls voor de bouw van het stadhuis, grootschalige 
dempingsplannen en een nieuw regime voor de ruimtelijke ordening van het stadshart. De 
uitvoering liet echter op zich wachten. 
 
3.1.6 Intermezzo: de Nieuwe Kerk, het stadhuis en de Eerste Engelse Oorlog 
Op het moment dat de oorlog met Engeland uitbrak was men bezig met de bouw van het 
stadhuis. Het oude stadhuis was al in 1639 beoordeeld als ‘vrij wat bouvalligh’. Nieuwbouw werd 
gezien als een serieuze optie. Een eerste ontwerp werd al besteld.809 Kort daarop bleek dat de 
slechte bouwkundige staat niet voldoende was onderkend. Het stadhuis zou wel eens kunnen 
instorten. Men besloot in 1640 tot nieuwbouw. Het gebouw zou aanvankelijk een gevel van 150 
voet aan de Dam krijgen, met aan beide zijden een straat van 25 tot 30 voet. De diepte zou 280 
voet bedragen. Meerdere ontwerpers gingen aan het werk. Er werd een programma van eisen 
opgesteld; aan de hand van de ontwerpen zou men toetsen of de omvang groot genoeg was.810 In 
1642 werd een aantal projecten voorgelegd aan de raad. Men besloot de gevel aan de Dam te 
verlengen tot minimaal 162 voet.811 Op 10 december 1642 stelde men de omtrek van het gebouw 
vast. Het zou 155 voet breed worden en aan de linker- en rechterzijgevel resp. 233 en 266 voet. 
De stegen rond het oude stadhuis moesten worden opgewaardeerd tot straten met een bruikbare 
en aangename breedte.812 De besluitvorming over de nieuwbouw verliep geleidelijk. Het werk 

                                                                    
803 De thesaurieren kochten een groot terrein achter Borssenburg, aan de Amstel net buiten de latere honderd gaarden: 
SAA 5039-1 (Thesaurieren) 144 (4 januari 1652). Over Borssenburg: Groesbeek 1966, 174-178; Meischke 1978, 100. 
804 SAA 5025-19 (Vroedschap) 205vo-206 (9 januari 1652). Het ging om acht morgen tegen 1640 gulden de morgen. 
805 In 1629 werd de grond aangekocht waarvan men moet hebben geweten dat daar de verlenging van de Herengracht 
zou komen. Buiten de stadswal werd een ossenmarkt aangelegd. Bij deze grondaankoop zal de wetenschap dat hier de 
stadsuitbreiding zou plaatsvinden zeker een rol hebben gespeeld. Voor de korte termijn werden er markten en 
kerkhoven aangelegd en op de langere termijn waren de aankopen een nuttige investering: SAA 5025-15 (Vroedschap) 
86vo (21 mei 1629). Zie voor de aankoop van grond ook: SAA 5025-15 (Vroedschap) 153 (2 juli 1630). In 1651 werd 
een groot terrein buiten de Regulierspoort gekocht voor de varkensmarkt: SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei 
1651). In 1639 werd een terrein ten oosten van de stad onteigend om een kerkhof aan te leggen: SAA 5025-16 
(Vroedschap) 232vo (19 februari 1639). Ook deze grond zal mede met het oog op stadsuitbreiding zijn aangekocht. 
806 Zie hoofdstuk 4. 
807 Lugt 1915, 161. 
808 Het is niet duidelijk wanneer de stadstimmertuin is verplaatst. Jansen dateert de verhuizing van de tuin in 1660: 
Jansen 1958-1959. Waarschijnlijk is het terrein aan de Amstel bij de bouw van de blokhuizen in gebruik genomen. De 
oude timmertuin in de Jordaan bleef in bedrijf. Deze werd in 1661 verkaveld. Gerrit Barentsz Swanenburg, die er 
woonde, moest verhuizen: SAA 5039-33 (Oudraad) 159vo (7 januari 1661). In 1663 moest een gedeelte van de werf 
verdwijnen omdat de Weesperstraat erdoor was gerooid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663).  
809 SAA 5025-16 (Vroedschap) 229-229vo (28 januari 1639). 
810 SAA 5025-17 (Vroedschap) 10vo (10 januari 1640). 
811 SAA 5025-17 (Vroedschap) 112vo (5 maart 1642). Het mocht ook 6, 7, 8 of 10 voet meer wezen. 
812 SAA 5025-17 (Vroedschap) 148 (10 december 1642). 
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moest ‘rustig ende niet bekrompen’ worden uitgevoerd maar het land verkeerde in sobere staat 
en de grond bij de Dam was erg duur.813 

Hier kwam nog bij dat in 1645 de Nieuwe Kerk deels afbrandde. Men overwoog 
aanvankelijk de herbouw door de kerkmeesters te laten uitvoeren maar besloot toch dat deze 
onder de verantwoordelijkheid van de thesaurieren zou vallen. Men besloot dat de kerk zou 
worden voorzien van een nieuwe toren.814 Men besloot in november om met het heiwerk te 
beginnen.815 Hiermee had een stad er weer een omvangrijk bouwproject bij. Net als met andere 
stadsgebouwen werd een deel van de investering terugverdiend uit gronduitgifte. Er werden twee 
plannen gemaakt voor rond de kerk uit te geven bouwpercelen.816 Niet alleen het stadhuis, ook 
de herbouw van de kerk zou zwaar drukken op de stedelijke financiën. Maar de stad was 
‘onvoorsien van penningen, tot zoodaenigh een groot werck vereyscht’. Men moest op zoek naar 
geld; een aantal accijnzen werd verhoogd.817 Men was in 1639 al begonnen met het aankopen van 
huizen die zouden moeten worden gesloopt voor het nieuwe stadhuis: 65 huizen werden 
aangekocht voor een totaalbedrag van 652.405 gulden.818 

In de loop van de tijd werd het project groter en groter. In 1645 besloot met tot een 
plattegrond van 160 bij 200 voet.819 Nog geen maand later werd echter besloten het gebouw 30 
voet dieper te maken.820 Maar ook deze resolutie werd weer ingetrokken: in juli 1648, vlak na de 
ondertekening van het vredesverdrag met Spanje, besloot men het stadhuis langs de Dam te 
verbreden tot maar liefst 280 voet. Het zou 200 voet diep worden.821 In 1651 was men bezig met 
de bouw.822 Nadat het oude stadhuis was afgebrand, was de mogelijkheid om de bouw ‘rustig’ ter 
hand te nemen was komen te vervallen.823 De nieuwbouw werd versneld. In februari 1653 
werden grote hoeveelheden natuursteen besteld.824 Later dat jaar werden de beide bovenste 
verdiepingen geschrapt.825 Als redenen werden de ‘quade tijden en de schaarsheyt van finantien 
op de thesaurie’ genoemd. De oorlog was in volle gang en leidde tot recessie en volkswoede.826 
Dat was in de woorden van Hans Bontemantel een reden om het stadhuis ‘een verdiepinge 
laegher te cappen’, volgens de tekening die daarbij werd vertoond. De raad ging akkoord, maar 
liet de Burgerzaal onafgedekt, om die eventueel ‘met eenige ciraet’ hoger op te kunnen trekken.827 
Het andere grote bouwproject aan de Dam, de Nieuwekerkstoren (afb. 47), was in 1652 tot een 
voortijdig einde gekomen met de dood van zijn voornaamste voorvechter, burgemeester Willem 
Backer.828 

Maar de oorlog was van korte duur en het economisch effect ervan ook. Er werd grote 
schade aangericht aan de handel maar de stadsrekeningen laten over het gehele decennium een 
groei van de inkomsten en uitgaven zien. De oorlog eindigde in 1654 met het Verdrag van 
Westminster waarin de Acte van Navigatie in essentie werd gehandhaafd maar de maatregelen die 
er het gevolg van waren sterk waren afgezwakt.829 In militaire zin wordt de oorlog gezien als een 
overwinning voor Engeland. Jonathan Israel betwijfelt wie er beter uitkwam: het conflict draaide 
om handel en zeevaart. Op die gebieden werd de positie van de Republiek in de jaren direct na 

                                                                    
813 SAA 5025-17 (Vroedschap) 152vo (28 januari 1643). 
814 SAA 5025-18 (Vroedschap) 60-60vo (2 september 1645). 
815 SAA 5025-18 (Vroedschap) 67 (6 november 1645). Het heiwerk was in april 1647 nog niet klaar: SAA 5025-18 
(Vroedschap) 139 (8 april 1647). 
816 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 66 (13 januari 1661). In 1662 werd de uit te geven grond op verzoek van de 
kerkmeesters afgebakend: SAA 5025-23 (Vroedschap) 204vo (31 augustus 1662). Men had inmiddels een van de twee 
ontwerpen gekozen: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 86 (11 september 1662). 
817 SAA 5025-18 (Vroedschap) 39vo (21 februari 1645). 
818 Ook hierbij speelde speculatie een rol. Zo kocht stadssecretaris Bartholomeus van de Wiere, die goed op de hoogte 
zal zijn geweest van de plannen, in 1639 een huis aan de Dam voor 16.400 gulden om het kort daarna met 9000 gulden 
winst door te verkopen aan de stad: Lammertse 1988. 
819 SAA 5025-18 (Vroedschap) 67vo (6 november 1645). 
820 SAA 5025-18 (Vroedschap) 123vo (3 december 1646). 
821 SAA 5025-18 (Vroedschap) 198 (18 juli 1648). 
822 SAA 5025-19 (Vroedschap) 139-139vo (1 maart 1651). 
823 SAA 5025-19 (Vroedschap) 249 (11 juli 1652). 
824 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 152 (15 februari 1653). 
825 Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 194-196. 
826 Brugmans 1973, 78. 
827 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel), 76 (27 juni 1653). 
828 Over de Nieuwekerkstoren: Von der Dunk 1993; Huisken, Ottenheym en Schwartz 1995, 187-189. 
829 Boxer 1974, 18-19. 
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1654 alleen maar sterker.830 Wie naar de inkomsten en uitgaven van Amsterdam kijkt, ziet tijdens 
de Eerste Engelse Oorlog niet meer dan een kleine inzakking in een continu stijgende lijn. De 
tijdelijke aanpassing van het ambitieniveau met betrekking tot het stadhuis en het stopzetten van 
de stadsuitbreiding waren het gevolg van de politieke onrust, niet van een langdurige recessie. 

Dat blijkt uit het feit dat het plan voor het stadhuis, dat anders dan de haveneilanden of 
de stadsuitbreiding gezien kan worden als een prestigeproject, slechts tijdelijk werd verkleind om 
vervolgens in volle glorie te worden uitgevoerd. Al bij het besluit om een verdieping weg te laten, 
overwoog men om het middendeel niet van een kap te voorzien zodat dat eventueel hoger kon 
worden. In 1655 sprak men van een ‘gezegende commercie’, waarvoor allerlei nieuwe colleges 
moesten worden opgericht, die allemaal een kamer in het stadhuis moesten krijgen. Daarom 
besloot de vroedschap om het oorspronkelijk vastgestelde ontwerp toch uit te voeren.831 Het 
verlaagde ontwerp zou bovendien ‘de ordre der architecture (...) coomen te breecken’. Daarom 
ging men terug naar het oorspronkelijke ontwerp, ‘dat door groote moyte en naersticheyt nae de 
ordre is ter neder gestelt, door de condichste architeq meesters’.832 Het bestek van de koepel 
werd in maart 1655 vastgesteld.833 In juli werd het half voltooide stadhuis met een plechtigheid in 
gebruik genomen.834 De afbouw zou nog tien jaar duren, de inrichting nog decennia. 

De Engelse Oorlog was een vertragende factor in de aanloop naar de stadsvergroting 
maar de bouw van het stadhuis was dat waarschijnlijk nog meer. In verband met de 
beschikbaarheid en de prijs van bouwmaterialen en arbeidskrachten kon de stad niet te veel grote 
werken tegelijkertijd in uitvoering nemen. De werken werden na elkaar aangepakt. Na de 
voltooiing van de ruwbouw van het stadhuis ging men verder met het volgende werk: de aanleg 
van een nieuw havengebied. De rest van de stadsvergroting bleef voorlopig liggen. Net als bij de 
derde vergroting werden eerst de werkgebieden en pas daarna de rest van de stad gerealiseerd. 
 
3.2 De o os te l i jk e e i l anden 1652-1660 
 
3.2.1 Vlootopbouw en havenuitbreiding 
Het werk aan de fortificaties aan de landzijde werd stopgezet tijdens de Eerste Engelse Oorlog; 
alle beschikbare middelen gingen naar de opbouw van de oorlogsvloot. Die was de jaren ervoor 
sterk verwaarloosd. Tegen het einde van de Tachtigjarige Oorlog was de Republiek in grote 
financiële nood. De Vrede van Munster was het moment om over te gaan tot zware 
bezuinigingen op leger en vloot. 

De Eerste Engelse Oorlog werd omschreven als ‘de grootste maritieme ramp die de 
Nederlandse stapelmarkt in haar gouden eeuw te verwerken kreeg’. Deze leidde tot het verlies 
van tussen de 1000 en 1700 koopvaardijschepen. Veel koopvaardijschepen waren ingezet als 
oorlogsschip, met alle nadelen van dien. De ervaringen uit de oorlog waren aanleiding tot de 
opbouw van een grotere permanente oorlogsvloot.835 Men had ondervonden hoe belangrijk het 
was om voldoende grote oorlogsschepen voorhanden te hebben. Het einde van de oorlog leidde 
tot een flinke groei van de scheepsbouw. Amsterdam was als voornaamste belanghebbende een 
groot voorstander van uitbouw van de vloot en deed er alles aan om de andere Hollandse steden 
mee te krijgen.836 Er bleven 101 oorlogsschepen in de vaart; zestig schepen die al op stapel 
stonden of waarvan tot de bouw was besloten, werden afgebouwd en uitgerust.837 Om de 
schepen in de vaart te houden werd een vlootbasis met werven en magazijnen voor uitrusting, 
bewapening en levensmiddelen onmisbaar geacht. De Admiraliteitswerf op Rapenburg was veel 
te klein; uitrusting lag tegen hoge kosten in gehuurde pakhuizen verspreid over de stad. Bestuur 
en administratie van de Admiraliteit zetelden in het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal.838 

                                                                    
830 Israel 1991, 213-262. 
831 SAA 5025-20 (Vroedschap) 231vo, 232 (10 februari 1655). 
832 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel), 212 (11 februari 1655). 
833 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 160 (18 maart 1655). 
834 SAA 5025-21 (Vroedschap) 1 (30 juli 1655). 
835 Bonke 1986. 
836 Elias 1923, 1-25. 
837 De Jonge 1858, 538-597. 
838 Bonke 1986. 
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De Amsterdamse Admiraliteit had al vóór 1648 voorstellen voor nieuwbouw ingediend bij het 
stadsbestuur.839 

De reden voor versterking van de zeemacht lag enerzijds in de mogelijkheid van een 
nieuw conflict met Engeland. Ook hadden kapers tijdens de oorlog vrij spel gekregen. In de jaren 
direct na de oorlog werden expedities naar Portugal en Danzig uitgerust om de zeehandel te 
beschermen.840 Maar niet alleen de marine moest worden versterkt. Het verlies van honderden 
koopvaardijschepen leidde in combinatie met de snelle herleving van de handel tot een grote 
vraag naar nieuwe schepen. Dit versterkte de opleving van de particuliere scheepsbouw.841 

Een direct ruimtelijk gevolg van deze ontwikkelingen was een scherpe stijging van de 
vraag naar werfterreinen. De oorlogsdreiging leidde tot de extra eis dat deze op een beschermde 
plek binnen de stad moesten liggen. Zaandam en de overige centra van de scheepsbouw op het 
platteland, die veel bedrijvigheid hadden weten te trekken, lagen onverdedigd in het open land en 
waren daarom niet toereikend. Daarnaast speelde de politieke lobby; de steden vochten om hun 
aandeel als de Admiraliteit een vloot uitrustte.842 Iedere stad wilde meeprofiteren van zo’n 
opdracht. De scheepsbouw gaf veel werkgelegenheid en had onder meer door het grote aantal 
toeleveranciers veel effect op de economie van een stad. Amsterdam kwam als winnaar uit deze 
strijd. Hierop werd snel ingespeeld door het stadsbestuur. De stad moest snel geschikte terreinen 
ter beschikking stellen voor de scheepsbouw. 
 
3.2.2 De transformatie van Kattenburg 
De meest voor de hand liggende plaats voor nieuwe werfterreinen was Kattenburg; deze 
fortificatie annex golfbreker stak diep in het IJ en was bereikbaar voor grote zeeschepen. Door 
havenwerken aan te leggen op de bestaande structuur werden de kosten beperkt. Bovendien was 
aan de oostzijde al veel grond aangeslibt. Men besloot de westzijde van het eiland als houtopslag 
in te richten en aan de oostzijde werfterreinen aan te leggen.843 Het meest noordelijk gelegen 
bolwerk en courtine werden gesloopt.844 De eerste gebruikers van Kattenburg waren particuliere 
scheepswerven. In 1654 besloot men tot de uitgifte van terreinen.845 De eerste drie werden in 
maart 1655 verhuurd aan scheepsbouwers.846 Net als op de westelijke eilanden was het 
grondbeleid deel van een economische politiek om de scheepsbouw aan te trekken. Op 
Kattenburg en later ook op Wittenburg en Oostenburg werden prestatiecontracten gesloten met 
scheepsbouwers. Zij huurden de grond tegen een zeer lage prijs, op voorwaarde dat minimaal één 
groot schip per jaar van de werf kwam.847 

In de zomer van 1655 gaf het College ter Admiraliteit te kennen het gehele eiland 
Kattenburg te willen kopen. De gronden die de Admiraliteit in gebruik had op Uilenburg en 
Rapenburg zouden aan de stad worden overgedragen.848 De stad besloot de pas uitgegeven 
particuliere werven, waar men bezig was met de aanleg van hellingen en de bouw van huizen en 
loodsen, ongemoeid te laten. Alleen de westkant van het eiland, waar het jaar daarvoor 
houtwallen waren geprojecteerd, werd verkocht aan het College. Hier zouden een magazijn, 
timmerwerven, schuitwerven en andere zaken een plaats krijgen (afb. 48).849 

De Admiraliteit begon meteen met de aanleg van een nieuwe werf en de bouw van ’s 
Lands Magazijn.850 Dit imponerende, monumentale gebouw (afb. 49), vormgegeven door Daniel 
Stalpaert, kreeg een dominante rol in het havenfront van Amsterdam. Nadat het zuidelijk deel 
van Kattenburg in gebruik was genomen als werf en bouwgrond voor het Magazijn werd in 1660 
                                                                    
839 De Fabryck 2004, 4-7. 
840 Israel 1991, 213-229. 
841 De Vries en Van der Woude 2005, 350-355. 
842 Elias 1923, 19. 
843 SAA 5025-20 (Vroedschap) 139 (6 januari 1654). 
844 SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654), punt 14. 
845 SAA 5025-20 (Vroedschap) 139 (6 januari 1654). 
846 Meijer 1989. 
847 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 130vo-132vo (13 januari 1663), punt 8 en 9. 
848 SAA 5025-20 (Vroedschap) 267vo (16 juli 1655). 
849 De koopacte werd op 12 augustus getekend. De Admiraliteit kreeg een erf dat aan het IJ 925 voet breed was, met 
een diepte tot aan de straat van 193 voet. Een hoek van 225½ voet lengte sprong uit 40 voet uit in het water: SAA 
5023-4 (Groot Memoriaal) 70 (12 augustus 1655); Jansen 1963-1964. 
850 Men begon in maart 1656 met de bouw. Een inscriptie in de noordgevel vermeldt dat het gebouw in negen 
maanden ‘tot gebruik werd gebracht’. Vaak werd verondersteld dat het ook in die tijd zou zijn afgebouwd: Meijer 1989. 
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opnieuw een groot deel van het eiland overgedaan aan de Admiraliteit. Het college kocht voor 
66.000 gulden de rest van de grond langs het IJ.851 Het marineterrein strekte zich daarmee uit 
over de gehele lengte van het eiland, ten westen van de Grote Kattenburgerstraat. De stad 
bedong hierbij dat zij een strook van zestig voet langs de Kattenburgerstraat in bezit hield. Deze 
grond zou in huiserven worden uitgegeven.852 De jaren daarna had de marine steeds opnieuw 
gebrek aan ruimte. In januari 1661 waren zes werven uitgegeven aan particuliere 
scheepstimmerlieden.853 Deze werden in 1662 ontmanteld om plaats te maken voor uitbreiding 
van de Admiraliteit.854 Dat leidde tot de gedwongen verhuizing van drie werven; de 
huurcontracten van de andere konden probleemloos worden ontbonden. De stad kocht de drie 
eigenaren uit om plaats te maken voor de marine. Dat kostte in totaal 28.800 gulden.855 De 
Admiraliteit verzocht om ook een aantal huiserven op Kattenburg te mogen kopen die leeg 
waren blijven liggen. Dit werd niet toegestaan; de erven waren onverkocht gebleven ten behoeve 
van riolering en vuilopslag en om de toegang tot het IJwater bij brand zeker te stellen.856 In 1668 
werden opnieuw drie werfterreinen ontruimd en ingenomen door de Admiraliteit. De 
geschutswerf werd van Kattenburg verplaatst naar de oostelijke stadswal bij Oostenburg.857 

Naast ’s Lands magazijn en ’s Lands werf bestond het marinecomplex uit een derde 
onderdeel: ’s Lands dok, hok of waal, gelegen in het IJ naast Kattenburg. Het was een door een 
paalgording omsloten ruimte. Er was een uitgang naar de werf en een naar het IJ, die voorzien 
was van een versterkt wachthuis, voorzien van geschut.858 In 1666 werd ’s Lands dok vergroot; 
hiervoor werd de jachthaven verplaatst.859 Het complex was rond 1668 klaar.860 

Op de bestaande bolwerken werd een haveneiland gelegd dat in zijn ruimtelijke opbouw 
leek op de haveneilanden die vanaf het einde van de zestiende eeuw waren aangelegd. Aan beide 
zijden lagen werven langs het water. In het geval van Kattenburg werd één zijde ingenomen door 
de Admiraliteit. Op werfterreinen mocht niet worden gewoond. Er waren alleen loodsen 
toegestaan van een verdieping en maximaal 12 voet hoog. Deze mochten uitsluitend worden 
gebruikt als berging voor gereedschap, maatskisten en andere benodigdheden voor de 
scheepsbouw. Ook verhuur was verboden. 

Tussen de twee rijen werven lagen twee straten in de lengterichting van het eiland. Hier 
werden percelen afgestoken ten behoeve van woningbouw. Op deze krappe verkaveling werden 
woningen gebouwd, die op veel plaatsen rug aan rug stonden. De uitgifte begon in november 
1660, onder conditie dat er geen smederijen mochten komen.861 Deze percelen werden goed 
verkocht en het eiland was binnen enkele jaren volledig bebouwd.862 De indeling van het eiland 
zorgde ervoor dat de werfterreinen zowel over water als over land goed bereikbaar waren en dat 
een groot aantal mensen kon wonen bij de werven waar ze werkten (afb. 50).863 

Op 19 januari 1657 besloot men om alle grond tussen Kattenburg en Outewaal 
‘successivelijck ende metter tijdt’ te bestemmen tot havengebied. Outewael was een gehucht aan 

                                                                    
851 Voor de betaling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 89 (1663). De Admiraliteit kocht blijkens dit 
stuk nog twee andere kavels. 
852 Dit is niet gebeurd: de werf lag tot aan de straat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71 (12 februari 1661). 
853 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 67 (18 januari 1661). 
854 De exploitanten kregen nieuwe terreinen tegen gunstige voorwaarden en een ruime vergoeding voor de opstallen, 
tussen de 8600 en 10600 per werf: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 94 (7 februari 1662). 
855 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 83 (24 mei 1662 en 5 juni 1662). 
856 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 105 (23 november 1662). 
857 In 1664 werd de driehoek bij Kattenburg uitgediept om de Admiraliteitswerf mee op te hogen: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). Op dezelfde dag namen de thesaurieren in overweging of de opslag van geschut 
op Kattenburg niet moest worden verplaatst: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). Men vond een nieuwe 
locatie op de binnenberm van de stadswal bij de lijnbaan van de Admiraliteit: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179vo (12 
maart 1664). De geschutswerf van de Admiraliteit werd verplaatst naar de schouder van het bolwerk op het 
Rijsenhooft: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 163vo (16 juni 1655). 
858 Scheltema 1885. 
859 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 107 (18 december 1666).  
860 Meijer 1989. 
861 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 63-63vo (4 november 1660). 
862 Bonke 1986. 
863 Men begon in 1662 na klachten van bewoners met de aanleg van bestrating en andere voorzieningen op het deels 
bewoonde Kattenburg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 118vo (15 maart 1662). De bewoners wilden een brug over de 
Kattenburgervaart naar Wittenburg, aan het IJ. Dit kon wel een paar jaar wachten, aldus de thesaurieren: SAA 5039-
217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (17 maart 1663). 
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de Sint-Anthonisdijk, ongeveer op de plaats van de Oranje-Nassaukazerne.864 Het grootste deel 
van de grond op Kattenburg was verkocht aan de Admiraliteit. De overige gronden zouden 
geleidelijk, al naar gelang de vraag zich voordeed, worden ontwikkeld. Binnendijks, ten zuiden 
van de Nieuwe Vaart, zouden zaagmolens, houtwallen en lijnbanen komen.865 
 
3.2.3 Wittenburg 
In de resoluties van de vroedschap of de thesaurieren is nergens een besluit vermeld omtrent de 
aanleg van het tweede eiland aan de Nieuwe Vaart, Wittenburg. Dat is wel te verklaren: men had 
in 1657 besloten om het gehele buitendijkse gebied te bestemmen tot havenareaal. Daarbij was 
het verlengen van de kustlijn het belangrijkste uitgangspunt. Er zouden meer eilanden worden 
aangelegd. Deze lagen deels in het buitendijkse land. Dit is zichtbaar op ontwerptekeningen 
waarop de loop van de oude kadijk te zien is. Deze lage dijk lag ongeveer op de grens van land en 
water. Uit een resolutie van de thesaurieren blijkt dat het noordelijk deel van Wittenburg werd 
aangeplempt.866 De aanleg van haveneilanden was duur omdat de grond moest worden 
opgehoogd tot het niveau van de dijk. De eilanden liggen ongeveer twee meter hoger dan de 
binnendijkse stad.867 

Het zuidelijk deel van de eilanden lag op bestaand land. De Kattenburgergracht moest 
daar dus worden gegraven. Dit verklaart dat de eerste werfterreinen op Wittenburg al werden 
uitgegeven voordat enige beslissing over het ontwerp of de aanleg van het havengebied ten 
oosten van Kattenburg was genomen: de gracht had aan beide zijden een oever die in gebruik 
kon worden genomen door scheepstimmerwerven. In de zomer van 1656 was de eerste kavel op 
het latere Wittenburg uitgegeven. Jan Witheijn en Jacob Burggraeff huurden ieder een werfterrein 
van 200 bij 200 voet. De werven werden gescheiden door inhammen of ‘sloten’. Deze werden 
ook verhuurd; iedere werf huurde de sloot tot in het midden.868 Het feit dat de werven er eerder 
waren dan het eiland verklaart ook de naamgeving van Wittenburg: de werf waar scheepsbouwer 
en houthandelaar Jan Witheijn kapitalen verdiende was er al voordat het eiland was ontworpen.869 

De vraag naar werfterreinen schommelde sterk, afhankelijk van economische en 
politieke ontwikkelingen. De stad probeerde voortdurend om scheepsbouwers van het platteland 
te halen. Als dat lukte moest snel werfterrein beschikbaar komen. Maar de vraag kon ook 
inzakken. Men besloot in 1666 om de aanleg van werfterreinen op Wittenburg stil te leggen.870 Er 
was geen behoefte aan civiele schepen. De economische gevolgen van de Tweede Engelse 
Oorlog (1665-1667) zullen hier de oorzaak van zijn geweest. Opnieuw gingen miljoenen guldens 
naar het leger en de vloot en leverde het gewest Holland (en daarmee Amsterdam) de grootste 
bijdrage.871 In 1671 besloot men de aanlanding aan de noordkant van Wittenburg voort te zetten. 
De aanlanding is uitgevoerd door aannemer Otto Jeuriaensz, maar werd niet beschoeid.872 Het 
werk werd stilgezet in het Rampjaar. Het gevolg was dat de onbeschoeide koppen van de 
eilanden Kattenburg en Wittenburg wegspoelden. Dit leidde tot ondiepten in het havengebied, 
dat er in 1672 uitzag als een ‘zeestrand’. De afslag ging zo snel dat ook delen van de werfterreinen 
en schuttingen in het water terechtkwamen. Voor de scheepsbouw was dit een rampzalige 
ontwikkeling; sommige scheepsbouwers wachtten niet op verbetering van de situatie en 
                                                                    
864 Jansen 1966. Outewael was bij de dijkdoorbraak van 1651 nagenoeg van de kaart geveegd; sindsdien was een aantal 
bewoners teruggekeerd: Kruizinga 1951. 
865 Met de uitvoering van dit plandeel werd in 1659 een begin gemaakt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 
februari 1659). 
866 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171vo (12 juni 1671). Lange tijd werd aangenomen dat Wittenburg en Oostenburg 
werden aangeland. Volgens Jansen lagen ze in het buitendijkse land en werden de grachten tussen de eilanden 
gegraven. 
867 Zie het Actuele Hoogtebestand Nederland: www.ahn.nl. 
868 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 171 (26 juli 1656).  
869 Over het algemeen wordt aangenomen dat de gronduitgifte pas begon na het ontwerp van het eiland: Jansen 1963a, 
376; Bonke 1986, 44; Douwes 1961, 38. Over Witheijn: Van Hoboken 1950; de genoemde resolutie van de 
thesaurieren ontbreekt in dit artikel, waardoor de datum van vestiging niet klopt. Witheijn zag zich zes jaar later 
gedwongen zijn werf te verplaatsen naar de oostkant van Wittenburg. Hij werd ruimschoots schadeloos gesteld, met 
twaalf jaar vrijstelling van de werfhuur, een huiserf op Wittenburg en het preferente recht om een aantal huiserven in 
de tweede dwarsstraat te kopen en houtwallen te huren: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 91vo (20 oktober 1661). Witheijn 
werd schatrijk in de scheepsbouw: Zandvliet 2006, 35-36. 
870 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 65 (6 maart 1666).  
871 Israel 1997, 877-888. 
872 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171vo (12 juni 1671). 
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vertrokken naar Nieuwendam, Zaandam en elders.873 Precies dezelfde klacht van de 
scheepsbouwers bereikte de burgemeesters in 1703.874 In de tussentijd was deze situatie niet of 
nauwelijks verbeterd. Men was in 1679 nog bezig met het aanlanden van Wittenburg; dit werk 
verliep niet erg vlot, volgens de aannemer.875 In 1688 was een deel van Wittenburg niet verder 
gekomen dan het stadium van modderpark.876 In 1793 was het probleem van de ondiepten in de 
haven alleen maar groter geworden en de aanlanding van Wittenburg en Kattenburg was niet 
opgeschoten.877 Op Wittenburg zijn tot ver in de achttiende eeuw nog werfterreinen leeg 
gebleven. Tot 1758 werden ongeveer acht van de vijftien beschikbare werven verhuurd. 
 
3.2.4 Oostenburg 
De ingebruikname van de IJ-oever ten oosten van de stad verliep schoksgewijs. Het havengebied 
werd ingericht op basis van de vraag naar grond. Plannen werden aangepast als de markt dat 
vroeg. In 1657 had men een plan gemaakt voor vier haveneilanden haaks op de kustlijn, 
verbonden door een vijfde eiland langs het IJ. De ruimtelijke opzet en inrichting van Oostenburg 
leidde tot aanpassing van dit ontwerp (afb. 51): één eiland werd uit het plan geschrapt. 

De aanleg van Oostenburg het gevolg van een ruimtevraag van de Verenigde 
Oostindische Compagnie.878 Net als Kattenburg kende het eiland één grote gebruiker, maar 
ditmaal was dat van te voren duidelijk en werd het als zodanig ontworpen. De VOC had sinds 
1602 een voor die tijd grote werf op het eiland Rapenburg, met een eigen teerhuis en een 
oliekokerij (afb. 92). Toch bleef de compagnie sterk afhankelijk van externe toeleveranciers. Sinds 
1603 was het Bushuis op de Kloveniersburgwal deels in gebruik bij de VOC als opslag van onder 
meer specerijen.879 Ook had de compagnie een lijnbaan en een geschutswerf bij de Sint-
Anthonispoort.880 

Het aantal door de VOC uitgerede schepen steeg sterk, van 128 in de periode 1602-1610 
tot 328 in de jaren 1650.881 Dat leidde tot meer behoefte aan werfcapaciteit en opslagruimte. De 
compagnie bouwde op Rapenburg een aantal pakhuizen in aanvulling op het Bushuis, maar deze 
boden onvoldoende ruimte.882 Rond 1650 zat de Compagnie klem op Rapenburg.883 Daarom 
kocht de compagnie in 1657 een terrein buiten de fortificatie; hier werden een houtzaagmolen, 
loodsen en een woning gebouwd. Bovendien was hier ruimte voor een vlothaven ten behoeve 
van de houtvoorraad.884 Aanwezigheid van de compagnie werd ingecalculeerd toen het besluit 
werd genomen om het gebied tot aan Outewael als havengebied in te richten. 

De bouw en het onderhoud van de schepen en de uitbreiding van de pakhuiscapaciteit 
gebeurden op een ongekende schaal. De VOC besloot tot de aanleg van het grootste en 
modernste bedrijfsterrein ooit gebouwd. In 1660 maakte Daniel Stalpaert een ontwerp voor 
Oostenburg (afb. 52 en 53). Dat ontwerp was gebaseerd op een uitgebreid programma van eisen 
dat de VOC had opgesteld. Net als de Admiraliteit kreeg de VOC de volle eigendom van de 
grond. De compagnie zou zelf zorgen voor de ophoging, maar de stad zou modderschouwen ter 
beschikking stellen. Het ging om drie percelen op Oostenburg, waar een scheepstimmerwerf, 
magazijnen en bijgebouwen zouden komen, de helft van het ‘lijnbaanseiland’ tussen Oostenburg 
en nieuwe fortificatie.885 Deze terreinen vormden eilanden op zich; ze werden gescheiden door 
water. Het meest in het oog springende gebouw was het Oostindisch Zeemagazijn, dat diende als 

                                                                    
873 SAA 5025-118 (Muniment Vroedschap) 169 (5 december 1672). 
874 SAA 5025-46 (Vroedschap) 101-102 (9 januari 1703). 
875 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156vo-157 (6 september 1679). 
876 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 54 (22 januari 1688). 
877 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). 
878 Aanvankelijk wilde men het eiland Graveneiland noemen. Op de ontwerptekening staat met potlood in 
zeventiende-eeuws handschrift ‘Graaven Aeylandt’ over het zuidelijk gedeelte van Oostenburg. 
879 SAA 5025-8 (Vroedschap) 854 (14 april 1603). Het jaar daarna breidde de VOC uit in het Bushuis; de stad besloot 
in 1605 tot de bouw van het nieuwe Bushuis aan het Singel: SAA 5025-9 (Vroedschap) 118 (20 april 1605). 
880 SAA 5024-1 (Burgemeesters) 11 (9 mei 1608). 
881 Parthesius 2007, 81. 
882 Vlak daarvoor besloot de vroedschap mee te werken aan onteigening van panden in de Hoogstraat om de 
opslagcapaciteit van de VOC te kunnen uitbreiden: SAA 5025-21 (Vroedschap) 279-279vo (14 januari 1658). 
883 Bonke 1986. 
884 Kist 1986. 
885 De VOC zou ook nog de grond voor een teerhuis krijgen, mocht dat nodig zijn: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 48vo-
50 (31 januari 1660); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 19vo-20vo (31 januari 1660). 
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zeilmakerij, slachthuis en pakhuis voor scheepsuitrusting en ingevoerde goederen. Het gebouw 
was 215 meter breed, 25 meter diep en vier verdiepingen hoog. Ten noorden van dit gebouw lag 
een volgend eiland met daarop werkplaatsen waar spillen, rolpaarden voor het geschut, 
scheepstuig, spijkers en riemen werden vervaardigd. De werven lagen op het meest noordelijk 
gelegen eiland. Daar lagen drie grote hellingen en een aantal loodsen. In een van deze loodsen 
was een smederij met achttien vuren ondergebracht, waar onder meer ankers werden gesmeed.886 

Op Oostenburg verrees het grootste maritiem-industriële complex van de Republiek. De 
functionele opzet ervan had invloed op de inrichting van het havengebied. De hellingen van de 
VOC waren bedoeld voor de grootste typen schepen van dat moment. Deze werden in de lengte 
te water gelaten. Hiervoor was veel ruimte nodig binnen de palenrij die de haveneilanden 
omgaf.887 Daarom stak Oostenburg minder ver het IJ in dan de andere eilanden. Ook de breedte 
en de opzet van het eiland werd bepaald door de VOC. Doordat Oostenburg en het eiland met 
de beide lijnbanen zo breed werden, moest één van de haveneilanden uit het oorspronkelijke 
ontwerp worden geschrapt. De drie oostelijke eilanden zouden door bruggen met elkaar worden 
verbonden. In 1663 besloten de thesaurieren dat men tussen Wittenburg en Oostenburg een brug 
zou aanleggen op dezelfde linie als die tussen Kattenburg en Wittenburg.888 De aanleg werd later 
weer ter discussie gesteld.889 

In 1663 verzocht de VOC om de brug naar het Oostindisch Zeemagazijn niet op de 
middenas van het eiland te mogen leggen, maar aan het oostelijke einde, bij de lijnbaan. De 
thesaurieren moesten zich hierop beraden en het contract met de VOC erop naslaan.890 Het 
eiland was geheel ontworpen op basis van de vraag van de VOC, maar toen het ontwerp eenmaal 
vastlag werd er niet meer van afgeweken. De teloorgang van de symmetrie werd niet aanvaard. 
De brug werd uiteindelijk in het midden aangelegd. De brug werd op 13 september 1663 
aanbesteed.891 In 1664 was hij in bedrijf.892 Nog datzelfde jaar kocht de compagnie onderhands 
28 huiserven op Oostenburg, die tegen het magazijn aanlagen. De VOC kreeg 600 gulden korting 
op de grond, maar moest net als iedere andere grondbezitter de kades onderhouden.893 Hier 
kwamen woningen voor werknemers van de compagnie.894 

De woningbouw op het zuidelijk gedeelte van Oostenburg zou net als die in de rest van 
het gebied ten oosten van de Amstel worden getroffen door de stagnatie in de bouw die intrad na 
het Rampjaar. Het duurde tot ongeveer 1750 dat alle percelen op Oostenburg waren bebouwd.895 
In 1660 was overeengekomen dat een stuk grond met een lengte van minstens 1650 voet (467 
meter) ter beschikking zou komen van de Admiraliteit om een lijnbaan te bouwen. Deze zou 
worden gecombineerd met de lijnbaan van de VOC. De kavel voor de beide lijnbanen zou 150 
voet breed zijn.896 Zoals gebruikelijk werden de lijnbanen langs de binnenkant van de vesting 
gelegd. In 1661 werd de gracht tussen Oostenburg en het lijnbaanseiland aangelegd om de werf te 
kunnen ophogen.897 Ook het deel van de Lijnbaansgracht ter hoogte van de VOC-lijnbaan werd 
in dat jaar gegraven.898 De beide lijnbanen werden kort daarop gebouwd. De façades aan de 
stadskant kregen een uitgesproken monumentale architectuur.899 
                                                                    
886 Over de ruimtelijke opzet van Oostenburg: De Bell 1988. 
887 Het idee om een dwarseiland aan te leggen was niet verlaten. Er zijn kaarten van na de aanleg van Oostenburg 
waarop een dwarseiland tussen Kattenburg en Wittenburg staat afgebeeld. 
888 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (10 oktober 1663). 
889 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
890 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 130 (14 juni 1663). 
891 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 202vo (13 september 1663, 13 februari 1665), 205vo (22 
september 1663). 
892 Toen werd een brugwachter aangesteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 172vo (30 januari 1664). 
893 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 166vo (23 oktober 1663). De grond ging in principe voor de marktprijs van de hand. 
894 Kist 1986. Later nam de VOC ook de houtwal voor de lijnbaan in gebruik: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen 
Burgemeesters) 32 (11 september 1668). Daarop werd een loods gebouwd. 
895 Bonke 1986. 
896 De Admiraliteit zou het terrein langs de Kattenburgerstraat met een muur afsluiten. De fundamenten van de muur 
zouden vier duim uitsteken en konden door de kopers van de huiserven worden gebruikt voor hun achtergevels: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 47-48 (16 januari 1660); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 16vo-17vo (16 januari 1660). 
897 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71-71vo (12 februari 1661). 
898 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74 (29 maart 1661). De gracht werd gegraven door de VOC en de Admiraliteit, die de 
grond mochten gebruiken voor het ophogen van hun werven. De twee voet die illegaal was afgegraven, moest worden 
vergoed: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo (29 maart 1661). 
899 Van Essen 1998, 68. 
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3.2.5 De Nieuwe Vaart en de Rapenburgergracht 
De Nieuwe Vaart was in 1648-1649 gegraven om de waterkwaliteit in de haven te verbeteren en 
ondiepten tegen te gaan.900 Dit effect werd niet bereikt. De Nieuwe Vaart had aanvankelijk een 
breedte van 100 voet. In 1660 werd deze teruggebracht naar 90 voet; men wist toen dat de vaart 
niet voldeed aan zijn doel. De rooilijnen van de huizen en van de lijnbanen van de VOC en de 
Admiraliteit werden tien voet naar voren gelegd.901 De aanwezigheid van de vaart had grote 
invloed op de vorm die de stadsuitbreiding uiteindelijk zou krijgen. Tegelijk met het besluit om 
het buitendijkse gebied om te vormen tot haventerrein was besloten om het binnendijkse gebied 
ten oosten van de stad te bestemmen voor toeleverende bedrijven. Tussen de Nieuwe Vaart en 
de Sint-Anthonisdijk, op de plaats waar later de Plantage zou komen, kwamen houtopslag en 
lijnbanen.902 Hiervoor werden parallel aan de oude vestingwerken twee brede grachten gegraven. 
Met de uitvoering was men in 1658 begonnen; in 1659 werd de tweede gracht gegraven.903 Ook 
de Nieuwe Vaart werd tot havengebied verklaard; op kaarten werd hij wel als ‘nieuwe haven’ 
aangeduid. 

De burgemeesters kwamen in 1668 met een plan voor de aanleg van timmerwerven aan 
weerszijden van de Nieuwe Vaart. Het werd voorgelegd aan de vroedschap.904 Het plan werd bij 
die gelegenheid met redenen omkleed. De scheepsbouw was booming business, vooral op het 
Hollandse platteland. Veel steden lieten hun begerig oog vallen op de scheepsbouwbedrijven. Ze 
probeerden bedrijven te lokken met gunstige vestigingsvoorwaarden. De burgemeesters stelden 
voor om langs de Nieuwe Vaart en de Rapenburgergracht (tegenwoordig het Entrepotdok) 
terreinen uit te geven ter ‘aenlockinge van die neringe’. Dit gebied was geschikt voor 
scheepsbouw: de Nieuwe Vaart was breed genoeg voor de grootste schepen en in de omgeving 
was ruimte voor houtwallen. De vroedschap besloot om het gebied al naar gelang de vraag zich 
voordeed voor een lage prijs in koop of erfpacht uit te geven.905 Men besloot in 1669 om de 
eerste 250 voet van de Rapenburgergracht te graven om de scheepsbouw te faciliteren.906 Dit 
werk was in 1670 onder handen en twee jaar later nog niet klaar.907 Drie jaar later werd het 
uitgesteld.908 Men besloot om verder te gaan met het ophogen van de geplande houtwallen.909 In 
1670 was men bezig met de aanleg van de werfterreinen langs de Nieuwe Vaart.910 

Zo werd aan de oostkant van de stad in de jaren 1652-1660 een nieuw havengebied 
aangelegd. In zijn structuur had het zich te schikken naar de bestaande situatie, waarin de Nieuwe 
Vaart en de oude fortificatie bepalende elementen waren. De haveneilanden werden aangehaakt 
op de Nieuwe Vaart. De fortificatie bepaalde de loop van Kattenburg. Het was aanvankelijk 
gedacht als vestigingsplaats voor particuliere werven. Uiteindelijk kwamen de inrichting, het 
gebruik en de bebouwing in hoofdzaak voort uit de vestiging van de Admiraliteit op het eiland. 
Wittenburg was eveneens bedoeld voor de vestiging van particuliere werven en werd ook als 
zodanig ingericht. Het eiland wijkt niet af van de typologie die aan het einde van de zestiende 
eeuw ontstond: een rechthoekig eiland, in het midden in de lengte doorsneden door twee straten, 
waartussen zich rug-aan-rug kavels bevonden die werden uitgegeven voor woningen. Aan 
weerszijden van die straten bevinden zich tweezijdig ontsloten werfterreinen, voorzien van 
insteekhaventjes. Het derde eiland, Oostenburg, was totaal anders van vorm dan de andere 
eilanden. Dit eiland was specifiek ontworpen voor één grote gebruiker, de VOC. Daardoor was 
het eiland breder en stak het minder diep het IJ in. De aanleg van vier eilanden werd daarmee 
onmogelijk; één eiland werd uit de plannen geschrapt. Het werkgebied, dat voor de stedelijke 
economie van zeer groot belang was, lag vanaf het oosten onverdedigd in het open land. De 
ingebruikname van het nieuwe havengebied maakte dat een toch al urgent probleem bovenaan de 

                                                                    
900 Zie hoofdstuk 6. 
901 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 56-56vo (27 juli 1660), 59 (28 juli 1660). 
902 SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657). 
903 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659). 
904 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 25-26 (7 augustus 1668). 
905 SAA 5025-26 (Vroedschap) 89-89vo (9 augustus 1668). 
906 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
907 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
908 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
909 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
910 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
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agenda kwam: de fortificatie van de oostkant van de stad, die al lang problematisch was maar met 
de aanleg van de eilanden ook formeel niet meer bestond. 
 
3.3 Fo rt i f i cat iewe rken:  s ta gnat ie ,  voo rt gang,  vo l too i in g 1654 -1700 
 
3.3.1 Ambities teruggeschroefd 
Zoals hierboven beschreven had het besluit uit 1652 om de Lijnbaansgracht aan te leggen 
vooralsnog tot weinig geleid. In juni 1654, vlak na het einde van de Eerste Engelse Oorlog, kwam 
Pieter de Perceval bij het stadsbestuur met een advies over de verdediging van Amsterdam. De 
commissie die eerder betrokken was geweest bij de ontwikkeling van de fortificatieplannen kreeg 
de opdracht om het te beoordelen. Ook de twee ingenieurs in stadsdienst, Coeck en Ruse, kregen 
het rapport te lezen.911 Vier dagen later werd het rapport opnieuw besproken in de vroedschap. 
De ambities uit het plan-Coeck van 1652 waren verschrompeld. Het ging niet om een plan voor 
nieuwe vestingwerken, laat staan een stadsuitbreiding. Perceval stelde kleine verbeteringen voor 
aan de bestaande vesting, vooral aan de oost- en zuidzijde. De grootste ingrepen waren de 
vervanging van de vervallen Regulierspoort en het afbreken van het meest noordelijk gelegen 
bolwerk op Kattenburg; het was kennelijk zover afgespoeld dat het de verzanding van de haven 
meer kwaad deed dan het de stadsverdediging ten goede kwam.912 

Henrick Ruse kreeg de opdracht voor het ontwerp van de Regulierspoort, die een 
cruciaal onderdeel vormde van de bestaande verdedigingsgordel. Dit was opmerkelijk; meestal 
werd een informele prijsvraag uitgeschreven voor dergelijke gebouwen. Maar het was moeilijk om 
de ingenieur-extraordinaris voor het naar zijn smaak ongetwijfeld al te vredige Amsterdam te 
behouden. Hij had het ontwerp al klaar: tien dagen later, op 9 juli 1654, werd het besproken in de 
vroedschap. Deze besloot onmiddellijk tot de bouw van de stenen kolos (afb. 54).913 Men moet 
bij aanvang van de bouw hebben geweten dat de kans groot was dat het gebouw niet lang zou 
functioneren, althans niet als poort. Naast de opdracht aan Ruse zou de verklaring kunnen liggen 
in het feit dat men grote hoeveelheden natuursteen had besteld voor het nieuwe stadhuis, waar 
men op dat moment de bovenste verdiepingen waren wegbezuinigd. Maar het is niet uitgesloten 
dat men rekening hield met een toekomstige verbouwing tot waag. 

In dezelfde tijd werden compagnieën soldaten achter de hand gehouden en werden alle 
schepen op het IJ gecontroleerd omdat er geruchten gingen over een mogelijke aanval op de 
stad.914 Gewapende schepen bewaakten het IJ en de Amstel.915 Willem-Frederik van Nassau zou 
met enkele duizenden krijgsknechten vanuit Groningen onderweg zijn om verhaal te halen naar 
aanleiding van de Acte van Seclusie, waarin bepaald werd dat de vierjarige Willem III werd 
uitgesloten van het stadhouderschap.916 Deze bepaling vormde een geheim onderdeel van de 
Vrede van Westminster die het einde van de Eerste Engelse Oorlog bezegelde. Kort daarop 
werden de Bullebakssluis en de brug bij de Zaagmolenpoort afgebroken en vervangen door een 
pontje.917 Een tweede Aanslag op Amsterdam bleef uit maar de veiligheid werd een constante 
zorg. Op 1 januari 1655 werd een permanente raadscommissie ingesteld die het bestuur moest 
adviseren over de stadsverdediging.918 

In 1656 werd een stuk buitendijkse stadsgrond verhuurd onder de conditie dat de stad 
voor eventuele werkzaamheden een deel kon terugnemen. Dit besluit wijst erop dat het plan voor 
een nieuwe omwalling was opgeschort, maar niet was afgeblazen. De huurders moesten de kade 

                                                                    
911 SAA 5025-20 (Vroedschap) 187 (26 juni 1654). 
912 SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654). 
913 SAA 5025-20 (Vroedschap) 197vo (9 juli 1654). 
914 SAA 5025-20 (Vroedschap) 199vo (20 augustus 1654). 
915 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 68 (19 augustus 1654). 
916 Wagenaar 1760, 590. 
917 SAA 5025-20 (Vroedschap) 208 (4 september 1654). 
918 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 30 (1 januari 1655). Hierin hadden Cornelis Witsen, Joan Blaeu, Coenraad Burgh en 
Joris Backer zitting. Zie ook: SAA 5025-20 (Vroedschap) 229-229vo (15 januari 1655); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 73 
(15 januari 1655). 
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aanleggen langs het inmiddels aangelegde deel van de Lijnbaansgracht (‘cade van de nieue 
fortificatie’).919 
 
3.3.2 Hernieuwde plannen 
In 1657, drie jaar na de oorlog, ontwikkelde de stedelijke economie zich goed. Een aanwijzing dat 
het goed ging met ‘de neringen’ lag in het feit dat ondernemers aan de burgemeesters vroegen om 
zaagmolenwerven bij de haven. De vraag naar gezaagd hout was sterk gestegen. Een aantal 
zaagmolens kreeg een plaats tussen de Nieuwe Vaart en het IJ.920 De ingebruikname van het 
nieuwe havengebied leidde tot de noodzaak om een nieuw fortificatieplan te ontwerpen: het plan-
Coeck hield geen rekening met de aanleg van de oostelijke eilanden en ze lagen buiten de 
bestaande fortificatie. Dat blijkt uit een klacht van de gebuikers van werven op Kattenburg. Door 
het openen van de brug waren zij ’s nachts van de stad afgesneden.921 

De havens, werven en pakhuizen van de Admiraliteit vertegenwoordigden grote militaire 
en economische belangen. Deze moesten zo snel mogelijk binnen de verdedigingsgordel worden 
gebracht. Op 11 november 1656 kreeg een vroedschapscommissie de opdracht om de fortificatie 
van Kattenburg uit te werken. De leden waren afkomstig uit de vaste commissies van defensie 
(‘fortificatie’) en economische zaken (‘neeringen’).922 In combinatie met de uitleg van de haven 
tot aan Outewael was een plan ontwikkeld voor een ‘volcomene fortificatie met 9 bolwercken’.923 
Dit vestingontwerp werd op 19 januari 1657 aan de vroedschap voorgelegd. Het was ontworpen 
door stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck.924 Met de negen bolwerken werden uitsluitend die ten 
oosten van de Amstel bedoeld. De locatie van de vesting ten westen van de Amstel was op dat 
moment nog niet relevant; deze werd pas in 1660 vastgelegd. De tekening is niet bewaard 
gebleven maar met de vaststelling van dit ontwerp werd het tracé van de omwalling definitief 
vastgelegd. De ontworpen vesting lag op de contouren van de later uitgevoerde stadsuitbreiding. 

Het werk aan de fortificatie werd hervat. Men besloot tot gedeeltelijke aanleg van de 
vestingwal waarbij de beveiliging van de oostelijke eilanden voorop stond. Men werkte vanuit een 
vastgesteld fortificatieplan om te voorkomen dat vestingwerken ad hoc werden aangelegd en later 
weer moesten worden gesloopt. De eerste twee bolwerken die werden aangelegd moesten de 
Sint-Anthonisdijk verdedigbaar maken en daarmee de toegang tot het havengebied 
beschermen.925 In 1658 verwierf de stad door onteigening de gronden bij Outewael, benodigd 
voor de aanleg van de twee bolwerken.926 In 1659 was het bolwerk aan de zuidkant van de 
Nieuwe Vaart klaar.927 Vervolgens zou een bolwerk in het water worden aangelegd: het latere 
bolwerk Funen. In 1660 werden de laatste technische details van de buitendijkse bolwerken 
vastgesteld.928 Ook aan de Amstel zou een bolwerk komen maar dit werd nog niet voltooid. 
Aanleg van de overige vijf bolwerken werd verdaagd tot een later stadium. Aan deze beslissing 
lag een eenvoudige afweging ten grondslag: de stad was voor een leger nagenoeg onbereikbaar 

                                                                    
919 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 170vo (6 april 1656). Vlak daarvoor ontving Ruse 300 gulden voor het ‘affsteecken van 
eenige wercken’. SAA 5024-2 (Burgemeesters) 85 (26 januari 1656); SAA 5039-33 (Oudraad) 132 (26 januari 1656). 
Mogelijk heeft hij het tracé van de Lijnbaansgracht uitgezet. 
920 SAA 5025-21 (Vroedschap) 180vo (8 januari 1657). 
921 Een aantal raadsleden zou met de klagers in overleg treden en bezien hoe Kattenburg beter kon worden verdedigd: 
SAA 5025-21 (Vroedschap) 27 (10 november 1655); Jansen 1963-1964a. Het probleem werd tijdelijk opgelost door de 
brug te verleggen en in plaats van het uiterste bolwerk een wachthuis te plaatsen: SAA 5025-21 (Vroedschap) 33vo (29 
november 1655). In 1659 werd besloten tot de aanleg van een nieuwe Kattenburgerbrug met twee wippen: SAA 5039-
2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659). Om plaats te maken voor het wachthuis, moest de geschutswerf, waar de 
kanonnen werden opgeslagen getest, wijken. Deze werd verplaatst naar een nog in te richten terrein bij Outewaal. 
Hiermee werd het gebruik van de IJ-oever voor stedelijke functies een flink stuk oostwaarts opgeschoven: SAA 5025-
21 (Vroedschap) 33vo (29 november 1655). 
922 SAA 5025-21 (Vroedschap) 152vo-153 (11 november 1656). 
923 Bonke spreekt van een aanpassing van het eerdere plan uit 1652 maar dat is niet juist. Er werd een volledig nieuw 
vestingplan opgesteld: Bonke 1986. 
924 Vos 1662, 13. 
925 SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657). De discussie over het aantal bolwerken is terug te zien in 
de kaart van de eilanden, die door Cornelis Danckerts de Rij werd gemaakt: het laatste bolwerk is weergegeven als extra 
optie. 
926 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 165vo (20 september 1658). 
927 Dat blijkt uit de op 17 juli 1659 gedateerde opmeting door Cornelis Danckerts de Rij op de plankaart: SAA 
Stadsgedeelten 1944. 
928 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129-129vo (19 mei 1660). 
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door het drassige veenweidegebied. Paarden, wagens en geschut zouden wegzakken in de weke 
bodem. De stad was buiten periodes met strenge vorst alleen bereikbaar over het water en over 
de dijkwegen. Daarom besloot men om allereerst de toegangswegen (‘advenues’) tot de stad in 
staat van verdediging te brengen. De aan te leggen bolwerken zouden net als de Lijnbaansgracht 
in een latere fase onderdeel uitmaken van de vestingwal om de nieuwe stadsuitbreiding maar 
waren tegelijkertijd bedoeld voor de korte termijn. Het was nog geen nieuwe vesting maar een 
serie buitenposten van de bestaande waarmee de voorsteden in redelijke staat van verzekering 
zouden worden gebracht. De overige onderdelen van de fortificatie konden wachten. Maar 
voordat men kon beginnen moest de binnenvestgracht worden gegraven. De Lijnbaansgracht, die 
ten oosten van de Amstel via Outewael en naar het IJ zou lopen, was nog maar voor een klein 
deel gegraven. Men besloot dit werk voort te zetten.929 
 
3.3.3 Voorbereidingen voor de vestingbouw: stadstimmertuin en Oosterbeer 
In 1660 werd het menens met de stadsuitbreiding. De thesaurieren bestelden in Kopenhagen 
grote aantallen ijzeren leuningen en ‘standarts’ voor nieuw te bouwen bruggen en sluizen. Men 
hield rekening met een lange levertijd.930 Ook de aanleg van de fortificatiewerken kwam in een 
stroomversnelling: een reeks van resoluties van de thesaurieren wordt gevolgd door 
aanbestedingen die kort erna plaatsvonden. Het geld dat was verdiend met de verkoop van erven 
op Kattenburg en in de oude stadstimmertuin in de Jordaan had men apart gelegd met het oog 
op de te verwachten stadsuitbreiding. In 1660 besloot men dit geld te gebruiken voor nieuw 
werk.931 

Het grote werk begon in januari 1660 met de verplaatsing van de stadstimmertuin naar 
de eerder vastgestelde plaats aan oostkant van de Amstel, midden in het werk.932 Tegelijkertijd 
begon men ten westen van de Amstel aan de binnenvestgracht (afb. 55). Ook hier was aanleg van 
de gracht nodig om het werk bereikbaar te maken. In januari besloot men om recht tegenover het 
al gegraven deel te beginnen en de gracht met een boog rond de stad naar het bolwerk bij de 
Passeerdersgracht te laten lopen.933 Op 13 februari werd het tracé van de gracht iets gewijzigd. 
Hiermee zou de fortificatie sterker worden en bovendien vijf morgen (vier hectare) meer land 
binnen de stad worden getrokken.934 Het concept was ‘wat qualijck getijckent’.935 In mei 1660 
kregen de schepenen opdracht om de grond die nodig was voor de aanleg van de gracht te 
taxeren. Hierbij werd uitdrukkelijk gemeld dat illegale ophoging en gebouwen niet meetelden bij 
de waardebepaling.936 Hieruit blijkt dat de voorstad zich al uitstrekte tot de latere Lijnbaansgracht. 
De bewoners kregen te horen dat ze moesten vertrekken.937 Na aanleg van de Lijnbaansgracht 
kon de uitvoering van de fortificatie ten westen van de Amstel beginnen.938 

Een volgend werk dat een aanvang nam was de Oosterbeer. Op het punt waar de nieuwe 
stadsgracht de Diemerzeedijk kruiste moest een waterkering of beer worden aangelegd. Deze 
maakte enerzijds onderdeel uit van het dijkenstelsel langs het IJ en anderzijds van de 
fortificatiewerken rond de stad. De beer moest worden aangelegd voordat de singelgracht kon 
worden gegraven. Men begon in november 1660 met de bouw. Toen werd een kistdam 
aangelegd; het heiwerk nam een aanvang.939 In maart 1661 was de fundering klaar en werden de 

                                                                    
929 SAA 5025-21 (Vroedschap) 185-185vo (19 januari 1657). 
930 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55vo (29 juli 1660), 137 (18 juli 1663). 
931 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 55 (23 juni 1660). 
932 Van Domselaer 1665, 254-255; Jansen 1960a. 
933 SAA 5025-22 (Vroedschap) 244vo (28 januari 1660). 
934 SAA 5025-22 (Vroedschap) 255-255vo (13 februari 1660). 
935 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 395 (13 februari 1660); SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 396 (13 
februari 1660). Bontemantel spreekt tot tweemaal toe van zes morgen. 
936 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660). 
937 Ze moesten hun opstallen op 12 juli hebben verlaten. Op verzoek van de eigenaren werd deze termijn met twee 
weken verlengd. Wie daarna zijn grond niet had ontruimd liep het risico dat de stad het op zijn kosten zou doen: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 55vo-56 (8 juli 1660). Op 22 juli, vier dagen voor de ontruiming, was de taxatie van de grond 
klaar: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 35 (22 juli 1660). De grond werd getaxeerd tussen f 5,5,- en f 5,10,- de roede. 
Voor water werd een eenheidsprijs van f 2,8,- betaald. Het tarief van f 5,5,- de roede werd in 1661 de eenheidsprijs 
voor de nog niet onteigende grond die nodig was voor de fortificatie: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 90 (12 oktober 
1661). 
938 Dit besluit viel op 20 januari 1660: SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 437 (20 januari 1660). 
939 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 63vo (4 november 1660). 
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technische details vastgelegd.940 In 1661 werd de eerste steen gelegd. De beer was een gigantische 
bakstenen dam, veel groter dan de Westerbeer bij de Haarlemmerpoort en de eerdere Oosterbeer 
bij de Sint-Anthonispoort. Deze laatste was deels verzakt door een grote vloed.941 Om dit te 
voorkomen werd de nieuwe beer beter en dieper gefundeerd. Voor het metselwerk werden meer 
dan drie miljoen groot formaat bakstenen gebruikt. De bovenkant en zijkanten waren bekleed 
met witgrijze natuursteen. De beer diende als waterscheiding maar maakte ook deel uit van de 
fortificatiewerken. De dam moest onbegaanbaar zijn en had daarom een spits toelopende 
bovenkant. Drie monniken moesten voorkomen dat de spitse rug van de beer kon worden 
overgestoken.942 In 1663 was de beer klaar.943 De damwand werd weggehaald.944 Het jaar daarop 
besloot men de braak bij Outewaal te dempen.945 Het graven van de Lijnbaansgracht bij de 
Nieuwe Vaart werd in oktober 1663 aanbesteed.946 De monniken werden in 1684 aangevuld met 
een hekwerk of hamei over de beer dat ten dele in de gracht werd ingeheid.947 
 
3.3.4 Verplaatsing van molens en lijnbanen 
In het gebied waar de vierde vergroting plaatsvond stonden 21 molens. Zes stonden op de te 
slopen oude bolwerken. Deze werden samen met negen andere die buiten de stad hadden gestaan 
verplaatst naar de nieuwe bolwerken. Hiermee waren alle nieuwe bolwerken bezet met een 
molen, op één na: het bolwerk Funen, dat de VOC in gebruik had.948. De overige zes werden 
naar de Overtoom en de Boerenwetering verplaatst.949 Enkele uitzonderingen daargelaten 
stonden op de bolwerken korenmolens.950 Deze waren van groot belang voor de stedelijke 
voedselvoorziening. Dit vereiste een snelle en probleemloze verplaatsing. Hierbij zal de 
verviervoudiging van de verhuisvergoeding tot 1600 gulden zeker hebben geholpen.951 

Op 2 april 1661 was bepaald welke molens waar kwamen (afb. 56). De eerste vier molens 
werden in de zomer van 1661 verzet.952 In de periode november 1662-januari 1663 ondertekende 
een aantal molenaars een overeenkomst met de stad waarin de voorwaarden voor de huur van 
een molenwerf op de nieuwe bolwerken waren vastgelegd.953 

De molens konden worden verzet vanaf het moment dat het vestingplan vastlag. Het 
was niet nodig dat de bolwerken voltooid waren. De ophoging van een bolwerk vond plaats als 
een molen moest worden geplaatst.954 De stad hoogde de molenwerven eenmalig; daarna was alle 
ophoging en onderhoud voor rekening van de eigenaren van de molens. Dit werd contractueel 

                                                                    
940 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 75 (31 maart 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 75vo, 76 (2 april 1661). 
941 SAA 5025-20 (Vroedschap) 187vo-189 (30 juni 1654). 
942 Van Domselaer 1665, 273. 
943 Toen begon men met de aanleg van het stuk dijk buiten de beer: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663); 
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 129 (25 mei 1663). 
944 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 198vo (7 september 1663). 
945 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 71vo (12 februari 1661). Dit werd later weer afhankelijk gemaakt van de grondprijs. Als 
een zekere Claes Vinck voldoende geld over had voor de grond zou de stad de braak ‘vol modder […] smacken’. Zo 
niet, dan niet: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 73 (12 maart 1661). 
946 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 210vo (26 oktober 1663). 
947 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 131-132 (3 november 1684). Deze ‘hamei’ werd meteen gemaakt. Kort daarop kreeg de 
Westerbeer eenzelfde voorziening: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 133-137 (20 november 1684). 
948 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (2 april 1661). 
949 Van den Hoek Ostende 1970. Het artikel geeft de namen en locaties van de te verplaatsen molens. 
950 Op het bolwerk Zeeburg stond de loodwitmolen De Zon. Op de bolwerken Osdorp en Nieuwkerk stonden twee 
zeemtouwersmolens. Het bolwerk Jaap Hannes bleef zonder molen: Van den Hoek Ostende 1972. In 1669 kwam op 
het bolwerk Zeeburg een cementmolen. Op verzoek van eigenaar Joannes Wesselsz werd van stadswege een invaart 
door het bolwerk gegraven. Hij betaalde jaarlijks tachtig gulden huur en drie gulden voor het recht van de wind. 
Wesselsz werd verplicht om een brug over de invaart te bouwen mocht er een lijnbaan voor de molen worden 
aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 32 (14 februari 1669); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669). Voordat 
de molen werd gebouwd inspecteerden de thesaurieren de locatie met een bewindhebber van de VOC. De molen 
moest vanaf de Nieuwe Vaart en het IJ voor grote schepen bereikbaar zijn: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 41-41vo (12 
april 1669). Het bolwerk moest opnieuw worden onderheid, wat vertraging inhield van Wesselsz. Bij wijze van 
planschadevergoeding werd de beschoeiing van de invaart door de stad aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 70 (11 
september 1669). Het voorjaar daarop was de molen in bedrijf: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 115-115vo (20 mei 1670). 
951 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren) (29 maart 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179 (11 
maart 1664). 
952 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 85vo (6 juli 1661). 
953 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 106 (9 januari 1663). 
954 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664). 
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vastgelegd.955 De molens zouden midden in de bolwerken komen te staan – voor zover ze niet al 
waren verplaatst en toch excentrisch stonden. Op 19 augustus 1662 was een aantal molens ten 
westen van de Amstel al verplaatst. Aan de oostzijde waren nog geen molens op de beoogde 
bolwerken gebouwd.956 In 1669 waren de nieuwe bolwerken voorzien van molens.957 

De lijnbanen waren als toeleverancier van de scheepvaart een essentiële functie. De 
lijnbanen op de bolwerken waren net als de molens in particuliere handen. De grond werd 
gehuurd van de stad. De eerste lijnbaan in de nieuwe fortificatie kon worden verhuurd in 1664.958 
De lijnbanen moesten net als de huisjes op de bleekvelden en ramen een uniform karakter 
krijgen. Daarom werd verplicht om ze te bouwen volgens de tekening van onderfabrieksmeester 
Gerrit Barentsz Swanenburg.959 
 
3.3.5 De Hogesluis: ‘opperbrug’ van Amsterdam 
Het fortificeren van de Amstel was een complex probleem. De rivier was versmald tot 
driehonderd voet (85 meter) maar ook dit was een grote afstand. Met de bouw van een 
gefortificeerde brug beoogde men te bewerkstelligen wat met de blokhuizen kort tevoren was 
mislukt: het verdedigbaar maken van de grootste verkeersader aan de landzijde, de plek waar de 
stad het best kon worden benaderd. Deze keer was men vastbesloten om de verdediging van de 
rivier goed te regelen. Daarom werd het idee voor de brug eerst voorgelegd aan de stadsmetselaar 
en de onderfabriek om technisch advies. De ingenieurs Henrick Ruse en Matthias Døgen gaven 
hun mening over de vestingbouwkundige aspecten.960 De brug zou uit steen worden opgetrokken 
tot op de hoogte van de courtines van de vesting, vandaar de naam ‘Hogesluis’. De hoogte zal 
een defensieve reden hebben gehad: als de brug onder beschietingen zou instorten, zou de rivier 
onbevaarbaar worden. Daniel Stalpaert kreeg opdracht om de brug te ontwerpen. Hij nam 
hiermee revanche voor zijn falende, inmiddels gesloopte blokhuizen. Maar voordat de bouw 
begon moest hij eerst een maquette van de brug maken, mogelijk ten behoeve van een tweede 
adviesronde.961 In 1662 werden de technische details vastgesteld door de thesaurieren.962 De 
Hogesluis rustte op 35 gemetselde bogen waarvan de elf middelste boven het water lagen. De 
middelste drie bogen dienden voor de scheepvaart. De overige acht bogen die in het water 
stonden werden verhuurd als opslagplaats.963 Buiten de Hogesluis, acht roeden stroomopwaarts, 
werd net als in het IJ een palenrij aangelegd. Deze werd onderworpen aan de symmetrische 
aanleg met de Amstel als spiegelas, die men in en buiten de stad nastreefde. De palenrij zou aan 
weerszijden aansluiten op de punten van de schouders van de bolwerken. Het paalhuisje zou 

                                                                    
955 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 88 (19 juni 1666). 
956 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 98vo (19 augustus 1662). De vier molens bij de Leidsegracht stonden er in 1664 nog. 
Zij moesten in maart worden afgebroken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (5 maart 1664). Diezelfde dag kreeg een van 
de vier uitstel tot mei, omdat dat eerder was toegezegd. Het Molenpad was een van de weinige prestedelijke elementen 
die bewaard bleven. Het werd in 1669 onteigend: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 38 (5 april 1669). De molen in het 
bolwerk bij de Vijzelstraat stond er in juni nog en zorgde voor vertraging: de grond kon pas zes weken na de veiling 
worden overgedragen aan de koper: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 162 (24 juni 1664). In 1665 moest 
nog een laatste molen worden verplaatst. De zaagmolen van Claes Reijertsz stond op de zeedijk in het schootsveld van 
de nieuwe fortificatie. Zijn naam staat niet op de lijst van molenaars die in aanmerking kwamen voor een vergoeding, 
maar ook hij ontving 1600 gulden: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45vo (20 oktober 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 
46vo (30 oktober 1665). 
957 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669). 
958 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182vo (7 maart 1664). De lijnbaan lag in de binnenbarmte van de stadswal vanaf de 
brug over de Nieuwe Vaart tot aan het bolwerk ten oosten van de Muiderpoort. De grond werd voor 12 jaar verhuurd. 
De lijnbaan had een lengte van 1000 voet en een breedte van 33 voet. Om de 20 vadem moesten twee deuren gemaakt 
worden als doorgang naar de stadswal. De huur ging in op 1 mei 1664 en bedroeg f 120,- per jaar. Men overwoog de 
Lijnbaansgracht ten westen van de Nieuwe Vaart smaller te maken zodat tussen de Lijnbaansgracht en de stadswal een 
extra stuk grond kon worden uitgegeven als lijnbaan: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179vo (12 maart 1664). 
959 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177vo-178 (7 maart 1664). Al in 1665 werd de eerste lijndraaier aangepakt wegens 
illegale bouw: Engel Jansz had bij zijn baan een tuin aangelegd: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). In 
1687 begon de teruggang in de lijndraaierij. De lijnbaan bij het bolwerk Blauwhoofd werd gesloten nadat de exploitant 
hem zonder succes te koop had aangeboden: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 18vo-19 (9 februari 1687). 
960 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo-75 (31 maart 1661). 
961 De brug kwam in de courtine van de bolwerken en kreeg dezelfde hoogte. Er werd tevens een model van de 
Hogesluis besteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 74vo-75 (31 maart 1661). 
962 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112vo (20 april 1662), 113 (13 oktober 1662). 
963 d’Ailly 1926; Jansen 1975-1976; Stavast 1976. 
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exact in het midden, tegenover de middelste boog van de Hogesluis komen te liggen.964 De rivier 
was nu afsluitbaar en kon met geschut worden bestreken. De monumentale Hogesluis werd door 
stadsdichter Jan Vos omschreven als de ‘opperbrug’ van Amsterdam (afb. 57).965 

Terwijl de sluis in aanbouw was voer er een schip tegenaan waardoor een van de bogen 
verzakte of instortte.966 In augustus 1663 was de brug hersteld en zo ver opgemetseld dat de dam 
in de Amstel kon worden weggehaald.967 In het voorjaar van 1664 was de Hogesluis klaar en 
werden de leuningen geplaatst.968 Aan weerszijden kwamen twee hardstenen wachthuisjes, die 
eigenlijk waren besteld voor het stadhuis.969 
 
3.3.6 Ontwerp en bouw van vier stadspoorten 
Men besloot in een vroeg stadium tot de aanleg van de straten van de poorten naar het centrum; 
de bereikbaarheid van de stad moest gewaarborgd worden. Dat leidde tot de noodzaak om de 
poorten snel te bouwen. De Muiderpoort werd ontworpen door onderfabrieksmeester Gerrit 
Barentsz Swanenburg; men besloot in 1662 tot de bouw naar zijn ontwerp.970 Het gebouw was, 
meer nog dan de laatst gebouwde Regulierspoort, een sober classicistisch ontwerp, eveneens op 
een rechthoekige plattegrond. Men overwoog dit model ook voor de andere poorten te hanteren. 

In het voorjaar van 1662 besloot men de stadsmeesters de mogelijkheid te bieden om 
ontwerpen in te dienen voor de andere drie poorten: de Weesperpoort, de Utrechtsepoort en de 
Leidsepoort.971 Mochten deze ontwerpen om wat voor reden dan ook niet voldoen dan zouden 
ze identiek aan de Muiderpoort worden.972 Op 19 augustus 1662 besloot men de overige drie 
poorten te bouwen op dezelfde plattegrond. Het besluit over de façades werd uitgesteld.973 Men 
was niet tot een ontwerp gekomen dat de goedkeuring kon wegdragen en hield nog een slag om 
de arm. 

Kort daarna kwam Daniel Stalpaert met een ontwerp voor de Leidsepoort naar de 
thesaurieren.974 Op 12 oktober 1662 werd een ontwerp voor de poort aan de thesaurieren en 
burgemeesters getoond en vastgesteld.975 Swanenburg kreeg de opdracht dit ontwerp uit te 
voeren. Het was blijkens de resolutietekst opgesteld ‘volgens ’t gemeen advijs van stadtsmeesters’, 
dus niet door Daniel Stalpaert alleen. De Leidsepoort week sterk af van de andere poorten. Het 
was een nauwelijks geornamenteerd vierkant volume met vier hoektorens en een middentoren, 
alle met spitse tentdaken (afb. 58).976 Door zijn kasteelachtige karakter past het niet in de reeks 
van strak classicistische stadsgebouwen die onder Stalpaerts regime als stadsarchitect werd 
gerealiseerd. De Leidsepoort bleef de enige poort waarvoor een alternatief ontwerp was 
ingediend. De Weesperpoort en de Utrechtsepoort werden wel uitgevoerd naar het model van de 
Muiderpoort.977 Uniformiteit in het ontwerp van de poorten, de toepassing van één stadsstijl, 

                                                                    
964 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 129 (25 mei 1663). Op 30 augustus werd besloten tot de uitvoering van het paalhuisje: 
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 146vo (30 augustus 1663). 
965 Vos 1662, 21. 
966 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (4 april 1663). 
967 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 178vo (23 augustus 1663); SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 200vo (5 september 1663). 
968 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (21 maart 1664). Deze reikten tot aan de bolwerken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
198 (1 oktober 1664). 
969 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 72 (31 maart 1666). In 1670 bleek de afwatering een probleem te zijn: het water drong 
door het brugdek in de bogen. Daarom werd de brug met drie lagen klinkers in cement bedekt: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 134vo (27 november 1670). De uitvoering van dit werk geschiedde in het volgende jaar: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 150vo (24 februari 1670). In 1675 werden de beide opgangen van de Hogesluis naar de stadswal 
opgehoogd en bestraat. De opgangen waren te steil en slecht begaanbaar voor zwaargeladen wagens. Daniel Stalpaert 
had hiervoor de tekeningen gemaakt: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 49vo (25 juni 1675). 
970 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662). 
971 De Leidsepoort werd aanvankelijk Sloterpoort genoemd. 
972 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van 
de stadt), ongepagineerd (10 mei 1662). 
973 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662). 
974 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662); SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), 
ongepagineerd (1 september 1662). Men begon in 1662 aan de funderingen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 102 (21 
september 1662). 
 975 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112vo (12 oktober 1662). 
976 Van Essen 1998, 70. 
977 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). 
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werd verkozen boven een individuele, kennelijk op de plek toegesneden architectuur zoals de 
Leidsepoort die had gekregen. 

In april 1663 was men bezig met de bouw van de Muiderpoort en de afwerking van het 
aanliggende gordijn.978 Later dat jaar begon het heiwerk voor de Utrechtsepoort979 en de 
Weesperpoort. In augustus was men zover dat men met de bouw van deze poorten kon 
beginnen.980 Het metselwerk van de poorten werd eerst uitgevoerd. De kappen werden 
ondertussen besteld bij particuliere aannemers. Deze werden elders gemaakt als prefab-
bouwpakket en vervolgens op de poorten geassembleerd.981 Tot de tijd dat de kappen klaar 
zouden zijn werden de poorten tijdelijk met pannen gedekt.982 De poorten werden in de jaren 
1665 en 1666 afgebouwd.983 

Bij de bouw van de stadspoorten speelde naast de militaire eisen ook de bereikbaarheid 
van de stad. Die werd door de uitbreiding tijdelijk moeilijk bereikbaar en het was van het grootste 
belang om de radialen zo snel mogelijk bruikbaar te maken. Daarom hadden ook de bruggen 
over de Singelgracht hoge prioriteit. De vier bruggen buiten de poorten werden in 1662 door 
Swanenburg ontworpen.984 Ze werden uitgevoerd in hardsteen.985 Dit was militair gezien niet 
verstandig: houten bruggen konden sneller en goedkoper worden afgebroken en herbouwd bij 
serieuze militaire dreiging.986 De bruggen voor de Weesperpoort en de Utrechtsepoort werden 
aanbesteed op 8 september 1663.987 De valbruggen voor de nieuwe poorten werden in 1664 
gemaakt.988 In 1665 werden aan de wachthuizen buiten de poorten, de schoorstenen en de 

                                                                    
978 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663). In 1663 kregen de poorten hun definitieve namen: de Leidsepoort, 
de Utrechtsepoort, de Weesperpoort en de Muiderpoort: SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo-2 (2 mei 1663). 
979 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663). 
980 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). 
981 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 201vo (13 september 1663). 
982 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 159 (23 oktober 1663). 
983 Stalpaert kreeg in 1663 de opdracht voor modellen van de kappen ten behoeve van de aanbesteding, als aanvulling 
op de het bestek: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). Die vond tien dagen later plaats: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). Eerder was al begonnen met het heiwerk voor de hamei van de Utrechtsepoort: 
SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 173vo (tussen 8 augustus en 23 november 1663). Ook was een 
damwand van ‘paelplancken’ geheid ten behoeve van de bouw van de Utrechtse- en Weesperpoort: SAA 5039-688 
(Memoriael van diversche partijen) 174vo (11 augustus 1663). Men was in december zover dat de damwand kon 
worden verwijderd: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 176vo (20 december 1663). De opdracht om de 
kappen van de Muiderpoort en de Utrechtsepoort te bouwen werd verleend in september 1663: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 148vo (13 september 1663). De toren en de bakbedekking vielen buiten deze opdracht. De kap van de 
Muiderpoort werd aanbesteed op 13 september 1663. Op 21 december werd ook de toren aan hem gegund. Op 
dezelfde data kreeg Jacob van Eeden opdracht voor kap en toren op de Utrechtsepoort: SAA 5039-688 (Memoriael 
van diversche partijen) 202vo (13 september en 21 december 1663). De Leidsepoort had ook een tijdelijke bekapping 
gekregen. In 1664 kreeg de onderfabriek de opdracht om de poort te ‘ontbloten’ zodat de aannemer de kap erop kon 
zetten: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184 (4 april 1664). Die kap was op 13 september 1663 aanbesteed: SAA 5039-688 
(Memoriael van diversche partijen) 201vo (13 september 1663). De Weesperpoort was in bedrijf in de zomer van 1664: 
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (12 juli 1664). De andere poorten zullen in dezelfde periode zijn opgeleverd. François 
Hemony kreeg de opdracht om nieuwe klokken te gieten voor de Leidsepoort, de Utrechtsepoort en de Weesperpoort: 
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191 (16 juli 1664). In 1665 werd het uurwerk op de Utrechtsepoort geplaatst: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 20vo (6 mei 1665). In 1666 waren de Utrechtse-, Weesper- en Muiderpoort klaar tot en met de torens. 
Er werd een opzichter aangesteld over de uurwerken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 91 (12 augustus 1666). Er was op de 
Weesperpoort al een poortwachter. Die werd in oktober vervangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 98vo (22 oktober 
1666). In 1668 werd een klok uit de Munttoren in de Leidsepoort gehangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 189vo (7 
augustus 1668). 
984 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 101vo (14 september 1662). 
985 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 104 (4 november 1662). Over de aanbesteding van de bruggen: Jansen 1974. 
986 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 179-180 (11 november 1665). 
987 De stad leverde steen aan de aannemers. De brug voor de Weesperpoort werd gebouwd door Harmen Nachtglas, 
Abraham Molenijser, Gerrit Laurensz en Pieter Pietersz. De aanneemsom bedroeg 6500 gulden. Er werd voor f 
4504,15 aan steen geleverd. Bleef over f 1995,85. Daar ging nog 100 gulden boete vanaf wegens ‘wanlevering’. Het 
totaal betaalde arbeidsloon bedroeg f 1895,85. De brug voor de Utrechtsepoort werd gebouwd door Hendrick de 
Keijser, Jacob van Hoedegeest en Jan Gijselingh, voor 6800 gulden. De stad leverde voor 4552 gulden steen, zodat 
voor de aannemers 2248 gulden overbleef: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 201vo (8 september 
1663). 
988 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). 



 
137 

(stook)hokken aan weerszijden gebouwd.989 Buiten alle nieuwe poorten werd in de stadsgracht 
een drinkplaats of paardenwed aangelegd.990 

Naast de vier grote poorten werd bij de Boerenwetering een waterpoort aangelegd in de 
vorm van een opening in de courtine van twintig voet breed.991 Met deze Weteringpoort, waartoe 
in 1662 al was besloten, werd in 1668 een begin gemaakt; een jaar later was de bouw voltooid.992 
 
3.3.7 De aanleg van de vestingwerken: strategische prioritering 
Op 6 januari 1661 besloot de vroedschap om de uitvoering van de vestingwal en stadsgracht 
voort te zetten. De nieuwe fortificatie liep dwars door de voorstad: voordat het werk kon 
beginnen moest het terrein worden vrijgemaakt. In de jaren 1662-1663 werd zo’n 70.000 gulden 
uitgegeven aan het opkopen van 154 huizen.993 Het is niet duidelijk hoeveel huizen er in totaal 
weg moesten. In september 1662 was men bezig met het ontruimen van tuinen op het 
Omvalspad en het Vijverspad.994 

De grond die nodig was voor de fortificatiewerken werd in januari 1663 getaxeerd. De 
prijs was afhankelijk van de ligging en de mate van ophoging – voor zover die niet illegaal was 
gebeurd. Hoe dichter een perceel bij de Amstel of een andere toegangsweg lag, des te beter was 
de bereikbaarheid en daarmee de gebruikswaarde. Hiermee ging ook de taxatiewaarde omhoog.995 
Of er voor te slopen bebouwing werd betaald was afhankelijk van de ouderdom. Opstallen die 
tegen de keur waren gebouwd werden niet vergoed.996 Het grondplan van de vesting werd in het 
terrein uitgezet, ook om bewoners en eigenaren te laten weten waar ze aan toe waren.997 

Bij de uitvoering ging men uit van militaire prioriteiten. De bolwerken aan weerszijden 
van de toegangswegen werden eerst aangelegd. In de woorden van de vroedschap: de ‘advenues’ 
moesten eerst ‘in postuer van defensie’ worden gebracht.998 De toegangswegen werden buiten de 
stad voorzien van hameien of hekken.999 De Overtoomsevaart werd met een boom afgesloten.1000 
De bolwerken aan weerszijden van de Sint-Anthonisdijk waren als onderdeel van de Oostelijke 
Eilanden aangelegd. Daarop volgden in 1660 de twee bolwerken die de Amstel zouden flankeren. 
De fundamenten zouden bestaan uit gemetselde bogen waarop in een later stadium met 
graszoden de wallen zouden worden opgezet.1001 

In februari 1660 besloten de thesaurieren om ook de Heiligeweg te voorzien van twee 
bolwerken. Men zou meteen beginnen met het heien van de funderingen. Men begon met klein 
formaat palen. Grotere waren besteld maar waren nog onderweg.1002 Uit deze resoluties van de 
                                                                    
989 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
990 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 158vo (7 december 1667); SAA 
5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165vo (12 december 1667). Aanvankelijk 
twijfelde men tussen een locatie in de stadsgracht en een in de Singelsloot: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen 
Burgemeesters) 20 (12 juli 1668). 
991 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren) [ongepagineerd] (14 september 1662). 
992 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 162vo (31 januari 1668). Het ontwerp werd aan de vroedschap voorgelegd: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 169vo (8 februari 1668). In 1669 werd een poort- annex sluiswachter aangesteld: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 28vo (30 januari 1669); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 172vo (30 januari 1669). Buiten de waterpoort 
werd in 1669 een pleintje aangelegd. SAA 5039-4 (Thesaurieren) 37 (15 maart 1669); SAA 5039-33 (Oudraad) 179vo 
(30 januari 1669). 
993 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 256vo-265 (ongedateerd). 
994 Het Vijverspad liep vanaf het Reguliershof in oostelijke richting naar de Boerenwetering; het Omvalspad vanaf de 
Amstel. SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662). Dit leidde niet ogenblikkelijk tot sloop. Pas in 1663 werden 
de afbraken op het Omvalspad verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 105 (1663-). SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 100 (13 september 1662); SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd 
(13 september 1662). Op andere plaatsen werden huurcontracten ontbonden of gewijzigd. In 1663 werd een deel van 
het land vergraven dat Egbert Roest van de stad huurde: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663). 
995 De eerste negen roeden vanaf de rivier werden getaxeerd op negen gulden, de volgende negen roeden acht gulden, 
de derde zeven gulden en vijf stuivers, en de grond daarachter op zes gulden. Iedere duim ophoging boven de 
maaiveldhoogte van de omliggende weilanden leidde tot een prijsstijging van negen stuivers de roede. Voor water werd 
veel minder betaald: drie gulden en zeven stuivers: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 95vo (16 januari 1663). 
996 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 96vo (26 januari 1663). 
997 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661). 
998 SAA 5025-23 (Vroedschap) 116 (22 februari 1661). 
999 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). 
1000 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (29 maart 1662). 
1001 De burgemeesters kregen het advies om deze werken in de lente in het terrein uit te zetten: SAA 5039-217 
(‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
1002 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 69 (11 februari 1661). 
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thesaurieren blijkt dat er de nodige druk achter werd gezet. De dag daarop kregen de bewoners 
van de grond tussen de geplande binnenveststraat en de singelgracht te horen dat ze hun 
opstallen voor 1 mei moesten slopen.1003 Twee weken later bleek dat de beschikbare heipalen te 
klein waren om goed te kunnen funderen in de zompige grond bij de Amstel. De bouw van het 
bolwerk aan de oostzijde van de Amstel werd gestaakt, dat aan de Heiligeweg werd 
voortgezet.1004 In de zomer van 1661 begon men aan de courtines.1005 De aanleg van het bolwerk 
ten westen van de Amstel verliep moeizaam en was in 1662 nog niet klaar.1006 

In het voorjaar van 1662 begon men met de voorbereiding voor de aanleg van de overige 
bolwerken aan beide zijden van de Amstel.1007 In september 1662 was men bezig met het 
ontruimen van de tuinen op het Omvalspad, dat ter hoogte van de fortificatie lag.1008 Huizen, 
tuinen en erven van dertig voet binnen de Lijnbaansgracht tot aan de singelsloot werden 
gesloopt. De rest nog niet: de nieuwe fortificatie zal niet overal meteen voldoende schootsveld 
hebben gehad.1009 Er moest ook op flinke afstand van de stad het nodige worden onteigend: niet 
alleen grond maar ook veel woonhuizen en andere gebouwen. De meeste erven waren bebouwd, 
ook op grote afstand van de stad.1010 

Alle bebouwing, tuinen en fruitbomen moesten verdwijnen uit het gebied.1011 Ondanks 
een enkele vertraging kwam het grondverzet goed op gang. Jan Hendricksz van den Bergh, 
opzichter over de stadsmodderwerken, kreeg in oktober 1662, na een overvol seizoen, een bonus 
van 150 gulden.1012 
 
3.3.8 Voortgang in razend tempo 
De aanleg van de strategisch meest belangrijke delen van de nieuwe vesting mocht er niet toe 
leiden dat de oude vestingwerken ook maar werden aangeraakt, laat staan gesloopt. Dat mocht 
pas gebeuren op het moment dat de nieuwe fortificatie in ‘volcomen postuer van defensie’ zou 
zijn. De veiligheid had prioriteit; de slechte staat van de verdedigingswerken was de aanleiding 
voor stadsuitbreiding geweest. 

Voordat de eerste percelen konden worden geveild moesten honderdduizenden – deels 
geleende – guldens worden geïnvesteerd in de stadsverdediging. De druk op de uitvoering was 
groot. In het bouwseizoen van 1663 ging het werk in verhoogd tempo door. Het stadium van 
onderhandelen over ontruiming en sloop van huizen en tuinen was voorbij. Het grondverzet dat 
nodig was om de fortificatie in staat van verdediging te brengen begon in het voorjaar.1013 In 
                                                                    
1003 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 70vo (12 februari 1661). Op 30 mei was de taxatie van de onteigende grond klaar. DE 
grondprijs was afhankelijk van de locatie en hoogteligging. Water was ongeveer tweederde minder waard: SAA 5023-5 
(Groot Memoriaal) 46vo (30 mei 1661). Op 7 juli was een aantal opstallen getaxeerd. Voor vijf opstallen werd 3050 
gulden betaald: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 47 (7 juli 1661). 
1004 SAA 5025-23 (Vroedschap) 116 (22 februari 1661). 
1005 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 89 (22 september 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 90vo (13 oktober 1661). 
1006 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (29 maart 1662). 
1007 Op 19 mei 1662 werd korting gegeven op de huur van een terrein ten westen van de Amstel waar drie bolwerken 
in aanleg waren: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 85 (19 mei 1662). 
1008 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (1 september 1662). 
1009 Dat gebeurde pas later: De huizen tussen de Utrechtsestraat en de nieuwe jagersstal (aan de Amstel) moesten in 
1665 binnen een week worden afgebroken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 39vo (11 september 1665). De jagersstal lag 
een eindje buiten de stad. Met deze maatregel werd dit deel van het schootsveld vrijgemaakt van bebouwing. 
1010 De grond was getaxeerd op f 5,20 de vierkante roede, met daarbovenop 45 cent voor iedere duim dat de grond 
hoger lag dan het maaiveld. Voor water werd f 2,40 betaald. De eigenaren van de grond op het Vijverspad en het 
Baltuspad kregen 12.370 gulden schadevergoeding: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 142-142vo 
(november 1662). Pieter van Hoorn kreeg voor zijn grond met opstal aan de Heiligeweg, dat eveneens moest 
verdwijnen voor de fortificatie, 8157 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 143 (12 april 1663). De 
eigenaren aan het Otterspad kregen samen 8713 gulden voor hun grond en gebouwen: SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 143-143vo (1665-1668). Een latere betaling aan eigenaren van het Omvalspad bedroeg in totaal 
32090 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 144-146 (1663-). Huiseigenaren op het Regulierspad 
ontvingen in totaal 7511 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 146-147vo (1663-). 
1011 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (14 maart 1663). Deze beslissing was 
al genomen in 1662: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 116vo (14 maart 1662). 
1012 Hij kreeg 150 gulden bonus: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 143vo (27 oktober 1662).  
1013 Otto Jeuriaensz ontving 4829 gulden voor de aanleg van het derde en vierde bolwerk ten oosten van de Amstel, 
5372 gulden voor het graven van de Singelgracht vanaf de Leidsepoort en 7738 gulden voor SAA 5039-688 (Memoriael 
van diversche partijen) 100 (29 mei, 26 juli en 29 augustus 1663). Jacob Jansz van Lith kreeg 2419 gulden voor het 
graven van een deel van de stadsgracht bij de Muiderpoort: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo-
167 (1663). 
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maart 1663 viel het besluit de stadsgracht te graven tot aan de Boerenwetering. Dit werk verliep 
voorspoedig en in juni besloot men door te zetten tot aan de Amstel.1014 De gordijnen waar de 
Leidsepoort en de Weteringpoort in zouden komen werden in de zomer aangelegd.1015 

Ook aan de oostzijde van de Amstel vorderde het werk snel.1016 In mei werd het eerder 
gegraven deel van de Lijnbaansgracht (de vaarsloot naar de stadstimmertuin) opnieuw 
aanbesteed.1017 De gracht werd verder doorgetrokken en het tracé van het eerder gegraven deel 
tot de stadstimmertuin werd verlegd; de Lijnbaansgracht kwam in een wijdere cirkel rond de stad 
te liggen. Men heeft nog overwogen om de Lijnbaansgracht tussen de Amstel en de 
stadstimmertuin te laten liggen zoals hij in de jaren vijftig was gegraven: schuin ten opzichte van 
de Amstel en minder breed dan de rest van de gracht.1018 Dit was echter strijdig met het 
uitgangspunt om alle grachten en kavels zoveel mogelijk rechte hoeken te geven. Uiteindelijk 
werd de gracht verlegd en verbreed zodat hij net als elders achter de fortificatie kwam te liggen. 
In juli 1663 was het bolwerk aan de Amstel klaar en begon men met de courtine, die zou worden 
aangehecht aan een ouder buitenwerk dat nog in het terrein aanwezig was.1019 Vier dagen later 
werd het deel van de stadsgracht ten oosten van de Amstel aanbesteed.1020 

De stadsgracht was in juni 1663 nog droog.1021 In juli werd het deel ten oosten van de 
Amstel aanbesteed.1022 Ook het gordijn ter hoogte van de Rapenburgergracht werd uitgevoerd. 
Het bolwerk ten noorden van de Muiderpoort was toen al klaar.1023 De aanleg van de nieuwe 
fortificatie was een gigantisch werk. Er waren duizenden mannen bij betrokken. Het graven van 
de gracht en het opwerpen van de bolwerken werd in gedeelten aanbesteed.1024 De aannemerij 
was sterk gespecialiseerd. Een bepaalde categorie aannemers hield zich uitsluitend bezig met 
grondverzet.1025 Het heiwerk werd door anderen gedaan; weer anderen waren gespecialiseerd in 
het uittrekken van palen.1026 De aannemers hadden schuren met gereedschap en zetten 
honderden arbeiders in daghuur aan het werk. 

Aanvankelijk werd het werk alleen aan Amsterdamse aannemers toegedeeld. De 
thesaurieren bepaalden dit in een resolutie, waarschijnlijk na een lobby door de Amsterdamse 
bouwsector.1027 Maar dit beleid was gezien de grootte van het werk niet lang vol te houden: de 
aanleg van de vestingwerken ging de capaciteit van de Amsterdamse aannemerij te boven. Toen 
de stadsgracht ten oosten van de Amstel vier maanden later werd aanbesteed, werden ook 
aannemers van buiten uitgenodigd.1028 Dit werd bekend gemaakt met aanplakbiljetten. 

Het werk aan de fortificatie verliep snel maar niet altijd even gecoördineerd. In juli 1663 
kregen de stadsmeesters te horen dat ze niet langer zonder uitdrukkelijke order van de 
thesaurieren de wal mochten laten ophogen. Men vreesde de greep op de uitvoering van het 
megaproject te verliezen. Daarom werd stadsingenieur Jan Heijmansz Coeck met onmiddellijke 
ingang aangesteld als directievoerder over de aanleg van de vestingwerken.1029 Kort daarop werd 

                                                                    
1014 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663). 
1015 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663). 
1016 In april 1663 besloten de thesaurieren om de stadsgrond aan de oostzijde van de Amstel voor een jaar te verhuren. 
Dit stond de aanleg van de fortificatiewerken niet in de weg: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124 (14 april 1663). Het land 
ten westen van de fortificatie dat nog niet vergraven zou worden, werd door middel van een riool onder de stadswal 
ontwaterd, zodat het nog tijdelijk kon worden gebruikt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123vo (14 april 1663). 
1017 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo (29 mei 1663). Aannemer was Jeuriaen Jeuriaensz. 
1018 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). 
1019 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136 (13 juli 1663). 
1020 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663). 
1021 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 133-133vo (21 juni 1663). 
1022 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663). 
1023 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 137 (18 juli 1663). 
1024 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo-171 (1663). Minstens zeven verschillende aannemers 
hebben eraan gewerkt: Jacob Jansz van Lith, Jan Diedeloffs, Jan Willemsz, Dirck de Goijer, Sander Woutersz, Jan 
Fransz alias Jan Rotterdam en Otto Jeuriaensz. Deze laatste heeft twee parken overgenomen toen aannemers Roeloff 
Dircksz en Claes Jacobsz het lieten afweten. Het graven van de stadsgracht kostte minstens 49.420 gulden. 
1025 Opvallend veel aannemers van grondverzet kweekten ook bomen: Sander Woutersz, Jacobus Weijertsz, Jan 
Rotterdam en Cornelis Gerritsz: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (1663). 
1026 Zie voor aanbestedingen bijvoorbeeld: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen). 
1027 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 119vo (20 maart 1663). 
1028 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 1663). 
1029 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). De bestekken lagen ter inzage: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 138 
(20 juli 1663). 
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een ‘redres’ ofwel reorganisatie van de thesaurie en de fabriek doorgevoerd. De stadsmeesters 
kregen de uitdrukkelijke order om geen werken uit te voeren of de uitvoering te wijzigen zonder 
schriftelijke instructies van de thesaurieren. Wie dat toch deed moest het werk op eigen kosten in 
de gewenste toestand laten brengen.1030 
 
3.3.9 Staat van defensie: ‘rondom gesloten’ 
In september 1663 werd aan de vroedschap gemeld dat de nieuwe wallen zover opgemetseld 
waren dat die konden worden aangeheeld aan de bestaande fortificatie. Het laatste gordijn zou 
spoedig worden opgeleverd. Daarmee zou de stad ‘rondom gesloten’ zijn.1031 Eind oktober 1663 
gaf de vroedschap toestemming voor de sloop van de oude vesting.1032 De thesaurieren hadden 
die niet afgewacht, ondanks de uitdrukkelijke opdracht van de vroedschap om de oude wal niet 
aan te raken voordat de nieuwe klaar was: ze waren vast begonnen. In september was opdracht 
gegeven voor het afkruien van de schans achter de Leidsegracht.1033 Hieruit blijkt hoeveel haast 
de thesaurieren hadden: de aanleg van de Herengracht, de plaats waar de grootste opbrengst kon 
worden verwacht, moest zo snel mogelijk van start gaan. De Heiligewegspoort werd in de zomer 
van 1664 gesloopt.1034 De andere poorten bleven vooralsnog staan. 

In november 1663 waren de wachthuizen bij de nieuwe poorten bijna klaar en kregen de 
thesaurieren toestemming om de soldatenwacht van de oude stadspoorten naar de nieuwe over te 
brengen. De hameien (buitenpoorten) werden meeverhuisd. De burgerwacht bleef nog in de 
oude poorten. De nieuwe fortificatie was gesloten, maar de oude bleef deels in gebruik; er werden 
tijdelijk twee ringen gehanteerd.1035 In 1664 werd voorgesteld om barakken te bouwen aan de 
nieuwe fortificatie. De soldaten hoefden dan niet zover te lopen om op hun post te komen.1036 
Over dit voorstel werd niet meteen beslist. De bouw van de barakken werd in 1665 ter hand 
genomen.1037 In de jaren 1663-1664 werd bovendien de benodigde reorganisatie van de stedelijke 
krijgsmacht uitgevoerd. Hierbij werd voor de nieuwe fortificatiewerken een ‘ordre van besetting’ 
vastgesteld.1038 

De fortificatiewerken, bestaande uit zestien bolwerken met de tussenliggende courtines, 
vijf poorten en de Hogesluis, waren voor het grootste deel binnen twee jaar in staat van 
verdediging gebracht. Ter vergelijking: in Berlijn begon men in 1658 aan de bouw van een 
vestingwal met dertien bolwerken en zes poorten, naar Nederlands voorbeeld.1039 De uitvoering 
duurde daar 25 jaar.1040 De reden van de snelle uitvoering lag in de noodzaak om een gedeelte van 
het geïnvesteerde geld op korte termijn terug te verdienen uit de verkoop van grond. Het was van 
belang om de periode tussen de onteigening en uitgifte van grond zo kort mogelijk te houden. 
 
3.3.10 De stadsverdediging en de Tweede Engelse Oorlog 
Dat de stad ‘rondom gesloten’ was betekende niet dat de fortificatie klaar was. Het grondverzet 
was achter de rug maar de uitvoering ging nog jaren door. Een groot aantal werken moest nog 
worden uitgevoerd.1041 Ondertussen kon men de Tweede Engelse Oorlog zien aankomen: na een 
                                                                    
1030 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139vo (3 augustus 1663). 
1031 SAA 5025-24 (Vroedschap) 32-32vo (5 september 1663). 
1032 SAA 5025-24 (Vroedschap) 48vo (27 oktober 1663). 
1033 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 199vo (8 september 1663). Aannemer was Jan Rotterdam. 
1034 De hardsteen werd verwerkt in de hameien van de Muider- en de Weesperpoort. SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 
(9 juli 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 195vo (4 september 1664). De baksteen werd schoongebikt en verkocht: SAA 
5039-3 (Thesaurieren) 16vo (3 maart 1665). Het traliewerk werd door François Hemony omgesmolten tot het laatste 
beeld voor het stadhuis: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47 (3 november 1665).  
1035 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70vo-71 (20 november 1663). 
1036 SAA 5025-24 (Vroedschap) 96vo (28 januari 1664). 
1037 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 29vo (14 juli 1665). 
1038 SAA 5025-24 (Vroedschap) 92-98 (28 januari 1664). 
1039 Duffy 1996, 91-92. 
1040 Spitzer en Zimm 1987, 17. 
1041 In januari 1664 werd het graven van de Lijnbaansgracht door de dijk langs de Overtoom aanbesteed. Aannemer 
Gerrit Hanssen voerde dit werk uit: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 206vo (18 januari 1664). De dijk 
was blijven liggen om de stad bereikbaar te houden. De oude en de nieuwe Lijnbaansgracht werden hiermee op elkaar 
aangesloten: SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Dit werk was in 1665 nog niet voltooid. De 
schouder van het bolwerk bij de Passeerdersgracht moest worden opgemaakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45 (20 
oktober 1665). Ook het bolwerk ten westen van de Boerenwetering zou worden opgemaakt: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). Dit werk was in 1665 in gang: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 45 (20 oktober 1665). 
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periode van toenemende spanning vonden vanaf de zomer van 1664 militaire confrontaties plaats 
tussen Engeland en de Republiek.1042 Nog vóór de publicatie van de oorlogsverklaring in maart 
1665 lieten de burgemeesters van Amsterdam onderzoeken wat er moest gebeuren om de 
stadsverdediging op peil te brengen. Ingenieur Matthias Døgen stelde in opdracht van 
burgemeester Andries de Graeff een lijst op van uit te voeren werken.1043 De oorlog speelde zich 
af op zee; Amsterdam werd niet direct bedreigd. De urgentie van de in de lijst opgenomen 
werken was niet enorm hoog, vooral omdat het kleine zaken betrof die snel in orde konden 
worden gebracht. Pas in november 1665 bespraken de burgemeesters Døgens rapport.1044 Zoals 
gebruikelijk bij oorlogsdreiging werd het geschut op de fortificatie gebracht. Verder moesten 
wachthuizen worden gebouwd, de bebouwing in de directe omgeving van de poorten moest 
worden afgebroken, hout en schepen werden binnen de stad gehaald, binnen de poorten kwamen 
slagbomen voor de straten, de sloten en vaarten die op de stadsgracht uitkwamen werden met 
bomen afgesloten. De ‘oude wallen’ rond de derde vergroting werden voorzien van een 
borstwering en stormpalen. 

Ook de verdediging van de IJkant moest op peil worden gebracht. Daartoe moesten 
palenrijen worden hersteld, het ijs moest regelmatig worden opengehakt en bewapende lichters 
en wachthuizen moesten de waterkant bewaken. De boomsluiters moesten tijdens hun dienst 
worden vergezeld door twee musketiers. In 1666 besloot men drie extra wachthuizen te bouwen 
om de waal te kunnen bewaken.1045 Ook werd voorgesteld de palenrij te versterken.1046 Deze 
maatregelen zijn ook uitgevoerd; in het verslag van een inspectie van de stadswerken door de 
thesaurieren van maart 1666 komen ze niet meer voor; er werden op dat moment nauwelijks 
werken uitgevoerd die niet met de verdediging van de IJkant te maken hadden.1047 Het jaar 1666 
werd in Engeland omschreven als ‘annus horribilis’: er brak een pestepidemie uit, Londen 
brandde grotendeels af en de zeemacht van de Republiek bracht de Engelse vloot in de 
Vierdaagse Zeeslag flinke klappen toe.1048 Na de tocht naar Chatham, waar het vlaggeschip ‘Royal 
Charles’ door de Nederlanders werd buitgemaakt, werd op 31 juli 1667 de Vrede van Breda 
getekend. De aanleg van de vestingwerken rond Amsterdam hernam zijn loop. 

 
3.4 Het  s t adsontwe rp  1660 -1662 
 
3.4.1 ‘Vijff distincte concepten’ 
Tijdens de uitvoering van de fortificatie ging men aan de slag met het ontwerp voor de inrichting 
van de nieuwe stad. Op 27 augustus 1660 werden ‘vijff distincte concepten’ van verschillende 
ontwerpers aan de vroedschap getoond. Een commissie kreeg de opdracht de ontwerpen te 
bestuderen en een advies te formuleren.1049 Op basis daarvan moesten zij een ‘roeyinge [...] 
consipieeren’.1050 Deze ‘rooiing’, ontwerp voor het straten- en grachtenplan, moest zich schikken 
naar de eerder ontworpen omwalling. Hierbij was vooral de locatie van de stadspoorten 
bepalend. Twee leden van de commissie, Joan Blaeu en Cornelis Witsen, waren sinds 1651 
betrokken bij het ontwerp van de fortificatiewerken.1051 

Het verslag van deze commissie (en een aantal manuscriptkaarten uit de ontwerpfase) is 
bewaard gebleven, de vijf ‘concepten’ niet.1052 De commissie kwam op 9 oktober 1660 voor het 
eerst bijeen. Allereerst werd een vergaderschema vastgesteld. De heren zouden op woensdag- en 
vrijdagmiddag om drie uur bij elkaar komen. Besluiten werden genomen door de aanwezigen. 
                                                                                                                                                                                                  
De singelsloot tussen de Muiderpoort en de Nieuwe Vaart werd in 1664 in twee gedeelten gegraven: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 179vo (12 maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664). 
1042 Rommelse 2006, 112-121. 
1043 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 179-180 (11 november 1665). Døgen ontving een vergoeding: SAA 5024-17 
(Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 58 (18 januari 1666). 
1044 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 52 (11 november 1665). 
1045 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105 (15 december 1666). 
1046 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105vo (15 december 1666); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 108vo (4 januari 1667). 
1047 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 65 (6 maart 1666). 
1048 Rommelse 2006, 112-121. 
1049 SAA 5025-23 (Vroedschap) 59 (27 augustus 1660). 
1050 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 437 (27 augustus 1660). 
1051 SAA 5025-19 (Vroedschap) 161 (10 juli 1651). 
1052 Dit verslag biedt zicht op overwegingen die ten grondslag lagen aan het ontwerp: SAA 5039-217 (‘Notulen der 
besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
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Wie niet kwam opdagen had geen recht van spreken. Hiermee werd de voortgang veiliggesteld. 
Verder besloot men de ontwerpers uit te nodigen voor een toelichting op hun plan. Men bestelde 
bij stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij (afb. 59) een basiskaart in twaalf exemplaren, 
waarop alle bestaande dijken, wateren, bolwerken en stadsgronden in stippellijnen waren 
afgebeeld.1053 

Vier dagen later volgde een tweede bijeenkomst. Stadsarchitect Daniel Stalpaert was de 
eerste ontwerper die zich aandiende. Stalpaert was de meest veelzijdige van alle stadsmeesters: hij 
was aangetrokken als directievoerder over de bouw van het stadhuis, maar was ook ontwerper en 
uitvoerder van allerlei grote en kleine stadsgebouwen, fortificaties en waterbouwkundige 
werken.1054 Stalpaert begon zijn toelichting met het opsommen van de uitgangspunten waarop hij 
zijn ontwerp had gebaseerd. Om te beginnen moesten de Herengracht, Keizersgracht en 
Prinsengracht worden verlengd. De aanleg van deze grachten had de stad veel goeds gebracht en 
de nieuwe uitbreiding zou uitgaan van dezelfde ordening. Verder was de Nieuwe Vaart 
opgenomen in het ontwerp. Dit sprak niet geheel vanzelf: de vaart voldeed niet aan zijn doel, de 
verbetering van de waterkwaliteit en de peildiepte van het IJ. Ook moest vanzelfsprekend een 
goede aansluiting op de oostelijke eilanden worden gecreëerd. Verder had Stalpaert zich ten doel 
gesteld om ‘de minste bochten te soecken [en] de erven aen den Amstel comende soo veel 
doenlijck in den haeck te brengen’. Stalpaert moet al sinds zijn samenwerking met Jacob van 
Campen aan het stadhuis zeer goed op de hoogte zijn geweest van de stedenbouwkundige theorie 
uit architectuurtractaten als die van Palladio en Scamozzi. In deze geest had hij een orthogonaal 
systeem ontworpen, waarbij niet alleen het tracé van de Amstel, maar ook alle straten, grachten 
en bouwblokken werden rechtgetrokken. 

De hoofdgrachten zouden worden doorgetrokken en schuine hoeken zouden zoveel 
mogelijk worden vermeden. De commissie nam deze door de stadsarchitect geformuleerde 
uitgangspunten over zonder de andere presentaties af te wachten; Stalpaert werd gezien als 
autoriteit op stedenbouwkundig gebied. Dat blijkt ook uit de nog bestaande ontwerpen. Op alle 
overgeleverde tekeningen is het stadsontwerp opgezet vanuit de Amstel. Op dezelfde vergadering 
werd overigens nog een ander uitgangspunt geformuleerd: de grond die in eigendom van de stad 
was moest zoveel mogelijk onaangetast blijven en binnen het stadsontwerp op de beste plekken 
terechtkomen: op die manier wilde men lage uitvoeringskosten combineren met een beperkte 
onteigening. Dit uitgangspunt kwam voort uit de grondpolitiek: men ging ervan uit dat dezelfde 
werkwijze zou worden gevolgd als bij de derde vergroting. Deze uitgangspunten waren strijdig 
met elkaar. Dat zou blijken in de loop van het ontwerpproces. Voor het stadsdeel ten oosten van 
de Amstel zou een aantal alternatieve ontwerpen worden gemaakt (afb. 60 en 63). 

Toelichting en bespreking van de andere vier ontwerpen volgde op 24 november 1660. 
Drie ontwerpen waren van de hand van stadstimmerman en onderfabrieksmeester Gerrit 
Barentsz Swanenburg, ontwerper van een flink aantal stadsgebouwen en poorten en het vijfde 
van burgemeester Joan Huydecoper (afb. 61). Deze laatste was zeer geïnteresseerd in 
architectuur, stedenbouw en tuinontwerp. Hij was als opdrachtgever betrokken bij veel grote 
bouwprojecten, waaronder zijn eigen huis aan het Singel en zijn buitenplaats Goudestein. Maar 
Huydecoper zat ook in de bouwcommissie van het nieuwe stadhuis en trad in Amsterdam en 
langs de Vecht op als projectontwikkelaar. Hij gaf veel opdrachten en maakte daarnaast ook zelf 
ontwerpen.1055 We mogen ervan uitgaan dat zowel Stalpaert als Huydecoper een streng regelmatig 
ontwerp hebben gemaakt. De onderlinge verschillen tussen de drie ontwerpen van Swanenburg 
zullen betrekkelijk groot zijn geweest: een ontwerper die drie concepten indient wil zijn 
opdrachtgevers iets te kiezen geven. De onderfabriek heeft mogelijk een poging gedaan om de 
bestaande structuur van de zeedijk en het stedelijk grondbezit in te passen in een 
uitbreidingsplan. Handhaving van de dijk zou leiden tot een veel kleinere en vooral goedkopere 
ingreep in het landschap. Deze discussie werd gevoerd bij de presentatie van het plan van Daniel 
Stalpaert en is terug te zien in latere tekeningen (afb. 60 en 63). 

Aan de hand van de overgeleverde kaarten is het ontwerpproces en de problemen die 
speelden te volgen. Hierbij valt op dat een aantal kaarten als werkkaart diende. Hierop zijn 
verschillende varianten over elkaar gezet, delen uitgewist en achteraf opmetingen van voltooide 
                                                                    
1053 SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
1054 Van Essen 1998. Over Stalpaerts opleiding weten we niets: Van Essen 2000, 101-102. 
1055 Over Huydecoper: Ottenheym 1989, 35-45. 
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werken vermeld. Een aantal andere is overduidelijk als presentatiekaart gebruikt: deze zijn in het 
net uitgetekend en ingekleurd en laten één ontwerp zien, zonder varianten en wijzigingen (afb. 
60). Aan de nog bestaande kaarten is te zien welke onderdelen van het ontwerp problematisch 
waren. Deze zijn in de loop van het ontwerpproces stuk voor stuk aan de orde geweest en tot een 
oplossing gebracht. 
 
3.4.2 Stad aan de rivier: de Amstel als centrale as 
Tijdens de daarop volgende vergadering, op 3 december 1660, besloot de commissie unaniem dat 
de Amstel zou worden rechtgetrokken en versmald tot driehonderd voet (85 meter) met aan 
beide zijden een vijftig voet (14 meter) brede kade (afb. 63). Hiermee werd voldaan aan de eis dat 
het ontwerp zoveel mogelijk ‘in de haak’ moest worden gebracht. Dit had niet alleen 
‘aensienlijckheijt’ tot gevolg, maar ook zou een aantal praktische problemen worden opgelost.1056 
De verkeersroutes over land werden van de Amsteldijken verlegd naar de Weesperstraat en de 
Utrechtsestraat. Zo onstond, net als bij de Leidsepoort, ruimte voor twee ruime wagenpleinen. 
De poorten aan het uiteinde van deze straten konden optimaal worden gesitueerd in relatie tot de 
bolwerken aan weerszijden van de Amstel. De rivier werd versmald om te voorkomen dat de 
bolwerken te ver uit elkaar zouden komen te liggen. De versmalling van de Amstelbedding had 
als bijkomend voordeel dat de stroomsnelheid zou toenemen, althans, dat hoopte men: evenveel 
water zou door een smaller ‘canael’ worden geperst. Zo hoopte men de rivier op diepte te 
houden. Water dat niet door de 300 voet zou passen zou via de stadsgracht andere wegen vinden. 
Maar het belangrijkste voordeel lag in de aanlanding die aan weerszijden van de rivier zou 
plaatsvinden. De opbrengst van de nieuw aangewonnen terreinen konden afgezien van de 
aanlegkosten als inkomsten op de begroting worden geboekt. Deze grond zou door zijn ligging 
veel geld opbrengen. 

In dezelfde vergadering nam de commissie een aantal besluiten over de uitvoering. 
Allereerst zou men zo gauw de Amstel bevroren zou zijn, wat gezien de datum niet lang meer 
kon duren, ‘de perfecte lengte’ van de rivier opmeten. Dat was nodig omdat het ontwerp van de 
stadsuitbreiding was opgezet vanuit de Amstel. De rivier was de centrale as in het ontwerp; haaks 
erop zouden straten en grachten worden geprojecteerd, met daartussen rechthoekige 
bouwblokken. 

Men had al besloten dat bij de nieuw te bouwen Utrechtsepoort een groot plein zou 
worden aangelegd, met een spiegelplein buiten de stad. Ook de rooiing van de Achtergracht kon 
worden vastgesteld. De Lijnbaansgracht lag er al zodat de blokken tussen deze twee grachten aan 
weerszijden van het marktplein konden worden ingevuld. Men zou vast kunnen beginnen met de 
ontruiming van het terrein waar deze blokken kwamen te liggen. Het zwaartepunt van de 
uitbreiding zou in eerste instantie aan de westzijde van de Amstel komen te liggen. 
 
3.4.3 Het uitbreidingsplan wordt vastgesteld 
De commissie die de vijf concepten had bestudeerd presenteerde zijn bevindingen op 30 januari 
1662 in de vroedschap.1057 De commissarissen meldden dat de verschillende concepten op het 
gebied van de fortificatiewerken allemaal met elkaar in overeenstemming waren. Dat sprak 
vanzelf omdat alle ontwerpers waren uitgegaan van het vastgestelde vestingontwerp. De 
commissie had uit de concepten één ontwerp geformeerd en dat zoveel mogelijk maatvast 
weergegeven. Hierbij was uitgegaan van de overeenkomsten tussen de verschillende concepten; 
de rest van het plan was door de commissie ingevuld ‘tot meesten dienst ende commoditeijt van 
de stadt’. Het ontwerp werd voorgesteld als het in de gegeven omstandigheden meest functionele 
plan, waarbij het motief ‘commoditeijt’ of comfort voor het eerst wordt genoemd. De 
gepresenteerde tekening is niet bewaard gebleven maar zal ongeveer overeengekomen zijn met de 
later gedrukte kaart van Daniel Stalpaert (afb. 64). De leden van de commissie hadden het plan 
samen met de stadsmeesters zover doorontworpen dat de stadsuitleg, behoudens 
‘particulariteijten’ die men in het terrein zou aantreffen, zonder meer kon worden aangelegd. 
Stadsarchitect Stalpaert heeft hierbij ongetwijfeld de grootste inbreng gehad. 

                                                                    
1056 SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
1057 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
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Er bleven enkele discussiepunten over. Allereerst was daar de vraag of in het 
stadsontwerp voldoende plaats was gereserveerd voor de aanleg van scheepstimmerwerven, 
mastwerven en houtwallen. De leden van de commissie meenden aan deze vraag te kunnen 
voldoen in het gebied rond de Nieuwe Vaart. Hier was genoeg uitgeefbare grond die kon worden 
bestemd voor de bouw van kleine zeeschepen. Op het Bickerseiland was nog plaats voor werven 
voor binnenvaartschepen en schuiten.1058 

Een volgende punt van discussie was de Halvemaansteeg. Deze liep tussen de 
Ossenmarkt en de Amstel. Hier was op het stadsplan een ‘deckseltgen’ aangebracht. Dit was een 
stukje papier dat aan één kant op het stadsontwerp geplakt zat en opgeklapt kon worden om 
verschillende varianten van een plandeel inzichtelijk te maken. Men overwoog om de 
Reguliersgracht door te trekken naar de Amstel (afb. 65). Hiervoor moest de bebouwing aan 
weerszijden van de steeg worden onteigend en gesloopt. Dit voorstel behelsde een kostbare en 
tijdrovende ingreep in de bestaande stad. Het verbreden van stegen werd in de zeventiende eeuw 
wel vaker gedaan maar alleen als het echt niet anders kon. Na de derde vergroting was verbreding 
op een aantal plaatsen onontkoombaar wegens de verkeersdrukte. Men besloot de 
Halvemaanssteeg te laten verdwijnen. Maar net als de andere geplande aanpassingen aan de 
bestaande stad zou dit project ten prooi vallen aan bezuiniging. 

Ook over de Herengracht tussen de Beulingstraat en de Heiligewegspoort was een 
‘dekseltje’ geplakt. Hier ging het om het tracé van de gracht. In eerdere tekeningen lag het nieuwe 
deel van de Herengracht onder een scherpere hoek met het bestaande deel dan in het uiteindelijk 
uitgevoerde plan (afb. 66). De gracht werd iets verder naar buiten gelegd; de andere grachten 
schoven mee. Hiermee ontstond de mogelijkheid om ook aan de stadskant een ruime verkaveling 
te creëren waarin plaats was voor grote tuinen. Met deze door Daniel Stalpaert voorgestelde 
ingreep ontstond de Gouden Bocht, waarover hieronder meer. 

Verder werd een aantal punten over de peilhoogte en de waterverversing in de vergroting 
besproken. Een laatste punt betrof de gronduitgifte. De commissie stelde voor om aan de kant 
van de Nieuwe Vaart te beginnen met de grondverkoop, en dan blok voor blok in oostelijke 
richting op te schuiven. Dit punt werd tot nader order uitgesteld. Uit een latere resolutie blijkt dat 
men de grond steeds in kleine hoeveelheden op de markt wilde brengen, om de opbrengst te 
verhogen.1059 Voor het overige werd de commissie bedankt en werd het stadsontwerp 
vastgesteld.1060 Er was één tegenstem: die van Hans Bontemantel. Hij was van mening dat een 
stadsuitleg niet anders dan ‘slapte in de vaste goederen’ zou brengen, omdat in de stad veel 
huizen leegstonden.1061 

Het werk zou in het terrein worden afgebakend, zodat de voorstadbewoners zich 
daarnaar konden ‘reguleren’, dat wil zeggen voorbereidingen treffen voor hun verhuizing. Om 
‘geringe luijden’ nieuwe huisvesting te bieden zouden langs de Lijnbaansgracht snel blokken 
worden aangelegd waar ze nieuwe huizen konden bouwen. De functionele opbouw van de 
stadsuitbreiding zou niet afwijken van de derde vergroting en hing samen met de grondmarkt: de 
beste plekken werden gereserveerd voor het luxe wonen, meer naar de stadsrand toe werd het 
wonen goedkoper naarmate de bedrijvigheid toenam. Aan de stadsrand werd het wonen voor de 
lagere inkomensgroepen gecombineerd met de meer overlastgevende bedrijvigheid. 

Op één punt moesten de vestingwerken die in aanleg waren toch worden gewijzigd. Met 
het vaststellen van het plan besloot men om in plaats van de Sint-Anthonisdijk twee parallelle 
radiaalstraten aan te leggen naar de oostelijke stadsrand. Deze zouden uitkomen op een groot 
wagenplein met in het midden de Muiderpoort (afb. 64). Men was al begonnen met het heien van 
de fundamenten voor de poort in het tracé van de dijkweg. Deze fundering was voor niets 
aangelegd omdat de poort één courtine opschoof in zuidelijke richting.1062 

Men hield de mogelijkheid open om in een later stadium wijzigingen aan te brengen in 
het stadsontwerp. Op een aantal punten, vooral waar de aansluiting op de bestaande stad tot 
                                                                    
1058 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 69 (juli 1662), 87 (5 juli 1662). 
1059 SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662). 
1060 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
1061 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 536-537 (30 januari 1662); SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 450-
451 (30 januari 1662). 
1062 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). Zie over de Muiderpoort ook: SAA 5040-22 (Resolutien en 
andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (10 mei 
1662): Van Domselaer 1665, 274; Dapper 1663, 49-50. 
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ingrepen – en onteigening van huizen – zou leiden, waren nog keuzes te maken. Niet over alle 
plekken waar Daniel Stalpaert ‘dekseltjes’ op het ontwerp had aangebracht was een definitieve 
beslissing genomen. De aansluiting van het nieuwe deel van de grachtengordel op het bestaande 
deel was zo’n punt waar nog over beslist moest worden. De ‘afwerking’ van de voormalige 
stadsrand langs de Leidsegracht vereiste nadere besluitvorming. Hetzelfde gold voor het al dan 
niet doortrekken van de Reguliersgracht naar de Amstel. 

Latere, veel ingrijpender wijzigingen waren onvoorzien. Deze waren het gevolg van de 
ontwikkeling van de grondmarkt. Net als bij de derde vergroting zou de locatie van kerkpleinen 
nog worden gewijzigd. Een ander motief voor de expliciete opname van het recht het plan naar 
eigen inzicht te mogen wijzigen heeft gelegen in het risico van schadeclaims. Ook hierin had men 
geleerd van de gang van zaken bij de derde vergroting toen een aantal eigenaren in de 
Wolvenstraat in conflict was geraakt met het stadsbestuur vanwege het later toevoegen van de 
Huidenstraat aan het stadsplan. Op 27 februari 1662 kregen alle leden van de vroedschap uit 
handen van de secretaris twee exemplaren van de inmiddels gedrukte nieuwe stadsplattegrond.1063 
 
3.4.4 De opzet van de Gouden Bocht 
In 1614 was aan één kant van de Herengracht grond verkocht en bebouwd met luxe woningen. 
De oostelijke gevelwand aan de stadskant was al bebouwd. Bewoners van de ‘oude’ kant keken 
tot de stadsuitbreiding uit op de vestingwal. De gracht werd aanvankelijk ook wel ‘Achtergracht’ 
of ‘Achterburgwal’ genoemd.1064 Hier stond een utilitaire stadsrandbebouwing van pakhuizen, 
bedrijfspanden en goedkope woningen, deels in hout uitgevoerd. Deze bebouwing vormde het 
uitzicht van de nieuwe bewoners. De oude gevelwand werd geleidelijk vervangen door meer op 
de nieuwe status van de Herengracht toegesneden bebouwing. Maar dat wilde niet zeggen dat de 
beide kanten van de gracht gelijkwaardig werden. Aan de stadskant bleef hoogte en breedte van 
de huizen op veel plaatsen afwisselend. Pakhuizen bleven staan tussen de nieuw gebouwde grote 
grachtenpanden.1065 Veel eigenaren van gebouwen verkochten hun grond met veel winst of 
bouwden zelf een riant woonhuis. De stad deelde niet mee in deze winst – er werd geen 
melioratie betaald over grond die al vóór de vergroting in de stad lag. 

Wie goed kijkt ziet het verschil tussen de beide gevelwanden. Aan de stadskant zijn grote 
verschillen in bouwhoogte. Ook zijn nog overblijfselen zichtbaar van een meer utilitaire 
bebouwing, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van pakhuisdeuren in de gevelwanden. Ook zijn er 
nog steeds stegen. Deze werden in de zeventiende eeuw gezien als lelijk, smerig en op veel 
plaatsen ongewenst. Een volgend verschil betreft de binnenterreinen. Aan de oostzijde van de 
Herengracht zijn geen keurtuinen zoals aan de westkant. Iemand die aan de oostkant woonde 
kon een fraaie gevel bouwen en daarmee aan de buitenkant de nodige allure suggereren, maar in 
werkelijk woongenot kon de oostwand absoluut niet concurreren met de overburen, die achter 
hun veel diepere huizen een enorme tuin hadden liggen. Huis en tuin werden soms in één 
architectuur ontworpen; een krachtige aswerking verbond het interieur van het huis met de 
inrichting van de klassieke tuin en het tuinhuis. Hierbij kreeg ook de achtergevel van het huis 
soms een monumentaal karakter. 

Men heeft bij de ontwikkeling van de vierde vergroting lessen getrokken uit de derde. 
Het tracé van de Herengracht werd ruimer om de bestaande stad gelegd. Dit had een aantal 
voordelen. Men ontkwam aan het hybride karakter van de oude Herengracht. Door het nieuwe 
tracé kon men aan twee zijden van de gracht kavels uitgeven. Dit leverde niet alleen een beter 
beeld op – twee rijen nieuwe gevels zouden de gracht flankeren – maar ook veel geld. De 
Herengracht was de beste plek van de stad en de grondprijzen waren er beduidend hoger dan in 
de rest van Amsterdam. Door het aantal uit te geven bouwpercelen juist daar te verdubbelen 
werd de grondopbrengst van de stadsuitbreiding verhoogd.  

Hierbij werd gebruik gemaakt van de bestaande structuur. Door de Herengracht iets naar 
buiten te leggen kon de bestaande binnenveststraat, de Reguliersdwarsstraat, dienen als 
achterstraat (afb. 65). Hiermee werd ruimte gemaakt voor een functie die enorm aan belang had 

                                                                    
1063 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 543 (27 februari 1662). 
1064 SAA, Kwijtscheldingen Herengracht 1610-1620. 
1065 Daar konden geen eisen worden gesteld aan de bebouwing. Deze waren over het algemeen vervat in servituten die 
werden opgelegd bij de grondverkoop. Daarna konden geen servituten meer worden opgelegd. Bestaande rechten 
konden niet worden ingeperkt als bouwgrond eenmaal was verkocht. 
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gewonnen: het stallen van paarden en rijtuigen.1066 In de achterstraat kon tevens het landverkeer 
worden afgewikkeld. De kades langs de Herengracht werden vrijgehouden van doorgaand 
verkeer. De Reguliersdwarsstraat liep via de Amstelstraat, de Blauwbrug, de Nieuwe Amstelstraat 
en de Valkenburgerstraat door in noordelijke richting. 

Functies die buiten het decorum van het luxe wonen vielen konden in deze straat een 
plaats krijgen. Dienstgebouwen zoals stallen, koetshuizen, keukens, opslagplaatsen en 
personeelswoningen werden op een elegante en functionele manier buiten beeld geplaatst. Wie 
geen behoefte had aan dienstgebouwen kon de kavels achter zijn tuin bebouwen en verhuren als 
woning of bedrijfsruimte. Hiermee werd de aanleg van poorten naar de tuinen naast de huizen, 
zoals die in de derde vergroting betrekkelijk gewoon waren, overbodig: de gehele gevelwand 
kreeg een gesloten representatief karakter. 

Deze wijze van verkavelen speelde in op de mogelijkheid van projectontwikkeling op 
kleine schaal; een deel van de woonkosten kon worden terugverdiend uit de exploitatie van de 
achtererven (afb. 67). Aan de Herengracht kwamen grote, diepe kavels. Wie er een kocht, had net 
als tijdens de derde vergroting het eerste recht op koop van het perceel ernaast. Dit recht werd 
uitgebreid naar de achtergelegen kavels aan de Reguliersdwarsstraat. Door deze werkwijze werd 
meer ruimte gecreëerd op de duurste locatie, waarmee de grondopbrengst flink toenam. Wie zich 
dat kon permitteren kocht niet twee maar vier percelen. De flexibele opzet van het stadsplan was 
erop gericht om de potentiële kopers van bouwpercelen zoveel mogelijk keuzes te bieden.  

Ten westen van het Koningsplein, waar de oude en de nieuwe Herengracht op elkaar 
werden aangesloten, was geen plaats voor nieuwbouw aan beide zijden van de gracht. Slechts een 
zeer smal, taps toelopend strookje grond kwam vrij tussen de bebouwing achter het Singel en de 
nieuwe rooilijn van de Herengracht. De bestaande gevelwand aan de noordzijde paste hier 
evenmin in het beeld dat het stadsbestuur voor ogen stond. Men vond een andere oplossing: het 
strookje grond tussen Reguliersdwarsstraat en de Herengracht werd verkocht aan de eigenaren 
van de huizen aan het Singel. Het was de bedoeling dat deze werden aangeheeld tot aan de 
nieuwe rooilijn. Burgemeester Cornelis van Outshoorn en thesaurier Cornelis Witsen gingen met 
de eigenaren in gesprek.1067 De achttien eigenaren kochten de grond voor dertien stuivers de 
vierkante voet (afb. 68).1068 De bouw van een nieuwe gevel, slechts enkele meters (in sommige 
gevallen decimeters) voor de bestaande gevel lijkt een weinig rendabele investering. Maar de 
huizen kwamen met hun nieuwe voorgevel terecht aan de best gelegen, mooiste en duurste gracht 
van de nieuwe vergroting. Het aanhelen van de grachtenwand was voor de huiseigenaren een 
aantrekkelijke investering. Afgezien van het hoekhuis in de Beulingstraat bouwden alle eigenaren 
een nieuwe gevel aan de Herengracht; aan het hoekhuis werd alleen een pothuis toegevoegd. Van 
sanering van het gehele binnenterrein was geen sprake. Daarom moest een aantal stegen blijven 
bestaan om het bereikbaar te houden. Op deze kleine onregelmatigheden na is men erin geslaagd 
om een volledig nieuwe gevelwand vóór de bestaande bebouwing te plaatsen. De belangen van 
de eigenaren werden ingepast in de ontwikkeling van de Herengracht: zowel de stad als de 
eigenaren hadden er belang bij om de gracht zoveel mogelijk allure te geven. De eigenaren waren 
bereid om een investering te doen door hun panden te voorzien van een nieuwe voorgevel aan de 
gracht. Deze investering leverde niet veel vierkante meters, maar wel veel aanzien en dus geld op. 

Een volgende maatregel om de noordwand van de Herengracht meer allure te geven was 
het wegrooien van de Mandemakerssteeg, tussen Koningsplein en Beulingstraat. Het besluit om 
dat te doen werd voorgelezen bij de verkoop van de grond op de Herengracht.1069 Deze ingreep 
maakte deel uit van het vastgestelde stadsplan. De aanwezigheid van de steeg had een negatieve 
invloed op de grondprijs, alleen al vanwege het uitzicht vanaf de overkant van de gracht. Er werd 
een overeenkomst gesloten tussen de eigenaren aan de noordkant van de gracht en de stad. Beide 
partijen zouden zich inspannen om de steeg en de eraan gelegen slopjes ‘tot welstand ende cieraet 
van de voorsz stadt […] te vernietigen ende weg te roijen’.1070 De Mandemakerssteeg lag tussen 
het Singel en de Herengracht, iets ten oosten van de Beulingstraat. De steeg werd aan beide 

                                                                    
1066 Zie hoofdstuk 5. 
1067 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo-165 (19 oktober 1663). 
1068 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 257-260 (15 april 1666). 
1069 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664). 
1070 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van 
de stadt), [ongepagineerd] (2 januari 1664). 
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uiteinden afgesloten, zowel vanaf het Singel als vanaf de Herengracht, en kreeg een nieuwe 
uitgang aan de Beulingstraat. De gebouwen en de grond worden onteigend zodat ‘in plaatse van 
dien wederom grote erven uijtgegeven en met nieuwe huijsen betimmert [konden] werden’.1071 
De aanleg van een stenen brug over de Beulingsloot was aanvankelijk onzeker.1072 Toen de 
aanpak van de Herengracht bleek te werken besloot men tot de aanleg van een stenen brug.1073 
 
3.4.5 Verlenging en verbreding van de grachtengordel  
De combinatie van gracht en achterstraat werd nog een keer herhaald met de aanleg van de 
Kerkstraat. Deze diende net als de Reguliersdwarsstraat als ringweg en sloot door middel van de 
Magere Brug aan op de oostzijde van de Amstel (afb. 64). De gecombineerde verkoop van 
percelen aan de gracht en de achterstraat werd ook hier toegepast (afb. 69). Zo konden ook de 
eigenaren van een perceel op een plek die niet de allure had van de Herengracht een koetshuis 
bouwen. Maar dat was ook hier niet verplicht; men kon een huis voor zichzelf aan de gracht 
bouwen en een deel van de kosten proberen terug te verdienen door aan de achterzijde woningen 
of bedrijfsruimte te verhuren. De mogelijkheden die de verkaveling bood leidde overigens niet 
tot minder vrijheid voor de kopers van de percelen aan de kades zonder achterstraat. De 
schatrijke Joseph Deutz kocht in 1665 twee bouwpercelen aan de zuidzijde van de Gouden 
Bocht en nog twee erven erachter aan de Keizersgracht. Hij liet aan de Herengracht een dubbel 
grachtenpand bouwen en een koetshuis met stallen aan de Keizersgracht (afb. 70).1074 Deutz was 
alleen aan bouwgrond al 24.000 gulden kwijt. Burgemeester Andries de Graeff volgde hetzelfde 
procédé: ook hij kocht twee percelen aan de Herengracht en twee erachter aan de Keizersgracht. 
Daar bouwde hij een groot pakhuis met onderin een paardenstal en koetshuis.1075 Deutz en De 
Graeff overtraden hiermee geen enkele regel: pakhuizen en koetshuizen vielen niet onder de 
functies die bij keur of servituut waren uitgesloten in de grachtengordel. Niet veel mensen 
konden zich een dergelijke kolossale vastgoedontwikkeling voor privégebruik permitteren, maar 
toch nog genoeg om ervoor te zorgen dat de noordzijde van de Keizersgracht niet erg 
aantrekkelijk was voor bouwheren van een woonhuis met enige allure. Zij wilden tegen de 
achterkant van de grachtenpaleizen aan de Herengracht aankijken. De ordening van de enorme 
complexen van Deutz en De Graeff was in feite heel traditioneel: in de middeleeuwse stad was 
het gebruikelijk dat een koopman een huis aan de Voorburgwal had waarvan de 
bedrijfsgebouwen reikten tot aan de Achterburgwal.1076 Ook achter het huis Bartolotti, in de 
derde vergroting, hadden de eigenaren genoeg land gekocht om de bijgebouwen erachter aan de 
Keizersgracht te bouwen. 

Het was niet voor het eerst dat grachten gecombineerd werden met achterstraten. In het 
oudste deel van Amsterdam waren de Warmoesstraat en de Nieuwendijk achterstraten van het 
Damrak. In 1585 was de Langestraat tussen Singel en Herengracht aangelegd. De toepassing op 
deze schaal en de combinatie met de verkaveling getuigen echter van een uitstekend inzicht in de 
grondmarkt en de wensen van de bouwheren van grachtenpanden. Hierbij moeten we niet 
vergeten dat onder de koopmanselite die de stad regeerde ook de afnemers van de percelen zaten. 

De bouw van pakhuizen bleef een probleem. Zelfs op de Herengracht, tussen de Amstel 
en de Utrechtsestraat, werden pakhuizen gebouwd: nummers 560, 562 en 586. De eigenaren 
erachter op de Keizersgracht vreesden een dergelijke ontwikkeling. Zij sloten gezamenlijk een 
contract, waarin werd bepaald dat op hun deel van de gracht geen pakhuizen en bijgebouwen 
zouden worden gebouwd, alleen woonhuizen. Pakzolders en -kelders waren wel toegestaan.1077 
Een aantal eigenaren van percelen aan de noordkant van de Keizersgracht, tussen de Amstel en 
de Utrechtsestraat, sloten een onderling contract waarin werd geregeld dat ‘tot verbeeteringe van 

                                                                    
1071 Een aantal eigenaren beloofde recht van overpad naar overgebleven huizen op het binnenterrein. De smalle strook 
grond aan de Herengracht werd door de eigenaren gekocht van de stad: SAA 5040-22 (Resolutien en andere 
Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), [ongepagineerd] (2 en 15 
januari 1664). De uitgangen van de huizen aan de Beulingstraat en het Singel werden door de stad getaxeerd. De totale 
aankoopkosten bedroegen 3600 gulden: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 119vo (26 januari 1664). 
1072 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
1073 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari 1665). 
1074 Zandvliet 2006, 184-185; Ottenheym 1989, 105-109. 
1075 Dudok van Heel 1997, 143-144. 
1076 Dudok van Heel 1997, 125-126. 
1077 Dudok van Heel 1997, 144. 



 
148 

de buert ende om den anderen tot het betimmeren der woon-erven te eerdere te animeeren’ geen 
pakhuizen zouden worden gebouwd. Ook werd de tuinaanleg veiliggesteld door het vastleggen 
van een achtergevelrooilijn op zestig voet uit de gevel.1078 Een door eigenaren geconstateerde 
lacune in de stedelijke regelgeving werd privaatrechtelijk opgelost. Verbetering van de buurt was 
nodig, want doordat de noordzijde van de Keizersgracht direct achter de bebouwing van de 
Herengracht stond, verschenen er veel bijgebouwen, vaak in combinatie met pakhuizen.1079 

De reikwijdte van het contract was beperkt: de enige sanctie die stond op het bouwen 
van pakhuizen was dat de andere eigenaren zich ook niet meer aan het contract hoefden te 
houden. Regent-projectontwikkelaar Joan Huydecoper van Maersseveen trok zich er niets van 
aan. Hij kocht in 1695-1696 het pand Amstel 216 van de kinderen van de bouwheer, Gijsbert 
Dommer. Het was in 1672 ontworpen door architect Adriaen Dortsman als onderdeel van een 
grotere projectontwikkeling, waarvan ook de panden Herengracht 588-596 deel uitmaakten. 
Dommer had, bij gebrek aan ruimte om een tuin en bijgebouwen aan te leggen, ook een aantal 
percelen om de hoek gekocht. Huydecoper bouwde een pakhuis en stalgebouw op de 
Keizersgracht. Zijn buren sleepten hem voor het gerecht: uiteindelijk werd overeengekomen dat 
Huydecopers bouwsel mocht blijven staan, maar niet in zijn geheel als pakhuis worden gebruikt. 
Huydecoper beloofde dat hij op de overgebleven gronden alleen woonhuizen zou bouwen.1080 
Hieruit blijkt dat de aanleg van de achterstraten en de strenge regelgeving aan de grachten 
voorzag in een behoefte. De gewenste ruimtelijke en architectonische kwaliteit kon met 
privaatrechtelijke middelen niet worden bereikt. 
 
3.4.6 Nieuwe werkgebieden buiten de Prinsengracht 
De grachtengordel werd vanuit de derde vergroting niet alleen doorgetrokken maar ook verbreed. 
Vanaf het punt waar de omtrek van de vergroting dat toeliet was een vierde gracht toegevoegd: 
de Achtergracht. Buiten de Achtergracht kregen grote delen van de stad een uitgesproken 
industrieel karakter. Hier werden werkgebieden aangelegd ten behoeve van bedrijvigheid die 
vervuiling, stank, lawaai, brandgevaar en rook voortbracht. 

De Prinsengracht vormde net als in de derde vergroting de scheiding tussen een exclusief 
woongebied en een gemengd woon- en werkmilieu. De onregelmatigheden in de stadsplattegrond 
werden net als in de derde vergroting weggewerkt tegen de stadsrand (afb. 71). De maat van 
bouwblokken en percelen was hier klein. Maar de ruimtelijke opzet van de werkgebieden was 
totaal anders dan in de derde vergroting. Ze maakten ditmaal integraal deel uit van het ontwerp. 
De gebieden buiten de Prinsengracht werden volledig doorontworpen. Het werd door middel 
van een aantal doorlopende radialen ontsloten. De radialen waren ontworpen op basis van het 
verkeer. Ze moesten zowel binnen als buiten de stad op een zodanige breedte gebracht worden 
dat drie wagens elkaar goed konden passeren.1081 Een aantal radiaalstraten liep over bestaande 
wegen buiten de stad, zoals de Leidsestraat, de Utrechtsestraat, de Weesperstraat en de straat naar 
de Muiderpoort. Tussen deze hoofdroutes werden nieuwe radialen toegevoegd in de vorm van de 
Vijzelstraat en de Spiegelstraat, zodat nergens onbereikbare hoeken in de stad ontstonden.  

Het in 1662 vastgestelde uitbreidingsplan was volledig doorontworpen en op alle 
mogelijke aspecten getoetst. De basis lag in de als woongebied zeer succesvolle grachtengordel; 
deze werd niet alleen doorgetrokken, maar het stedenbouwkundig concept werd verder 
doordacht en verbeterd. Deze indeling gaf de kopers van de grond zoveel mogelijk vrijheid bij de 
bebouwing en het gebruik ervan. De vierde vergroting is het resultaat van de ontwikkeling van 
een stedenbouwkundige methodiek waarin functionaliteit en esthetiek samengaan met 
maximalisering van de grondopbrengst. 

 
3.5 Grond en  g e ld:  naa r e en tabula rasa 1662-1670  
 
3.5.1 Afbakening 
Kort na de vaststelling van het ontwerp kregen stadsarchitect Stalpaert, stadsingenieur Coeck en 
stadslandmeter Danckerts de opdracht om het uitbreidingsplan in het terrein uit te zetten. 
                                                                    
1078 SAA 5075-3665 (Notaris Abraham van den Ende) 408-409 (27 december 1670). 
1079 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126. 
1080 SAA 5075-6542 (Notaris Hendrik de Wilde) 245vo-246 (24 november 1696). 
1081 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664). 
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Cornelis Danckerts mocht voor dit werk een extra landmeter inhuren.1082 De stadslandmeter had 
een ploeg gravers tot zijn beschikking. Zij groeven tussen de geplaatste bakens een greppel 
(‘kielspitting’) waarmee grachten, kades, bouwblokken of modderparken werden aangegeven.1083 

Ondertussen werd een begin gemaakt met het graven van de grachten. Op 14 maart 
gaven de thesaurieren het startsein voor de Prinsengracht en de Keizersgracht, te beginnen vanuit 
de voormalige stadsgracht (de huidige Leidsegracht). Op diezelfde dag kregen de grondbezitters 
te horen dat de onteigening menens werd. De thesaurieren lieten de plakkaten waarop de 
bewoners van de voorstad werd medegedeeld dat ze per 1 mei vertrokken moesten zijn, opnieuw 
ophangen. De godshuizen moesten opgeven hoeveel land ze in de vergroting hadden liggen. Op 
basis hiervan zouden ze een vergoeding krijgen.1084 

Op 26 juli 1662 kreeg de vroedschap het bericht dat de afbakening van het straten- en 
grachtenplan klaar en ‘wel uijtgevallen’ was. De palen en de kaart waren met elkaar in 
overeenstemming (afb. 72). Stadsarchitect Daniel Stalpaert kreeg een bonus.1085 Na deze 
mededeling vroegen de thesaurieren of zij mochten beginnen met de verkaveling en uitgifte van 
een aantal bouwblokken. Hiermee zouden de mensen die moesten verhuizen, de mogelijkheid 
krijgen om nieuwe huizen te bouwen. De raad besloot om de grond bij de Nieuwe Vaart, op 
Oostenburg en langs de Lijnbaansgracht op te hogen om in de winter verkocht te kunnen 
worden. Dit zou een einde maken aan de onzekerheid waar de ‘goede gemeente’ in verkeerde en 
tegelijkertijd tot ‘soulagement’ van de stadskas strekken. Het waren vooral de minder 
vermogende bewoners die buiten woonden.1086 Tegen het einde van het seizoen van 1662 kreeg 
landmeter Jan Brandlicht opdracht om de bakens voor de grond aan weerszijden van de 
Leidsestraat die het volgende jaar in de verkoop zou komen wat verder uit te zetten. Het bestuur 
had vertrouwen in de markt.1087 Om de uitvoering van de stadsuitbreiding mogelijk te maken 
bestelde men bij Stalpaert nog vijftig kaarten van de vergroting. Hij kreeg de opdracht om de 
koperplaat op te slaan, zodat de stad indien nodig exemplaren kon bijbestellen.1088 
 
3.5.2 Het uitvlakken van het landschap 
Met het ontwerp voor de vierde vergroting beoogde men een totale herschepping van het 
landschap. De vroedschap had het advies van de burgemeesters kennelijk opgevolgd om Cornelis 
Danckerts of de andere stadsmeesters over de derde vergroting te laten vertellen.1089 Het verhaal 
van de ongebreideld groeiende voorsteden, de grondspeculatie, het gebrek aan daadkracht en 
regie, en het resultaat, de Jordaan met zijn stinkende grachten, slechte bereikbaarheid en verlopen 
bebouwing, is aangeslagen. Alle voorstadbebouwing en landschappelijke elementen als dijken, 
wegen en waterlopen zouden ditmaal worden weggevaagd. Op papier was zo’n totaalontwerp 
makkelijk te realiseren. Op de ‘witte kaarten’ die men gebruikte als ondergrond bij het ontwerpen 
van de vergroting was de bestaande toestand weggepoetst (afb. 56 en 62).1090 In het landschap 
was dit niet zo eenvoudig. Voor de creatie van een tabula rasa moest alle grond worden onteigend; 
vervolgens moesten alle gebouwen worden gesloopt. Hiervoor was een fundamentele herziening 
van de tot dan toe gevoerde grondpolitiek noodzakelijk. Alle grond die in particulier bezit was 
moest worden onteigend. De grond die al in eigendom van de stad was kon niet worden ontzien 
en moest deels worden vergraven. Daarna moesten alle gebouwen die erop stonden worden 
gesloopt. 
 
 
                                                                    
1082 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 96vo (28 februari 1662). Stalpaert kreeg hiervoor in 1663 een bonus: SAA 5024-2 
(Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663); SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663). 
1083 In 1663 waren alle graafwerken voor de vergroting aanbesteed. Het aantal gravers in de landmetersploeg werd 
verkleind tot dertig: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 140vo (6 augustus 1663). Op nieuwjaarsdag 1665 werd de 
landmetersploeg op vijf man na ontslagen en op daggeld gezet: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 10vo (1 januari 1665). 
1084 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 116vo (14 maart 1662). 
1085 SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663). Hij kreeg 100 
ducatons, ofwel 300 gulden: Van Gelder 1965, 260. 
1086 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662). Op één van de gedrukte kaarten van de vergroting staat vermeld 
dat de afbakening is uitgevoerd in de periode tussen 24 april en 24 juni 1662: SAA G 50-21, d’Ailly 158. 
1087 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 103-103vo (3 november 1662). 
1088 SAA 5039-33 (Oudraad) 165 (30 januari 1663); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663). 
1089 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 129vo (19 mei 1660). 
1090 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (30 januari 1663). 
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3.5.3 Een nieuw grondbeleid: de sleutel tot succes 
Bij de vaststelling van het stadsontwerp in 1660 was het grondbeleid een punt van discussie. De 
commissie die het ontwerp had gemaakt moest nader onderzoeken of alle grond moest worden 
onteigend tegen taxatiewaarde, of dat mensen hun grond tegen betaling van melioratie mochten 
houden voor zover die binnen de bouwblokken kwam te liggen. Men zou nagaan hoe dit in 
andere steden (zoals Leiden) gebeurde, en welke octrooien de Staten hadden verleend.1091 In 1661 
ging de vroedschap ervan uit dat het melioratiestelsel zoals dat bij de derde vergroting van kracht 
was ook nu zou worden toegepast. Men dacht alleen de grond die nodig was voor de aanleg van 
straten en grachten te onteigenen. De grond die overbleef kon in handen van de oorspronkelijke 
eigenaren blijven. Die zouden voor de ophoging en waardestijging een melioratieheffing betalen 
(afb. 73).1092 

Twee jaar later kwam het melioratiestelsel opnieuw ter discussie. De vroedschap vroeg 
zich af of het niet beter zou zijn om alle grond binnen de nieuwe uitleg te onteigenen: volledige 
zeggenschap over de grond was een voorwaarde voor het welslagen van stadsuitleg.1093 Dat was 
gebleken in 1612. Daar was toestemming van de Staten van Holland voor nodig. Volgens de 
Amsterdamse afgevaardigden in de Staten zou men op verzoek zonder meer octrooi krijgen: 
Leiden had kort daarvoor een dergelijk octrooi gevraagd en gekregen. De commissie van zeven 
die het ontwerp voor de stadsuitbreiding had gemaakt kreeg opdracht de zaak te onderzoeken en 
met een advies te komen.1094  

Twaalf dagen later kwam de commissie met het advies om alle grond te onteigenen.1095 
Dit was te verwachten: de leden hadden jaren gesleuteld aan het plan. Deze moeite zou mogelijk 
voor niets zijn zonder nieuw grondbeleid. De conceptbrief aan de Staten, die men vast had 
geschreven, stelde dat het melioratiestelsel zowel voor de stad als voor particuliere 
grondeigenaren grote nadelen had. De stad kon het gebied niet naar believen inrichten als zij niet 
kon beschikken over alle grond. De particulieren wier grond onteigend werd kwamen als eerste in 
aanmerking om hun grond terug te kopen maar bij de prijsvorming waren zij afhankelijk van 
derden. De grond werd tegen taxatiewaarde onteigend maar moest tegen een (veel hogere) 
marktprijs worden teruggekocht. Uiteindelijk was niemand daarbij gebaat. De stad vroeg daarom 
toestemming om alle grond te mogen onteigenen en het melioratiestelsel af te schaffen.1096 Om 
tot dit besluit te komen was ongetwijfeld een moreel beroep gedaan op de vele leden van het 
bestuur die in het bezit waren van grond in de geplande stadsuitleg. De Staten verleenden, zoals 
verwacht, octrooi op 2 mei 1663.1097 In de aanvraag en de octrooitekst werd omstandig verwezen 
naar de vele ‘onlusten ende contentien’ die waren voorgevallen bij de derde vergroting, toen veel 
arme mensen niet konden en een aantal rijke mensen niet wilden betalen. Met dit nieuwe octrooi 
kreeg de stad het recht om alle grond te onteigenen en de grond die overbleef na de aanleg van 
straten, grachten, pleinen en andere openbare ruimte, in openbare verkoping te brengen. Het 
preferentierecht kwam te vervallen. Hiermee kwam een einde aan het melioratiestelsel en kreeg 
de stad de mogelijkheid om alle grond te veilen en door middel van servituten een goede 
ordening van functies over het stedelijk grondgebied te bereiken. Alles wat de grond meer 
opbracht dan de taxatiewaarde van buitensteeds gelegen ‘simpel off gehooght’ land zou aan de 
stad toevallen.1098 

Maar ook na de verlening van het octrooi was het laatste woord er niet over gesproken. 
De onteigening bleef een heikel punt. Er was vanuit de belangen van de stad alles te zeggen vóór 
onteigening, maar de discussie werd niet alleen op inhoudelijke gronden gevoerd. De belangen 
waren groot en het feit dat de meerderheid van de vroedschap grote of kleine stukken grond in 

                                                                    
1091 SAA 5059-25 (Manuscript Bontemantel), 536-537 (30 januari 1662). 
1092 In de resoluties staat dat het voor stadswerk geleende geld moest worden terugverdiend uit grondverkoop én 
melioratie: SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661); SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten 
rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (6 januari 1663). De datering 
moet zijn: 6 januari 1661. 
1093 Zie ook: Van der Valk 1989, 137. 
1094 SAA 5025-23 (Vroedschap) 223-223vo (16 januari 1663). 
1095 SAA 5025-23 (Vroedschap) 224vo (28 januari 1663). 
1096 SAA 5025-155 (Nieuw Muniment Vroedschap), ongenummerd, ‘Concept request betreft vergroting 1658, 
behorende bij resolutie Vroedschap d.d. 28 januari 1663’. 
1097 SAA 5037-9 (Octrooien Staten van Holland) 339-341 (2 mei 1663). 
1098 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). 
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de vergroting in eigendom had, heeft zonder twijfel een rol gespeeld. Een aantal raadsleden zal 
rücksichtslos het eigen belang hebben verdedigd. De vroedschap besloot in 1663 dat degenen 
wier grond onteigend werd, tóch preferentierecht zouden hebben.1099 De mogelijkheid om van 
dit recht gebruik te maken werd een maand later weer sterk beperkt: alleen bouwpercelen die in 
hun geheel vielen binnen het prestedelijk grondbezit van een bepaalde eigenaar vielen eronder. 
Ook erven waarvan slechts de allerkleinste snipper werd afgesneden, waren uitgesloten van het 
preferentierecht.1100 Met deze regel hoopte men een administratieve chaos zoals die in de derde 
vergroting was opgetreden te voorkomen. Het grondbeleid werd zwaar bevochten. 
 
3.5.4 Taxatie 
Maar hiermee was het administratieve probleem van de taxatie niet opgelost. Aanvankelijk 
speelde de marktprijs een grote rol in de taxatiewaarde van de te onteigenen gronden. De hoogste 
prijzen werden betaald voor de grond aan de belangrijkste uitvalswegen. Aan de Sint-
Anthonisdijk werd 12 gulden per vierkante roede betaald. De grond daarachter ging voor tien 
gulden, grond die ‘wat achterlijcker’ lag bracht negen gulden op.1101 Ieder perceel (of deel van een 
perceel) moest apart worden gemeten, getaxeerd en betaald. In juni 1663 kwam een 
raadscommissie met een nieuwe methode: de grond zou worden verdeeld in ‘parcken’ door 
cirkels om de stad te trekken. Hoe dichter de grond bij de oude stadswal lag, hoe hoger de 
waarde. Men besloot geen beslissing te nemen maar de commissie bij de burgemeesters en de 
thesaurieren aan tafel te vragen om het punt nogmaals goed te overwegen.1102 De onteigening 
was het moeilijkste onderwerp van de stadsuitbreiding. 

De commissie zette alle voors en tegens van het systeem van onteigening nogmaals op 
een rij. Enerzijds moest de stadskas worden ontzien. De vergroting was een ongeëvenaarde 
aanslag op de stedelijke middelen en het einde was nog lang niet in zicht. Aan de andere kant 
moesten de eigenaren met de grootste omzichtigheid worden benaderd. Niemand mocht worden 
benadeeld, en sterker nog, niemand moest enige gefundeerde reden hebben voor ongenoegen 
over de gang van zaken. Men wees nogmaals op de ‘moeyelijckheden, onlusten en naedeligheden’ 
die de onteigening bij de eerdere vergroting had veroorzaakt. Daarom besloot men het eerder 
geformuleerde idee van een eenduidige taxatie in cirkelvormige ‘parcken’ uit te werken. De cirkels 
zouden op 25 roeden van elkaar komen te liggen. Binnen deze gebieden zou een eenheidsprijs 
worden gehanteerd.1103 

In oktober 1663 werden plakkaten opgehangen waarop de onteigeningsregeling 
wereldkundig werd gemaakt. De eigenaren moesten binnen twee maanden in de Rekenkamer 
verschijnen om te verklaren hoe de grond moest worden betaald.1104 De eigenaren konden kiezen 
tussen contante betaling of rentebrieven.1105 Zes taxateurs hadden de taak om alle huizen en 
andere gebouwen buiten de stad te taxeren.1106 

Maar de eenduidige taxatie werd toch niet gehanteerd. In december 1663 werd weer een 
nieuw idee gelanceerd: stadslandmeter Jan Brandlicht kreeg de opdracht om te onderzoeken wat 
het zou kosten als alle grond tegen hetzelfde tarief werd onteigend. Voor grond die als 
bouwgrond zou worden uitgegeven zou evenveel worden betaald als grond waarop straten, 
grachten en pleinen werden aangelegd. Aanvankelijk zou die drie gulden per vierkante roede 
goedkoper zijn.1107 De aanleiding voor het gelijktrekken van de taxatie waren de moeilijkheden 
die zouden ontstaan uit het berekenen van het bedrag dat iedere eigenaar zou krijgen. Veel 
                                                                    
1099 SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus 
1663). 
1100 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 159 (23 oktober 1663). 
1101 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 101 (4 april 1663). Toen een groot terrein van oudburgemeester Cornelis de 
Graeff werd onteigend was niet duidelijk of dit onder de taxatie van 22 juli 1660 of die van 16 januari 1663 (taxatie van 
het Omvalspad) ging. Men besloot een tarief te hanteren dat het midden hield tussen beide: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 153-153vo (12 oktober 1663). 
1102 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). 
1103 SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus 
1663). 
1104 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 120vo (25 oktober 1663). 
1105 SAA 5025-24 (Vroedschap) 63vo (14 november 1663). 
1106 In 1664 kregen zij een verering van 250 gulden vanwege het gevaar dat zij hadden gelopen door zich tijdens de 
pestepidemie in de voorstad te wagen: SAA 5039-33 (Oudraad) 167vo-168 (29 januari 1664). 
1107 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663). 
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percelen zouden deels tot bouwgrond en deels tot openbare ruimte worden bestemd. De 
rekenmeesters zouden jaren werk hebben aan deze administratie. Jan Brandlicht kwam tot een 
totale oppervlakte aan openbare ruimte van 25 morgen, zodat de meerkosten zouden uitkomen 
op 45.000 gulden. De stad was bereid om de extra kosten voor lief te nemen om te ontkomen 
aan veel rekenwerk en klagende grondbezitters. Hierbij werd opgemerkt dat het geld op de 
grondveilingen wel zou worden terugverdiend.1108 De taxatiewaarde voor grond in de vierde 
vergroting werd gesteld op 16 gulden de roede.1109 

Uiteindelijk draaide de operatie uit op een puinhoop. In 1663 hadden de thesaurieren 
besloten een register van onteigende grond aan te leggen om overzicht over de kosten te 
houden.1110 In 1672 bleek dat Brandlicht niet had bijgehouden welke onteigende grondbezitters 
waren uitbetaald. De secretaris van de thesaurie was samen met een klerk dagen bezig geweest 
met een poging om de grondboekhouding op orde te krijgen, maar dat was hem niet gelukt voor 
het deel van de vergroting ten oosten van de Amstel. Brandlicht was veertien dagen vrijgesteld 
geweest van stadswerk om ‘met meerder gestadigheit sonder interruptie’ aan zijn achterstallige 
administratie te werken. Wat hij in die tijd gedaan had was niet duidelijk, maar de administratie 
was geen centimeter opgeschoten en het stadswerk ook niet. Men vreesde voor het overlijden 
van de bejaarde landmeter. Als hij er niet meer zou zijn, zou de ellende niet te overzien zijn. 
Daarom kreeg Brandlicht nog een maand de tijd om zijn fouten te herstellen. Landmeter Barent 
van Groenendijck werd ingehuurd om hem bij te staan. Dit zou het werk aan de administratie 
versnellen en tegelijkertijd zou de nieuwe landmeter ingewerkt worden. De thesaurieren 
vertrouwden Brandlicht niet meer; hij moest samen met Groenendijck iedere dag bij de 
thesaurieren komen om over de voortgang te rapporteren.1111 In augustus 1672 kreeg 
Groenendijck de taak om alle kaarten en registers samen met Douwe Claesz in orde te 
brengen.1112 Van veel onteigende grond was ook de hoogteligging niet bekend. Daarom werd in 
1676 besloten dat ook de gemiddelde hoogte van de belendingen als leidraad kon dienen.1113 
Brandlicht overleed datzelfde jaar. Het is niet duidelijk of zijn falen lag aan ziekte, dementie of 
gebrek aan vakkennis: Johannes Brandlicht was nooit geadmitteerd als landmeter.1114 
 
3.5.5 Sloop, geen sloop, toch sloop 
Net als tijdens de derde vergroting moesten duizenden mensen op zoek naar nieuwe 
woonruimte. Deze groep viel voor een groot deel in de categorie van de allerarmsten. Zij 
moesten zelf voor woonruimte zorgen maar waren vaak niet in staat om dat op korte termijn te 
doen. In 1663, toen het werk in volle gang was, besliste de vroedschap dat mensen die grond 
bezaten of huurden binnen de vergroting die tot het laatste moment mochten blijven gebruiken. 
Wie dat liever wilde kon zijn grond ook meteen afstaan en zijn woning of bedrijf verhuizen naar 
een nieuwe plek.1115 In oktober 1663 werd het tarief van de taxatie gepubliceerd. Alle eigenaren 
moesten in de rekenkamer verklaren of zij hun grond wilden blijven gebruiken tot die 
daadwerkelijk zou worden vergraven of meteen afstand wilden doen.1116 

De rente over de onteigende grond zou niet ingaan als de erven formeel van eigenaar 
wisselden maar op het moment dat de bewoners en bedrijven het gebruik ervan zouden 
opgeven.1117 Deze regeling moest de voorstadbewoners stimuleren om snel te vertrekken.1118 

                                                                    
1108 SAA 5025-24 (Vroedschap) 86vo (13 december 1663). 
1109 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 57 (5 juli 1669). 
1110 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 151 (11 september 1663); SAA 5025-24 (Vroedschap) 44 (22 september 1663). 
1111 Hij moest dat aantekenen op de kaarten van de onteigende gronden. Voor de oostzijde van de Amstel was deze 
gemaakt door landmeter Jacob Thijs, die inmiddels was overleden: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17-18vo (26 februari 
1672). 
1112 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 87 (31 augustus 1672). 
1113 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 98-98vo (27 januari 1677). 
1114 Johannes Brandlicht was niet geadmitteerd door het Hof van Holland. Van Eeghen stelt (op basis van Teeling 1981 
II, 316) dat toelating plaatsvond op 25 september 1664: Van Eeghen 1983. Dit is niet juist: de toegelaten ‘Brandlyt’ is 
niet Johannes, maar Hermen Brandlicht: Muller en Zandvliet 1987, 171, no. 268. 
1115 SAA 5025-24 (Vroedschap) 26vo-27 (22 augustus 1663); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 112vo (29 augustus 
1663). 
1116 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 158vo (23 oktober 1663). 
1117 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 174vo (12 februari 1664). 
1118 Er werd niets betaald voordat de eigenaren de verschuldigde belasting over de grond hadden betaald: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 160 (1 november 1663). 
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Korte tijd later werd de mogelijkheid geïntroduceerd om achterstallige belasting in mindering te 
brengen op het uit te keren bedrag.1119 Hiermee wilde men voorkomen dat arme mensen al te 
zwaar werden getroffen.1120 Het bestuur deed er alles aan om de negatieve effecten van de 
stadsuitbreiding te beperken. Zo mochten bewoners van al onteigende grond tot het laatste 
moment blijven zitten. Zelfs als het ultimatum voorbij was konden huiseigenaren rekenen op 
clementie. Men kon in ieder geval rekenen op nòg een waarschuwing en een week respijt.1121 

Soms ging men zelfs nog verder om de bewoners tegemoet te komen. Bij werken die niet 
van doorslaggevend belang waren werd de uitvoering aangepast aan de nog aanwezige voorstad. 
Voor de aanleg van de Singelsloot werd één schutting van stadswege verwijderd. Vervolgens zou 
men de sloot verder graven tot het punt waarvoor huizen zouden moeten verdwijnen.1122 Tijdens 
het graven van de Prinsengracht in 1663 verzocht Elias Tael of hij zijn huis mocht laten staan. 
Dat werd hem toegestaan zolang het de gravers niet in de weg stond en op voorwaarde dat hij 
het zonder enige tegenspraak zou slopen op verzoek van het bestuur.1123 Als het werk dat toeliet 
werd uitstel op uitstel verleend.1124 

Pas als de ploegen gravers klaarstonden werden de huizen afgebroken. Zo werden de 
eigenaren van de huizen die midden op de Utrechtsestraat stonden op 17 oktober 1663, een week 
voor hun deadline, herinnerd aan de afspraak dat op 1 november echt alles weg moest zijn.1125 In 
veel gevallen werd uitstel op uitstel verleend, maar uiteindelijk werd alles gesloopt. Als de 
eigenaar niet te achterhalen was werd een plakkaat op het huis geslagen met de mededeling dat 
het binnen een week als afbraak zou worden verkocht.1126 Er werd met alle mogelijke 
zorgvuldigheid te werk gegaan maar de stadsmeesters kregen tijdens de uitvoering ook de 
bevoegdheid om zonder meer te slopen als het echt nodig was. Iedere stadsmeester mocht 
huizen die hem in de weg stonden op eigen initiatief slopen.1127 Soms stond de voorstedelijke 
bebouwing er zelfs nog op het moment dat de nieuwe bouwpercelen werden verkocht. In dat 
geval werd in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat de koper alleen de grond had gekocht en 
niet de nog aanwezige opstallen.1128 

Gebouwen werden nooit zonder meer afgebroken. Bouwmateriaal was geld waard, zeker 
in tijden van stadsuitbreiding. Alle materiaal werd opnieuw gebruikt. Een te slopen huis werd een 
‘afbraak’ genoemd en was geld waard.1129 Als een huis al was onteigend werd de afbraak verkocht 
                                                                    
1119 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163 (4 december 1663). 
1120 Er werden geen kwijtscheldingen gemaakt van de onteigende gronden. Dit zou leiden tot een enorme administratie 
en werd als onnodig gezien: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo (2 november 1663); SAA 5025-24 (Vroedschap) 53 (8 
november 1663). Van ieder verkocht erf werd wel een kwijtschelding gemaakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11 (20 
januari 1665). Als een koper twee naast elkaar gelegen erven kocht, zou daarvan één brief worden gemaakt: SAA 5039-
3 (Thesaurieren) 17 (10 maart 1665). Het kwam ook voor dat mensen schadevergoeding kregen voor huurderving. Dit 
gebeurde in 1662 bij de aanleg van de nieuwe fortificatie: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 84 (17 mei 
1662). 
1121 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664). 
1122 Het ging om de schutting van Jan Jacobsen bij de Amstel: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187 (19 mei 1664). 
1123 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 142 (8 augustus 1663). 
1124 In 1665 kregen eigenaren van woningen, pakhuizen en een passeerderij toestemming om nog een half jaar te 
blijven zitten. De gebouwen stonden bij het nieuwe Westerkerkhof of Leidsekerkhof. Ook de eigenaar van de laatste 
runmolen binnen de fortificatie mocht nog een jaar blijven: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17 (10 maart 1665). Hij werd 
pas in 1668 afgebroken: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 185vo-186 (18 juli 1668). Overigens was in 1614 bepaald dat de 
molen (die na een brand werd herbouwd) bij stadsuitbreiding moest verdwijnen: Burgemeestersresolutie d.d. 4 
november 1614: Van Dillen 1933, 97. 
1125 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 158 (17 oktober 1663). Een bewoonster van de oude vesten tussen de 
Heiligewegspoort en de Beulingstraat mocht blijven tot de dag van ‘opruiming’. Zij was niet armlasting: de koopsom 
van haar huis bedroeg 4300 gulden: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 124 (31 december 1663). Ook langs de 
Lijnbaansgracht (tussen Spiegelgracht en Leidsekruisstraat) mochten voorstadbewoners blijven zitten tot vlak voor de 
verkoop. Zij hoefden pas weg in mei 1664: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). 
1126 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663). 
1127 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664). 
1128 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 65-66vo (4 januari 1664). 
1129 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 162-164vo (1663), 183vo-184 (1663). Hier 
staat de verkoop van afbraken in de tracés van de Keizersgracht, de Prinsengracht en de straten tussen de 
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Het ging om twaalf afbraken aan de noordzijde en 39 aan de zuidzijde van de 
Heiligeweg, negen op het Sint-Jacobspad, 16 op het Breepad of Hoerepad, vijf op het Walenpad, een op het 
Leertouwerspad, vijf op het Baltuspad, twee op de steenhouwerij, vier op de beeldhouwerij, en één in de 
Utrechtsestraat. Later werden nog 17 afbraken aan de Heiligeweg verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche 
partijen) 251vo-252 (mei-juli 1664). 
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door de stad en anders door de eigenaar, tenzij die de materialen verwerkte in een ander gebouw. 
De koper mocht zijn afbraak laten staan totdat het werk aan de uitbreiding sloop noodzakelijk 
maakte. Soms werd een werk uitgesteld. Dan werden de afbraken vaak tijdelijk verhuurd. Ook de 
kopers van afbraken, die verantwoordelijk waren voor de sloop, wachtten tot het laatste moment. 
Op 8 augustus 1663 kregen de eigenaren van de afbraken op het Omvalspad te horen dat deze in 
de stadsgracht, singel en singelsloot zouden komen te liggen. Ze moesten de volgende dag weg 
zijn.1130 
 
3.5.6 De radiaalstraten 
Het proces van onteigening en voorgenomen sloop, uitstel op uitstel en uiteindelijk toch sloop is 
goed te volgen in de Leidsestraat. Men had aanvankelijk besloten de radiaalstraten eerst aan te 
leggen.1131 Daarvoor waren meerdere redenen. De eerste was de bereikbaarheid van de stad. De 
verbindingen met Utrecht, Leiden, Den Haag en het Hollandse platteland liepen door het terrein 
waar de vergroting plaatsvond.1132 Een tweede reden lag in de toezegging dat men de ‘cleijne 
gemeente’ als eerste van bouwgrond zou voorzien. Door de radiaalstraten aan te leggen werden 
ambachtslieden en winkeliers voorzien van bouwpercelen (afb. 74). 

In 1662 ging men ervan uit dat de radiaalstraten naar de poorten er in de zomer van 
1663 zouden liggen en dat de bouw daar kon beginnen. Maar de burgemeesters stelden het werk 
uit. Een aantal voorstadbewoners was komen klagen ‘dat haer door de cortheijt van den tijdt 
ende met de aenstaande winter groote ongelegenheit zoude toegebraght werden’. De vroedschap 
verleende uitstel tot mei 1664 op voorwaarde dat ze dan zonder verdere tegenspraak zouden 
vertrekken.1133 Ondertussen werden de nieuwe bouwblokken afgestoken; er werden goten 
aangelegd voor de afwatering ervan.1134 De huizen die niet in de straat stonden maar op de nieuw 
afgestoken bouwpercelen bleven vooralsnog staan. 

Maar het stilleggen van het werk aan de radiaalstraten werkte contraproductief. De erven 
langs de radiaalstraten waren immers bedoeld voor het economisch meest vitale deel van de 
kleine burgerij. Die waren ondertussen bezig hun bedrijvigheid aan de Overtoom en op andere 
plekken waar dat niet de bedoeling was, te vestigen.1135 In 1663 werd dan ook dringend 
geadviseerd om de radialen naar de nieuwe poorten zo snel mogelijk aan te leggen. De 
vroedschap volgde dit advies en besloot alle eerdere besluiten over het opruimen van huizen en 
tuinen nu daadwerkelijk uit te voeren.1136 In augustus 1663 vergaderden de thesaurieren opnieuw 
over de aanleg van de radialen. Men besloot om de grond die nodig was voor de aanleg meteen te 
onteigenen, verkavelen en verkopen.1137 

                                                                    
1130 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 142 (8 augustus 1663). Zo niet, dan zou de stad de gebouwen op hun kosten afbreken. 
In 1664 kregen stadsondermetselaars Douwe Claesz en Claes de Beer opdracht om alle onteigende huizen als afbraak 
te verkopen nadat stadsloodgieter en -leidekker Jan Jansz van Nes het lood eraf had gehaald. Als er geen tijd was om 
de huizen te verkopen moesten ze door stadswerklieden worden afgebroken. De materialen werden verzameld en 
verkocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (20 mei 1664). 
1131 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662). 
1132 Vanwege de bereikbaarheid werd de bestrating van de Leidsestraat en de Utrechtsestraat snel aangelegd: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663). De hardsteen die vrijkwam bij het vergraven van de Heiligeweg werd 
voor de Leidsestraat gebruikt. In januari 1664 begon de aanleg van de Utrechtsestraat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-
174 (29 januari 1664); zie ook SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Men begon in maart 1664 met het 
ophogen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). De afbraken in de straat waren tussen december 1663 en 
februari 1664 verkocht en afgerekend. Het ging om 19 afbraken waarvoor de stad 844 gulden ontving: SAA 5039-688 
(Memoriael van diversche partijen) 250vo (december 1663-februari 1664). De bestrating werd in september aangelegd; 
verdere vertraging moest tot elke prijs worden voorkomen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664). 
De bestrating werd uitgevoerd in Brabantse steen; in april 1664 werd een partij steen in de straat gelost: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 185 (24 april 1664). 
1133 SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662). 
1134 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144vo (22 augustus 1663). 
1135 SAA 5059-27 (Manuscript Bontemantel) 462 (16 juli 1662). 
1136 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663), zie punt 1. Men had in mei besloten de grond te verkopen: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 127vo (26 mei 1663). Het jaar daarna werd dit 
advies gegeven voor de Utrechtsestraat en de Muiderstraat: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664). 
1137 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). In de zomer moesten de huizen in de straat worden 
afgebroken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). In de veilingcondities stond dat ze binnen veertien 
dagen na de veiling zouden worden gesloopt. Ze zouden als afbraak worden verkocht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
138vo-139 (26 juli 1663). 
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Nadat de kaveldiepte was bepaald op 70 voet (19,8 meter) werd bekendgemaakt dat alle 
bebouwing die in het tracé van de straten en de 70 voet aan weerszijden moest plaatsmaken.1138 
Op 10 oktober 1663 moesten alle afbraken rondom de nieuwe Leidsestraat binnen een week 
verdwenen zijn. Ook een molen die nog in de straat stond moest nu echt weg.1139 De veiling van 
de erven in de Leidsestraat en de Utrechtsestraat stond gepland voor 25 oktober 1663. De 
bebouwing stond er nog; het nieuwe ultimatum was gesteld op 1 november. Daarom konden de 
percelen pas op die datum worden overgedragen.1140 

Johannes Brandlicht kreeg in 1664 de opdracht om de huizen en tuinen, die nog op de 
uit te geven bouwpercelen en aan te leggen grachten en straten stonden, te laten slopen.1141 Maar 
opnieuw bleven de huizen staan. In 1668 stond nog steeds een aantal afbraken in de Leidsestraat. 
Die moesten voor 30 mei worden afgebroken.1142 Het soepele sloopbeleid had geleid tot een 
levendige handel in afbraken. Sommige huizen waren als afbraak verkocht, toch niet afgebroken 
en vervolgens verhuurd. Er waren ook eigenaren die oude houten huizen hadden verplaatst zodat 
ze in de rooilijn stonden. Deze huizen stonden de publieke werken niet meer in de weg en 
mochten langer blijven staan.1143 Een aantal eigenaren kreeg toestemming om nog tot 1 mei 1669 
te blijven.1144 

Ongetwijfeld waren veel mensen de bouwput waar ze in woonden zat, maar niet 
iedereen had een nieuw huis tot zijn beschikking. De meeste mensen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om te blijven zitten waar ze zaten. De stad rekende hierop. Toen vlak voor de 
jaarlijkse ‘verhuisdag’, 1 mei 1664, een aantal mensen verklaarden hun huizen en grond vóór de 
sloopdatum aan de stad te willen overdoen, kwam dat onverwacht. Douwe Claesz en Claes de 
Beer, die belast waren met de verkoop van de afbraken, kregen de opdracht om met de verkoop 
te wachten totdat de huizen inderdaad gesloopt moesten worden.1145 Weer andere gebouwen 
stonden tussen werken in en hoefden niet meteen te worden afgebroken. Andere woonhuizen en 
bedrijfspanden werden afgesneden van de infrastructuur en dus onbereikbaar. De eigenaren 
kregen de mogelijkheid om hun huis meteen te laten onteigenen.1146 

De sloop was een complex proces waarin oude regelingen met betrekking tot het 
buitentimmeren een rol speelden. Tijdens de derde vergroting had men lang gewacht met het 
vaststellen van regelgeving omtrent het buitentimmeren. Uiteindelijk werd pas in 1613 besloten 
tot een bouwverbod buiten de oude jurisdictie. Tot dat moment kon er ongestraft worden 
gebouwd buiten de oude honderd gaarden (de grens van de jurisdictie uit 1586), in het gebied 
waar de vierde vergroting zou plaatsvinden. Dit had gevolgen voor de sloop die vijftig jaar later 
nodig was voor de vergroting. Eigenaren die meenden te kunnen aantonen dat hun gebouw vóór 
1613 was gebouwd, hadden recht op schadevergoeding. Hun huizen werden getaxeerd en 
onteigend; huizen die na die datum waren gebouwd konden zonder vergoeding worden 
afgebroken.1147 

Deze regeling gaf aanleiding tot misbruik. Veel eigenaren wezen op de ‘outheijt’ van hun 
perceel. Douwe Claesz en Claes de Beer, ondermetselaars en opzichters op de 
buitengetimmerten, kregen de opdracht voor onderzoek ter plaatse. Hun inspecties waren het 
eerste bouwhistorisch onderzoek in Amsterdam. Uit deze inspecties bleek vaak het tegendeel.1148 
Het vaststellen van de ouderdom van een gebouw was niet eenvoudig; de meeste bebouwing was 
van hout en werd onderdeel voor onderdeel vernieuwd. Een huis kon bestaan uit nieuw materiaal 

                                                                    
1138 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149-149vo (15 september 1663). 
1139 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152vo (10 oktober 1663). 
1140 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). In oktober werden de huizen getaxeerd: SAA 5023-5 (Groot 
Memoriaal) 118 (25 oktober 1663). De afbraken werden verkocht en betaald tussen november 1663 en januari 1664. 
Het ging nog om 39 afbraken: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 251-251vo (november 1663-februari 
1664). De opbrengst bedroeg 1571 gulden. 
1141 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (26 februari 1664). 
1142 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 181vo (16 mei 1668). Douwe Claesz en Claes de Beer stelden een lijst op van huizen 
die langs de Overtoom hadden gestaan. Het waren er nog twaalf. 
1143 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182vo-183vo (18 mei 1668). 
1144 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 184vo (4 juli 1668). De betaling van veel grond vond toen pas plaats: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 23 (23 januari 1669). 
1145 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 188 (13 juni 1664). 
1146 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 1vo-2 (16 oktober 1664). 
1147 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182vo-183vo (18 mei 1668). 
1148 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185vo-186 (2 mei 1664). 
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maar toch vóór 1613 gebouwd zijn. Eigenaren van deze categorie twijfelgevallen konden hun 
huis laten taxeren door de schepenen.1149 Uiteindelijk bleek dit niet werkbaar en werden niet de 
ouderdom maar de locatie van de huizen maatgevend: alle huizen buiten de oude honderd 
gaarden (die in 1613 met palen was aangegeven) werden legaal verklaard.1150 Zo werden de 
voorsteden stukje bij beetje afgebroken, al naar gelang het werk aan de stadsuitbreiding vorderde. 

 
3.6 De uit voe ri ng  van de s tadsui tb re i ding 1663-1670  
 
3.6.1 Organisatie van de besluitvorming: afweging van inzichten en belangen 
Aan de wijzigingen die in het uitbreidingsplan werden doorgevoerd is de organisatie van de 
besluitvorming en het onderliggende spel van belangen af te lezen. De thesaurieren hadden de 
leiding over de stadsfabriek en moesten de consistentie van het plan bewaken. De dagelijkse 
besluitvorming en de aansturing van de stadsmeesters lag in hun handen. In 1659 bestelden de 
thesaurieren bij de stadsschuitenmaker een jachtje waarmee ze zich langs de werken in aanleg 
lieten roeien.1151 De stadsmeesters waren gericht op het uitvoerend werk. Stadsarchitect Daniel 
Stalpaert was de centrale figuur binnen de fabriek; hij was de belangrijkste ontwerper en 
organisator op het gebied van stedenbouw, waterbouw en publieke werken. 

De vroedschap stond op enige afstand van de ‘train van publieke en particuliere werken’ 
zoals de vergroting werd omschreven.1152 Het stadsontwerp, het lange-termijnperspectief, was 
door de raad vastgesteld. Als zich tijdens de uitvoering omstandigheden voordeden die leidden 
tot wezenlijke afwijkingen van het vastgestelde ontwerp werd de vroedschap ingelicht en om zijn 
mening gevraagd. De burgemeesters mochten kiezen of een wijziging aan de vroedschap werd 
voorgelegd. Een enkele keer kwamen uit de vroedschap ideeën om het plan te verbeteren. Deze 
hadden meestal niet veel om het lijf, zoals zal blijken bij de uitvoering van het Reguliersplein. 

De burgemeesters vormden het dagelijks bestuur van de stad en waren het 
aanspreekpunt voor de eigenaren van woonhuizen en bedrijven; wie iets wilde ging naar de 
burgemeesters. Deze wierpen zich steevast op als belangenbehartigers van burgers en kwamen 
daarom regelmatig met wijzigingen en toevoegingen. Men vroeg om bedrijfsruimte, werfterreinen 
of kerken. Ook de bereikbaarheid was een punt waar de burgemeesters op werden aangesproken 
en waarin zij soms een beslissing forceerden. Soms namen de burgemeesters op basis van 
dergelijke verzoeken besluiten die indruisten tegen de doelstellingen van het plan. 

Wijzigingsvoorstellen kwamen ook wel van de stadsmeesters; die werden beoordeeld 
door de thesaurieren en de burgemeesters en soms doorgeleid naar de vroedschap. De verlegging 
van een gracht, straat of sluis was een zaak voor de vroedschap.1153 

De chaos die dreigde bij de uitvoering van de vestingwerken heeft ook na de genoemde 
reorganisatie van de stadsfabriek nog repercussies gehad. Een zeskoppige commissie kreeg de 
taak erop toe te zien dat de vergroting met de grootst mogelijke zuinigheid werd uitgevoerd. De 
commissie onderzocht alle rekeningen en kreeg de bevoegdheid om zelfstandig stadsmeesters te 
ontslaan bij slecht functioneren of onvoldoende financiële discipline.1154  

Op 22 juni 1663 besloot men dat de commissie zou aanblijven om gevraagd en 
ongevraagd te adviseren over de stadsuitleg. Hieraan vooraf was een ingrijpende discussie 
gevoerd over de aanpak van de vergroting, waarbij overwogen werden de uitvoering in zijn 
geheel tot overheidsproject te maken. Men zou de commissie opheffen en meer thesaurieren 
aanstellen, alle particuliere aannemers wegsturen en de gehele operatie onder directie van de stad 
brengen.1155 Ook besloot men om elk jaar in februari, bij het aantreden van de burgemeesters, 
een lijst op te stellen van stadswerken die men dat seizoen wilde aanleggen. Aan het eind van elke 
jaarlijkse regeringsperiode werd gerapporteerd over de voortgang. Dergelijke lijsten zijn voor een 
groot aantal jaren terug te vinden in de resoluties van de thesaurieren. Ook besloot men om een 
lijst te maken van alle werknemers in stadsdienst.1156 Vanaf oktober 1663 mochten de 
                                                                    
1149 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664). 
1150 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 118vo (16 februari 1667). 
1151 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659). 
1152 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (13 augustus 1664). 
1153 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671). 
1154 SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo (2 mei 1663). 
1155 GAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). 
1156 SAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). 
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stadsmeesters alleen nog een nieuw werk beginnen als daarvoor opdracht was gegeven door de 
meerderheid van burgemeesters en thesaurieren tesamen.1157 In oktober kregen de stadsmeesters 
de order om wekelijks verantwoording af te leggen over de materialen die voor stadswerk werden 
gebruikt.1158 De bestuurlijke greep op de stadsfabriek werd steeds sterker. De technische en 
administratieve complexiteit van het megaproject vergde steeds meer controle en overzicht van 
de vroedschap. 
 
3.6.2 Kostenbeheersing: de verantwoordelijkheid van de thesaurieren 
De vergroting was een enorme investering die deels werd uitgevoerd met geleend geld: de eerder 
uitgesproken ambitie om geen geld te lenen was in 1661 verlaten.1159 Deze investering moest op 
de korte termijn deels worden terugverdiend uit de opbrengsten van de grond.1160 Op de lange 
termijn zou door de bevolkingsgroei en de komst van nieuwe bedrijvigheid de opbrengst van de 
stedelijke belastingen stijgen.  

Het was zaak om de grondopbrengst te maximaliseren en de uitgaven in de hand te 
houden. De vroedschap besloot om onteigende grond met rentebrieven te betalen.1161 Er werd 
zo weinig mogelijk contant geld uitgegeven om de stadskas te ontzien en de sterk stijgende 
rentelasten te beperken.1162 De kostenbeheersing was de taak van de thesaurieren. Zij waren 
financieel verantwoordelijk en kwamen voortdurend met ideeën voor bezuinigingen.  

Om de kosten in de hand te kunnen houden was allereerst inzicht in de uitgaven en 
inkomsten nodig. Een aantal instrumenten voor de controle over de geldstromen die met de 
vergroting gemoeid waren werd tijdens de uitvoering geïntroduceerd. Zo kregen Gerrit Barentsz 
Swanenburg en Jan Willemsz Brederode in 1663 de opdracht om lijsten aan te leveren om het 
gebruik van materialen te kunnen bijhouden.1163 Op dezelfde dag werd Jan de Bode beëdigd als 
boekhouder. Hij moest een dagelijks kasboek bijhouden van al het geld dat uitging en 
binnenkwam op de thesaurie.1164 Iets meer dan een maand later werd een boekhouder-generaal 
aangesteld. Die kreeg een dagtaak aan het bijhouden van een register van stadsgoederen, 
middelen, inkomsten, werklieden, gereedschappen, materialen en de voltrokken en nog aan te 
leggen publieke werken.1165 Diezelfde dag namen de thesaurieren een uitgebreide resolutie aan 
waarin de methodiek van financiële verantwoording van stadswerken in veertien punten werd 
vastgelegd. De eenduidige administratie van personeel, materialen, gereedschappen, de uitbetaling 
van salarissen, de verantwoording door de diverse stadsmeesters, het aanbesteden van werken 
werd geregeld. De boekhouding werd zo ingericht dat men op elk gewenst moment inzicht zou 
hebben in de inkomsten en uitgaven van de vergroting.1166 

Men trachtte de kosten waar mogelijk te drukken. Een van de instrumenten daarvoor 
was het stimuleren van concurrentie in de aannemerij. Ondanks de snelle opeenvolging van 
werken werden alle onderdelen aanbesteed. Uit een resolutie van de thesaurieren blijkt dat 
aannemers die grondwerk voor de stad wilden verrichten regelmatig aanwezig moesten zijn bij 
aanbestedingen. Wie dat niet deed werd uitgesloten van stadswerk. Men ging zelfs nog verder: 
aannemer Sitge Fopkes kreeg zelfs te horen dat hij zou worden ontslagen uit een al aangenomen 
werk, als hij niet vaker kwam opdagen.1167 Men schrok niet terug voor enige chantage om de 
concurrentie te bevorderen. Het grondwerk was de grootste kostenpost; hier speelden grote 
belangen. 

                                                                    
1157 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 147vo (12 oktober 1663); SAA 5039-33 (Oudraad) 167 (31 oktober 1663). 
1158 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 154-158 (13 oktober 1663). 
1159 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661). Over de schuldpositie van de stad zijn geen cijfers beschikbaar 
in de literatuur. 
1160 SAA 5025-23 (Vroedschap) 99-100 (6 januari 1661); SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de 
Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van de stadt), ongepagineerd (6 januari 1663). Deze laatste datering is 
foutief en moet zijn: 6 januari 1661. 
1161 SAA 5025-23 (Vroedschap) 157 (9 september 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663). 
1162 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 96-96vo (17 februari 1662). De jaarlijkse rentelast van de stad stond in 1609 en 1648 
rond de 100.000 gulden, in 1680 op 450.000 gulden: Fritschy 2003, 77, 83-84. 
1163 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 140 (3 augustus 1663). 
1164 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 139vo (3 augustus 1663). 
1165 SAA 5025-24 (Vroedschap) 36vo (11 september 1663). 
1166 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149vo-151 (11 september 1663). 
1167 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47vo (11 november 1665). 
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Andere bezuinigingen werden bereikt door onderdelen uit het plan te schrappen of te 
versoberen. De grootste verandering was het traceren van de Leidsegracht op de bestaande 
vestinggracht, waarover hieronder meer. Een tweede voorbeeld was de handhaving van 
Halvemaansteeg in plaats van het doortrekken van de Reguliersgracht naar de Amstel: in plaats 
van een gracht en een sluis kwam er een duiker onder de steeg. Over deze twee projecten volgt 
later meer. Ook de kostbare aanleg van andere grachten en sluizen kwam ter discussie te staan.1168 

Ook de aanleg van het Koningsplein was het gevolg van een bezuiniging. In 1665 werd 
het grachtje bij de Heiligewegspoort gedempt. Het had tot die tijd gediend als verbinding tussen 
de stad, de Overtoomsevaart en de Boerenwetering. Deze functie was komen te vervallen door 
de demping van de beide waterwegen, voor zover die binnen de stad waren getrokken. Het 
grachtje zou de verbinding vormen tussen het Singel en de Herengracht. Vanwege het 
peilverschil was aanleg van een sluis noodzakelijk. Aanvankelijk was een sluis in het plan 
opgenomen. Deze is te zien op de kaart van de vergroting door Daniel Stalpaert (afb. 64).1169 
Men besloot de sluis te schrappen en de gracht te dempen. Dat zou zonder twijfel gaan leiden tot 
klachten van huiseigenaren – die zouden gaan vragen om de sluis toch aan te leggen. De 
bereikbaarheid van hun huizen zou verslechteren en ze zouden geen commercieel profijt kunnen 
trekken uit de aanwezigheid van de sluis. De thesaurieren anticipeerden in hun resolutie op zo’n 
verzoek: het zou hoe dan ook worden afgewezen.1170 De beslissing om onaangekondigd 
wijzigingen in het stadsplan te kunnen doorvoeren bewees hier zijn nut. 

Wat gold voor de sluizen, gold evenzeer voor de stadspoorten. Deze werden uitgevoerd 
in de tijd dat de uitgaven sterk opliepen. Dit leidde tot een versoberde architectuur. De 
Muiderpoort was nog grotendeels uit natuursteen opgetrokken. Men besloot de Utrechtsepoort 
en de Weesperpoort volgens het ontwerp van Swanenburg uit te voeren, maar met een wijziging: 
alleen de façades aan de buitenzijde zouden in natuursteen worden uitgevoerd. De minder 
prominente stadsgevels en de doorgangen werden uit baksteen gemetseld. De doorgangen onder 
de poorten zouden zo breed worden als de fundering toeliet.1171 Steenhouwer Thomas de Keijser 
kreeg de opdracht om de natuurstenen onderdelen van de Weesperpoort, voorzover die al 
klaarlagen, te gebruiken voor andere stadswerken, zoals sluizen en bruggen.1172 In 1664 werd de 
toren op de Muiderpoort wegbezuinigd.1173 Hier werd echter een grens overschreden. De dag 
erna besloot men in aanwezigheid van alle burgemeesters de toren toch te bouwen, ook omdat 
het geprefabriceerde houtwerk al gereed was.1174 
 
3.6.3 Modderwerk 
Na het uitzetten van het stadsplan in het terrein begon het grondwerk: het afdammen en graven 
van grachten, het dempen van poldersloten en de ophoging van straten, kades en bouwgrond.1175 
De hoogteligging van grond was bepalend voor de prijs. Daarom werden er altijd afspraken over 
gemaakt.1176 Na het hogen kon de grond worden verkocht en bebouwd. De beschoeiing van 

                                                                    
1168 De sluis in de Lijnbaansgracht bij de Leidsegracht werd in 1663 geschrapt. In plaats daarvan zou een dam worden 
aangelegd om het stadswater van het buitenwater te scheiden: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo (2 november 1663). 
Ook werd overwogen om de sluis in de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat te schrappen. De Keizersgracht was 
bedoeld als woongracht en was bovendien bereikbaar via de Herengracht en de Prinsengracht. Daarom was het 
mogelijk om een spui aan te leggen en geen schutsluis. Uiteindelijk besloten de thesaurieren de sluis toch te bouwen, 
volgens hetzelfde bestek als die in de Herengracht en de Prinsengracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191vo (23 juli 
1664). Vlak daarop werd weer een bezuiniging doorgevoerd: ditmaal werd de sluis in de Achtergracht bij de 
Utrechtsestraat getroffen. Het Amstelwater zou tot aan de Reguliersgracht komen. Daar zou een dam met een 
(afsluitbare) duiker worden aangelegd waardoor het stadswater bij gelegenheid kon worden afgetapt: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 185vo (29 april 1664). 
1169 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14vo (11 februari 1665). 
1170 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (1 augustus 1665). 
1171 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). 
1172 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664). Een verdere bezuiniging werd bereikt door de hameien niet 
van steen, maar van hout te maken, op de al aangelegde stenen basementen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 138-138vo (26 
juli 1663). 
1173 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 191vo (6 augustus 1664). 
1174 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (7 augustus 1664). 
1175 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 183 (3 april 1664). 
1176 Het was gebruikelijk dat bouwgrond eenmaal door de stad werd opgehoogd en dat de eigenaren verder zelf 
verantwoordelijk waren voor het ophogen in de jaren daarna, als de grond begon te zetten: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
177vo-178 (7 maart 1664). Het kwam ook wel voor dat huurders van stadsgrond geheel zelf verantwoordelijk werden 
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kades en bestrating gebeurde alleen op plekken waar grond werd verkocht.1177 In grote lijnen 
gebeurde dit werk van west naar oost. Het overgrote deel van de stadsvergroting bestond uit 
graafwerk. Het meeste geld werd hieraan uitgegeven. Het was zwaar ongeschoold werk, waar 
grote groepen mannen voor nodig waren. Deze werden op dagloon ingehuurd door de 
aannemers van de verschillende onderdelen. 

De stad werd per blok opgehoogd (afb. 75). Om de aanbesteding zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen, werd gestreefd naar regelmatige, goed meetbare blokken. Zo’n blok of 
modderpark werd door een aannemer gevuld met grond. Soms was die afkomstig van de 
stadsmoddermolens, meestal van het uitgraven van een naastgelegen gracht.1178 In sommige 
modderparken werden sloten gegraven om ze in het midden te kunnen ophogen. 

Het graafwerk voor de vergroting was in zijn totaliteit een complex project. Als bepaalde 
onderdelen niet klaar waren, bijvoorbeeld door materiaalgebrek of nalatigheid van aannemers, 
kon dat leiden tot vertragingen van andere onderdelen. In 1663 kregen alle stadsmeesters de 
order om iedere vertraging, of die nu door obstakels bij de bouw of door materiaaltekorten werd 
veroorzaakt, onverwijld te melden op de thesaurie. Deze maatregel werd genomen om te 
voorkomen dat het stadswerk stil kwam te liggen.1179 De voortgang was ook de reden dat de 
thesaurieren steeds meer invloed kregen naarmate het project vorderde, en stadsmeesters die niet 
functioneerden of die rommelden met materialen of geld zonder meer konden ontslaan.1180 

In de zomer van 1664 begon men desondanks de greep op het project te verliezen. Veel 
aannemers van graafwerken waren niet op tijd klaar. Hierdoor dreigde de ‘train’ van publieke en 
particuliere werken stil te komen liggen. Kennelijk had Jan Hendricksz van den Bergh, de 
opzichter van de graaf- en modderwerken, onvoldoende gezag. De thesaurieren grepen in. Zijn 
collega-stadsmeesters Swanenburg, Brederode en Brandlicht kregen opdracht om een 
inventarisatie te maken van werken die achter lagen op schema. Sommige werden opnieuw 
aanbesteed, voor andere werden dagloners ingehuurd op kosten van de aannemer. Om dit soort 
problemen verder te voorkomen werden de bevoegdheden van onderfabrieksmeester 
Swanenburg uitgebreid ten koste van die van Van den Bergh. Swanenburg kreeg het opzicht over 
de graafwerken erbij.1181 Het werd Van den Bergh niet zwaar aangerekend: hij kreeg dat jaar zijn 
gebruikelijke bonus van 150 gulden omdat er erg veel graafwerk was gedaan.1182 Later werd ook 
de stadslandmeter betrokken bij het graafwerk: hij kreeg de opdracht om alle graafwerken 
persoonlijk op te nemen, in aanwezigheid van een van de onderstadsmetselaars, Douwe Claesz of 
Claes de Beer.1183 

In oktober 1664 werd opnieuw een lange lijst met vertraagde werken aan de thesaurieren 
voorgelegd. Die bepaalden voor ieder project hoeveel haast erbij was en welke maatregelen nodig 
waren om de aannemers ertoe te brengen zich aan contractuele termijnen te houden. Als 
projecten enige vertraging konden lijden bleef het bij een vermanend woord. In zo’n geval kregen 
de aannemers een paar weken extra tijd. Maar de aanleg van de straat naar de Muiderpoort kon 
niet langer wachten. De aannemer werd weggestuurd en de straat werd door stadswerklieden 
voltooid.1184 De thesaurieren kregen op hun verzoek carte blanche voor het inhuren van extra 
personeel. Ze mochten zoveel dagloners aannemen als zij nodig achtten voor het op tijd afkrijgen 
van het werk.1185 In het geval van de Muiderstraat hielp dit niet. De Muiderstraat was in 1665 nog 
niet opgeschoten. Waarschijnlijk lag de oorzaak in materiaalgebrek.1186 

                                                                                                                                                                                                  
gesteld voor het ophogen van de grond. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de lijnbanen tussen de Weteringssluis en de 
Reguliersgracht: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 174vo-175vo (9 maart 1668). In 1685 ontstond een conflict tussen de stad 
en Jan Jansz Cloppenburg, eigenaar van de Nieuwe Doolhof aan de Weesperstraat, (erven no. 35-41 achter de 
Keizersgracht) over de ophoging van de grond waar de doolhof op stond. De grond lag lager dan die op de later 
verkochte erven in hetzelfde blok. Cloppenburg werd in het gelijk gesteld en afgekocht: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 
179-180 (1 november 1685). 
1177 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). 
1178 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 26vo (1 juli 1665). 
1179 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (11 oktober 1663). 
1180 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153 (11 oktober 1663). 
1181 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 192 (13 augustus 1664). 
1182 SAA 5039-33 (Oudraad) 169vo (11 december 1664). 
1183 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18vo (27 maart 1665). 
1184 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 199vo-201 (16 oktober 1664). 
1185 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6 (3 november 1664). 
1186 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
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De aannemers kregen de beschikking over de modderschouwen van de stad.1187 Met 
deze maatregel hoopte men het werk te versnellen. Dat werkte niet altijd: vaak gebruikten de 
aannemers de schouwen voor ander werk dan waarvoor ze door de stad ter beschikking waren 
gesteld. In dat geval moesen de thesaurieren de schuiten onmiddellijk terugvorderen.1188 In 1667 
werd opnieuw geconstateerd dat veel werken achter lagen op schema of niet volgens bestek 
werden uitgevoerd. Weer werd een lijst met vertraagd werk gemaakt. Wie te laat opleverde kreeg 
een boete. Wie zijn werk niet volgens het bestek uitvoerde kreeg niet de hele aanneemsom 
uitbetaald.1189 

Een ander gevaar voor de voortgang was arbeidsonrust.1190 Werknemers werden niet 
altijd op tijd betaald. Dit leidde incidenteel tot een rel. Op 30 juni 1665 werden twee aannemers 
van modderwerken, die vaker voor de stad werkten, door een aantal omstanders gemolesteerd. 
Jacob Weijer en Lou Keijsers werden door een groot aantal mannen en vrouwen op het hoofd 
geslagen. De komst van de thesaurieren leidde tot het herstel van de orde maar zodra die de 
hielen gelicht hadden werd de kloppartij hervat. Toen Jacob Weijer de plaats van handeling wilde 
verlaten werd hij uitgescholden voor bloedhond, schelm en dief. De menigte ging achter hem 
aan. Hij probeerde te ontsnappen in de Duvelshoek, het wijdvertakte stegenstelsel tussen het 
Singel en de Reguliersbreestraat, maar werd ingehaald en in elkaar geslagen. Het slachtoffer was 
na vier dagen nog niet in staat om zijn bed uit te komen. Een dergelijke verstoring van de 
openbare aanbestedingen was onacceptabel. Daarom werden biljetten aangeplakt waarop 
getuigen werd opgeroepen zich te melden. Er werd een beloning van honderd zilveren ducaten 
op het hoofd van de schuldigen gezet; de anonimiteit van getuigen werd door het gerecht 
gegarandeerd.1191 
 
3.6.4 Zand, klei, vuilnis 
De stadsuitbreiding leidde tot een grote behoefte aan ophogingsmateriaal. Zand was in 
Amsterdam niet voorhanden. Het moest worden aangevoerd vanuit de duingebieden of het 
Gooi. De ontwikkeling van ’s Graveland werd ingegeven door de vraag naar zand voor de 
publieke werken in Amsterdam. ’s Graveland lag op de grens van het Utrechts-Hollandse 
veengebied en de zandgronden op het Gooi. Hier was zowel zand als water voorhanden, om het 
te vervoeren. De ontzanding was een Amsterdamse onderneming, waarvan de inkomsten vooral 
kwamen uit zand, dat verwerkt werd in de stadsuitbreiding. De meeste investeerders kwamen uit 
Amsterdam. Er werd in Amsterdam vergaderd over het project. De deelnemers huurden de 
stadsmeesters in voor de uitwerking. Cornelis Danckerts de Rij werd ingehuurd als landmeter en 
kartograaf voor het project; Daniel Stalpaert maakte het ontwerp voor de kerk, waarvan het 
metselwerk werd uitgevoerd door stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode. In de toren hing een 
klok gegoten door Hemony.1192 Het project had verschillende samenhangende doelstellingen: 
landwinning en bodemverbetering voor agrarisch gebruik, aanleg van buitenplaatsen en 
grootschalige ontzanding. De inrichting, beplanting en bebouwing van een aangenaam landschap 
met goed verkoopbare kavels ging samen met de aanleg van de benodigde infrastructuur. Dit 
blijkt onder meer uit de octrooiaanvraag bij de Staten. Op een aantal plaatsen in ’s Graveland 
werd aan bodemverbetering gedaan door steigeraarde en huisvuil toe te voegen.1193 De 
zandponten namen op weg naar ’s Graveland afval mee om met zand terug te keren naar 
Amsterdam. 

Dit gold ook voor andere plaatsen. In 1656 sloot Amsterdam een akkoord met Gerrit 
Paeuw, heer van Heemstede, over het gebruik van een daar aangelegde vaart voor 
zandschepen.1194 Op dat moment was men bezig met de aanleg van het oostelijk havengebied. 
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg werden tot op 2.20 meter boven N.A.P. opgehoogd, 
even hoog als de zeedijk; het binnendijkse gedeelte van de stad tot op 0.50 meter.1195 
                                                                    
1187 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 2vo (16 oktober 1664). 
1188 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 131vo (5 april 1667). 
1189 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 131 (5 april 1667). 
1190 Van Deursen 2006a, 20. 
1191 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 28-28vo (3 juli 1665). 
1192 Van Essen 1998, 62; Tromp en Six 1975, 15-18, 24. 
1193 Mehrtens 1985, 4, 11, 30. 
1194 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 110vo (30 augustus 1656). 
1195 Baart, Krook en Lagerweij 1986, 83-142. 
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Zand moest worden afgegraven, vervoerd en verladen.1196 Voor het overgrote deel van 
het grondwerk was zand daarom te duur. Het grote stadswerk werd gedaan met vuilnis en 
baggerspecie uit de havens en grachten. Hiervan was veel voorhanden. Maar ook dit materiaal 
werd schaars tijdens de stadsuitbreiding. Van de ‘weke klei’ werd een administratie bijgehouden 
die wekelijks door de thesaurieren werd nagelopen en van een handtekening voorzien.1197 

Ophogingsmateriaal werd vooral uit de directe omgeving gehaald. In veel opdrachten 
voor het graven van grachten werd als reden gegeven dat een straat of plein in de directe 
omgeving moest worden opgehoogd.1198 Het kwam ook voor dat grond buiten de stad zonder 
meer werd vergraven ten behoeve van ophoging.1199 Het graven van delen van de stadsgracht 
werd versneld vanwege de behoefte aan ophogingsmateriaal.1200 In 1663 werd de binnenzijde van 
de oude stadswal om de Jordaan uitgegraven. De grond die vrijkwam werd onder de marktprijs 
aan particulieren verkocht om hun erven mee op te hogen.1201 Vaak werd in bestekken 
opgenomen dat bij het graven van grachten de zoden of plakken veen die eruitkwamen in rijen 
moesten worden neergezet zodat ze snel op schouwen konden worden geladen om elders te 
dienen als ophogingsmateriaal.1202 Men probeerde waar mogelijk te bezuinigen op materiaal. 
Toen men besloot dat het waterpeil tussen de Utrechtsestraat en de Amstel lager zou komen te 
liggen dan het stadspeil werd meteen bepaald dat ook de kades lager kwamen te liggen.1203 

In 1660 besloten de thesaurieren om geen vuilnis meer te verkopen. De stad had alles 
zelf nodig.1204 Maar de kopers van bouwgrond hadden evengoed materiaal nodig. Diefstal was het 
gevolg. Zo was Willem Sluijskens in 1665 bezig met het ophogen van zijn perceel aan de 
Keizersgracht bij de Amstel. Hij had 27 schaften aarde gekocht van de stad.1205 Maar dit was niet 
genoeg. Kort daarop werd hij betrapt toen hij de aarde van de pas aangelegde kade op zijn eigen 
erf had gebracht. De thesaurieren gingen verhaal halen, waarop Sluijskens verklaarde dat hij de 
aarde alleen even had geleend om met de heistelling op zijn erf te kunnen komen. Hij beloofde 
de afgegraven kade weer aan te vullen als hij klaar zou zijn met heien.1206 In 1660 kwam men 
erachter dat de VOC een pas gehoogde molenwerf liet afgraven om de grond te gebruiken voor 
de ophoging van de werf op Oostenburg. De thesaurieren lieten de compagnie weten dat ze daar 
niet van gediend waren en sommeerden het werk onmiddellijk te staken.1207 

Het ‘roven van vulnis, claij ende andre materie’ werd epidemisch. Mensen voeren met 
een schouwtje de stad door op zoek naar ophogingsmateriaal. In 1663 werd particulieren 
verboden om vuilnis, aarde, klei of modder door Amsterdam te vervoeren.1208 Dit verbod hield 
rechtstreeks verband met de vraag naar ophogingsmateriaal.1209 Allerlei figuren haalden 
ophogingsmateriaal dat toebehoorde aan de stad met schuiten op en verkochten het aan 
particulieren. 

Er werd een keur uitgevaardigd om de vuilnisroof te stoppen. De bewijslast werd 
omgekeerd. Modderschuiten die de stad verlieten moesten bij de bomen een verklaring van de 
thesaurieren laten zien waaruit bleek dat het ging om legaal verkregen materiaal. De stadsmeesters 

                                                                    
1196 De hoge zandprijs maakte fraude aantrekkelijk. De rekeningen van de zandboeren werden gecontroleerd door 
stadsingenieur Coeck: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 23 (22 mei 1665). In 1669 werd een nauwkeurig controlesysteem 
ingevoerd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 34-35 (27 februari 1669). 
1197 Een deel hiervan bevindt zich in: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 203vo (1661-1663); SAA 5039-
6 (Thesaurieren) 57vo (15 oktober 1675), 60vo (23 oktober 1675). 
1198 Zo moest de Achtergracht worden gegraven op het moment dat men werkte aan de nieuwe Ossenmarkt bij de 
Utrechtsepoort: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (20 mei 1664). 
1199 Dit gebeurde met stadsgrond in het zaagmolenpark: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 91 (1 oktober 1661). Voor de 
aanlanding en ophoging van Kattenburg werd ook grond gebruikt uit de vaart door de Volewijk: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 91 (15 oktober 1661). Sloten die waren blijven liggen in grond die al verkocht was werden gedempt met 
grond die tussen de zaagmolens werd weggegraven: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). 
1200 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 112 (17 maart 1662). Delen van de fortificatie waarvoor geen rijshout of vuilnis was 
werden opgemaakt met aarde uit de nieuwe grachten: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). 
1201 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 153vo (12 oktober 1663). 
1202 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123vo (14 april 1663). 
1203 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664). 
1204 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 46vo (13 februari 1660). 
1205 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 204 (18 januari 1665). 
1206 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18vo-19 (31 maart 1665). 
1207 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 64 (4 november 1660). 
1208 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 123 (14 april 1663). 
1209 SAA 5020-16 (Keurboek O) 59vo-60. 
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kregen de bevoegdheid om schuiten waarin ‘materie’ werd vervoerd aan te houden en op te 
brengen naar de stadstimmertuin.1210 Wie betrapt werd op diefstal, moest zijn schuit en 
gereedschap inleveren en kreeg een boete van 25 gulden. Bij recidive werd de boete verdubbeld. 
Los ronddrijvende schuiten werden in beslag genomen en konden alleen na toestemming van de 
thesaurieren worden teruggehaald.1211 In hoeverre deze regel in de praktijk werd gehanteerd is 
niet duidelijk. Een aantal leden van het bestuur vroeg keurig toestemming voor het vervoer. 
Schepen Dirk Tulp vroeg en kreeg in 1663 toestemming om een lading zachte klei te vervoeren 
naar Tulpenburg, zijn buitenplaats aan de Amstel.1212 Het transportverbod was in 1670 nog 
steeds van kracht. Oudburgemeester Hendrick Hooft kreeg toen toestemming om 25 schouwen 
zachte klei naar Gaasperdam te brengen.1213 

Al deze moeite kon niet voorkomen dat cruciale stadswerken vertraging opliepen door 
gebrek aan ophogingsmateriaal. Bijna alle werken waartoe in 1664 was besloten en die in januari 
1665 nog niet klaar waren, waren grondwerken, zoals de nieuwe zeedijk, het ophogen van de 
straat naar de Muiderpoort, het verleggen van het bolwerk bij de Passeerdersgracht, de aanleg van 
de kade aan de noordkant van Rapenburg en het Westerkerkhof. De vertraging liep op tot meer 
dan vijf jaar en werd veroorzaakt door materiaaltekorten. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de 
stad geen materiaal meer verkocht maar ook uit de beslissing om de nieuw gegraven grachten 
meteen nog eens uit te beugelen. Met de modder zouden gronden kunnen worden opgehoogd. 
Deze methode was veel goedkoper dan het ophogen met zoden. Bovendien waren diepere 
grachten beter voor de scheepvaart en de waterkwaliteit.1214 

Zonder ophoging was bouwen niet mogelijk. De stad zag zich in 1663 gedwongen om 
toch weer ‘materie’ aan particulieren te gaan verkopen.1215 De aarde die vrijkwam bij de sloop van 
de oude vesting werd deels voor een lage prijs ter beschikking gesteld aan particuliere 
bouwheren.1216 In januari 1665 besloot men geen puin en klei meer te verkopen aan 
particulieren.1217 Ook deze beslissing was niet lang houdbaar. Twee weken later werd besloten dat 
de stad toch weer ophogingsmateriaal zou gaan verkopen.1218 In 1672 besloten de thesaurieren 
om tot nader order helemaal geen klei en aarde meer aan particulieren te verkopen; nu was alles 
nodig voor het versterken van de vestingwerken.1219 In 1675 werd wel weer harde en zachte klei 
(uit de moddermolens) verkocht maar de prijzen gingen sterk omhoog.1220 

Hendrik Hooft liet zijn bouwperceel in 1665 ophogen met baggerspecie uit de 
Herengracht.1221 Mogelijk is hieruit de oplossing voor het probleem voortgekomen die datzelfde 
jaar werd ingevoerd: men liet particulieren de grachten uitbaggeren om hun bouwpercelen te 
kunnen ophogen. Het baggeren van de grachten was hoognodig: in veel grachten lag ’s zomers 
een strook langs de kade droog.1222 Wie een verzoek tot de thesaurieren richtte kreeg een plek 
toegewezen.1223 Er werden biljetten aangeplakt waarmee de nieuwe grondeigenaren op deze 
                                                                    
1210 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 27 (1 juli 1665). 
1211 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 86vo (8 juni 1666). 
1212 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143 (15 augustus 1663). Dirk, zoon van Nicolaas Tulp, had de buitenplaats in 1650 in 
eigendom gekregen door zijn huwelijk met Anna Burgh. Tulpenburg lag ongeveer ter hoogte van de nog bestaande 
banpaal aan de Amsteldijk-Noord in de gemeente Amstelveen. 
1213 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 98 (11 februari 1670). 
1214 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
1215 Verkoop was alleen mogelijk met toestemming van de thesaurieren: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 136vo (17 juli 
1663). De opzichters van de stadsmodderwerken moesten onder ede verklaren dat zij niemand zonder schriftelijke 
verklaring (‘acte van consent’) van Jan Hendricksz van den Bergh afval van stadsbelten lieten halen: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 169 (9 januari 1664). 
1216 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663). 
1217 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 11vo-12 (31 januari 1665). Deze maatregel ging met terugwerkende kracht in werking: 
wie tevoren ophogingsmateriaal gratis had gekregen, moest alsnog betalen. 
1218 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 14 (11 februari 1665). Zachte klei werd verkocht voor anderhalve stuiver per enkele en 
drie stuivers per dubbele schouw. Klei, puin en steigeraarde werd uitsluitend verkocht aan mensen die naar de thesaurie 
kwamen met een verzoek. 
1219 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 22 (30 maart 1672). 
1220 Harde klei kostte 30 stuivers per schaft, zachte klei 6¼ stuivers per schouw. De koper moest van te voren 
afrekenen bij de kassier. Hij kreeg de materialen alleen mee op vertoon van een getekende kwitantie: SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 53 (14 augustus 1675). 
1221 Hij betaalde hiervoor 12½ stuiver per schaft: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16vo-17 (5 maart 1665). 
1222 Deze was zo’n 2,5 roeden breed: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1223 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16vo (5 maart 1665). De thesaurieren wezen een plaats aan waar de gracht mocht 
worden gediept en bepaalden hoe ver men uit de kade moest blijven. 
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mogelijkheid werden gewezen.1224 Dit systeem leidde al snel tot chaos. In 1666 kwamen de 
thesaurieren tot het inzicht dat grote ‘gaten en heuvels’ ontstonden op de bodem van de 
grachten, vooral op plaatsen waar particulieren mochten baggeren.1225 Dit verschijnsel werd 
veroorzaakt door particulieren die zo snel mogelijk veel grond naar boven wilden halen. Dit was 
onder meer gebeurd op de Herengracht.1226 

De vraag naar ophogingsmateriaal hing samen met de uitvoering van grote werken. In 
het Rampjaar moesten de vestingwerken in opperste staat van defensie worden gebracht. In de 
jaren daarna was veel materiaal nodig om de inundatieschade te herstellen. De doorgestoken 
dijken en kades moesten worden hersteld. Ook de aannemers van dijken en kades kregen 
toestemming om te baggeren in de grachten. De plaatsen en de diepte werden door de 
thesaurieren aangewezen.1227 Daarna nam de vraag sterk af. Vanaf 1683 was er weer voldoende 
weke klei aanwezig. De stadsmoddermolens draaiden continu om de waterkwaliteit in het IJ te 
verbeteren en de top van de bouwgolf was voorbij. Daarom werd de klei weer gratis ter 
beschikking gesteld aan particulieren.1228 

Ook de beschikbaarheid van heipalen was cruciaal voor het project. In 1663 kreeg 
Brederode opdracht om heel snel partijen heipalen in te kopen, omdat het werk anders stil zou 
komen te liggen.1229 Ook werden wel palen gebruikt die uit de oude beschoeiingen waren 
getrokken. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het heien van de kades langs de Herengracht en het 
nieuwe Westerkerkhof.1230 De gebruikte palen zullen niet altijd in de beste staat zijn geweest. Er 
zullen half verrotte palen tussen gezeten hebben. De thesaurieren besloten kort daarna dat alle 
palen die voor stadswerk werden gebruikt door de stadstimmerman moesten worden gekeurd 
zodat aannemers niet tijdens het werk konden klagen over de kwaliteit van aangeleverde palen.1231 
Ook in 1675 was er gebrek aan palen: stadstimmerman Hans Jansz van Petersom zocht de hele 
stad af om alle palen die nergens toe dienden uit te halen en naar de timmertuin laten brengen.1232 
 
3.6.5 Het rechttrekken van de Amstel 
De uitvoering van de vergroting was afhankelijk van de aanleg van de nieuwe vestingwerken. De 
vroedschap had besloten dat de bestaande vesting met geen vinger mocht worden aangeraakt 
voordat de nieuwe in staat van defensie was. Deze beslissing had grote gevolgen voor de fasering 
van de verschillende onderdelen van de vergroting. Er konden alleen werken worden uitgevoerd 
buiten de oude vesting en zonder de bouw van de nieuwe in de weg te zitten. De Herengracht 
kon nog niet worden aangelegd. Men begon daarom met het gebied tussen de oude en de nieuwe 
fortificatie. Het eerste werk dat werd uitgevoerd was het aanlanden en rechttrekken van de 
Amsteloevers.1233 Men begon ermee in 1662, toen de aanleg van de vestingwerken in volle gang 
was. De eigenaren van de grond langs de Amstel werden onteigend en ontslagen van hun 

                                                                    
1224 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (7 mei 1665); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 13 (7 mei 1665). 
Schepen Arnout Hooft maakte als eerste gebruik van deze regeling: hij kreeg toestemming om te baggeren in de 
Herengracht, waar hij een aantal huizen in aanbouw had: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 19vo (24 april 1665). Hij had 
perceel nummer 13 in park F aan de Herengracht in mei 1664 gekocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche 
partijen) 280 (mei 1664). Na het Rampjaar werd dezelfde maatregel opnieuw ingesteld. Er konden modderschouwen 
van de stad worden gehuurd: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 147vo (5 mei 1673). 
1225 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 85vo (1 juni 1666). 
1226 Daarom moest Jan Hendricksz van den Bergh, opzichter over de stadsmodderwerken, particulieren die 
toestemming kregen precies aanwijzen hoe en waar gebaggerd moest worden. Stadslandmeter Brandlicht moest de 
betreffende plaatsen nameten zodat degenen die zich niet aan de orders van Van den Bergh hielden konden worden 
aangepakt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 38 (28 augustus 1665). Al in 1665 was overwogen om de Herengracht tussen de 
Leidsestraat en de Leidsegracht opnieuw af te dammen om de geconstateerde ondiepten te kunnen uitgraven. Uit 
peilingen bleek dat de diepte sterk varieerde: dan weer vijf, dan weer acht, dan weer zes voet: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 38 (28 augustus 1665). Men besloot om niet opnieuw te dammen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (1 
augustus 1665). Kennelijk hoopte men de zaak met baggeren tot een goed einde te kunnen brengen. 
1227 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 147vo (5 mei 1673). 
1228 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 90vo (15 januari 1683). 
1229 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663). 
1230 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (21 februari 1664). Het kerkhof lag bij de Passeerdersgracht tussen de 
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 165 (21 oktober 1663). 
1231 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176 (26 februari 1664). 
1232 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 34vo (12 februari 1675). 
1233 SAA 5025-23 (Vroedschap) 199vo (26 juli 1662). De thesaurieren mochten beslissen wanneer het werk zou 
beginnen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 99 (19 augustus 1662). 
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onderhoudsplicht voor de Amsteldijken.1234 De onteigening van de molens leidde tot enige 
vertraging.1235 Er was een aantal redenen om de versmalling van de Amstel als eerste uit te 
voeren. De kades langs de aanlandingen vormden de nieuwe Amsteldijk en moesten inklinken. 
Verder was de Amstel een belangrijke ontsluitingsweg, niet alleen voor de stad maar ook voor het 
werkverkeer van de vergroting.1236 
 
3.6.6 Van Keizersgracht tot Achtergracht 
Al in de ontwerpfase van de stadsvergroting was het probleem van de herhuisvesting van de 
voorstadbewoners aan de orde gekomen. Zij zouden worden ondergebracht in de bouwblokken 
buiten de Prinsengracht (afb. 76). Deze werden als eerste bouwrijp gemaakt. De straten en de 
erven werden opgehoogd. Men besloot de grond te verkopen op 14 juni 1663.1237 

De Keizersgracht en de Prinsengracht konden (net als de kades langs de Amstel) worden 
aangelegd zonder de bouw van de nieuwe fortificatie in de weg te zitten. Men begon aan de kant 
van de Leidsegracht. Op 14 maart 1663 besloten de thesaurieren om de Keizersgracht en de 
Prinsengracht aan te leggen van de oude stadswal tot voorbij de eerste bocht.1238 Beide grachten 
werden aanbesteed aan Otto Jeuriaensz1239 De kavels tussen de Leidsestraat en de oude stad 
buiten de Herengracht konden vanaf 15 mei 1664 worden bebouwd. De oude bewoners kregen 
tot 1 mei, de jaarlijkse verhuisdag, de tijd om een nieuwe woning te vinden; degenen die de 
huizen vervolgens opkochten kregen twee weken de tijd om ze af te breken en de 
bouwmaterialen af te voeren.1240 Op 11 juli werd besloten de Spiegelgracht aan te leggen.1241 

Het jaar daarna ging men vanaf de Spiegelgracht verder richting Amstel. In maart 1664 
besloten de burgemeesters om de Keizersgracht en de Prinsengracht van de Spiegelgracht tot aan 
de Utrechtsestraat te graven.1242 Het werk verliep voorspoedig en de erven aan de Keizersgracht 
achter de oude Ossenmarkt konden diezelfde zomer worden verkocht.1243 Ook de Prinsengracht 
werd in 1664 geheel gegraven. De kades werden geheid voor zover de voorraad palen toereikend 
was.1244 

Ook het besluit tot de bouw van de sluizen in de drie hoofdgrachten bij de 
Utrechtsestraat viel in 1664.1245 Het heiwerk voor de fundamenten werd kort daarop 
aanbesteed.1246 Men wilde zo snel mogelijk water in de grachten laten lopen, zodat de bouw langs 
de grachten zou kunnen beginnen. Dat zou aanvankelijk al in 1664 gebeuren. Daarvoor moesten 
twee dammen worden aangelegd: een in de Leidsegracht om te voorkomen dat er water in de 
Prinsengracht zou stromen en een bij de Heiligewegspoort om te voorkomen dat het Singel, dat 

                                                                    
1234 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 103vo (25 oktober 1662). 
1235 De onteigening van de molen De Bul op de oostelijke Amsteloever leidde tot enige problemen. De molen was in 
juli getaxeerd: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 49 (29 juli 1661). De eigenaren, Jan Minuut en Claes Cornelisz, 
weigerden de molen af te breken. In oktober stond de molen er nog. Per bode werd een ultimatum gesteld: SAA 5039-
2 (Thesaurieren) 113 (12 oktober 1662). In januari 1663 werd de molen verplaatst naar het bolwerk Westerblokhuis: 
SAA 5039-2 (Thesaurieren) 106 (9 januari 1663); Bakker, Van Berge-Gerbaud, Schmitz en Peeters 1998, 253. De 
Groene Molen ging naar het bolwerk Oosterblokhuis. De molens die het eerst moesten verdwijnen werden ook als 
eerste herbouwd. Deze kwamen op de bolwerken aan de Amstel die het eerst werden aangelegd. 
1236 De kades werden pas later aangelegd. In 1670 werd de kade aan de westzijde tussen de Keizersgracht en de 
Hogesluis aangelegd: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1237 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128vo (25 mei 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 127vo (26 mei 1663). 
1238 Deze waren in september zover dat de beschoeiingen konden worden geheid; aannemer was Pieter Allertsz: SAA 
5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 198vo (7 september 1663). 
1239 Voor de Prinsengracht (tot op tien roeden ten zuiden van de Boerenwetering): SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 165vo (5 april 1663). De Keizersgracht werd op 3 april voor 5148 gulden aanbesteed: SAA 5039-
688 (Memoriael van diversche partijen) 168vo (3 april 1663). 
1240 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163vo (8 december 1663). 
1241 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135vo (11 juli 1663). Een paar weken later kreeg deze de naam Spiegelsgracht: SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). 
1242 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664). Men had aanvankelijk het idee om vanaf de Amstel te 
beginnen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). Voor het besluit: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181vo 
(21 maart 1664). 
1243 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664). 
1244 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664). 
1245 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). 
1246 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). 
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op Amstelpeil stond, zou vollopen tot op het hogere stadspeil.1247 In de zomer van 1665 waren 
de kades klaar en werd het water ingelaten in de Prinsengracht.1248 De drie sluizen in de 
hoofdgrachten bij de Utrechtsestraat waren in 1666 in bedrijf.1249 

De Tweede Engelse Oorlog leidde net als de Eerste tot een sterke maar korte terugval 
van de stedelijke uitgaven. Tijdens de oorlog werd geen grond verkocht.1250 Het werk werd 
stilgelegd. Na afloop kwam de verkoop weer op gang en werden de stadswerken voortgezet. In 
1666 werd het bestek opgemaakt voor het tot stand brengen van de verbinding van de oude en 
de nieuwe Keizersgracht.1251 Het jaar daarna begon de sloop van het sluisje en de duiker die aan 
het einde van de oude Keizersgracht waren aangelegd ter verbetering van de waterkwaliteit.1252 
Men wist aanvankelijk niet zeker of daar een houten of een stenen brug moest komen.1253 Toen 
de sluis toch was afgedamd voor de sloop werden de landhoofden voor een stenen brug 
gelegd.1254  

De Keizers- en Prinsengracht werden eerder aangelegd dan de Kerkstraat. De reden 
hiervoor moet hebben gelegen in de bereikbaarheid. De ophoging van de erven en de straat 
gebeurde vanaf het water. De Kerkstraat werd in 1665 ‘geruimd en gehoogd’ met vuilnis en 
puin.1255 In 1667 werd de straat tot aan de Amstel afgemaakt en werden de blokken tussen de 
Keizersgracht en de Kerkstraat opgehoogd voor de verkoop.1256 
 
3.6.7 De aanleg van de Herengracht 
De percelen aan de Herengracht waren de belangrijkste inkomstenbron. De verkoop van de 
grond moest zo snel mogelijk plaatsvinden, maar de aanleg van de gracht verliep niet zonder slag 
of stoot. In de resoluties van de thesaurieren is het complexe proces van uitvoering en de 
problemen die daarbij moesten worden opgelost, goed te volgen. 

De Herengracht viel bij de uitvoering uiteen in drie delen, van elkaar gescheiden door de 
Leidsestraat en de Utrechtsestraat. Het werk begon net als de andere grachten bij de 
Leidsegracht; vanaf daar werkte men richting Amstel. Men wilde tussen de Leidsegracht en de 
Leidsestraat nog in 1663 beginnen met de grondverkoop. Dit deel van de gracht werd dat jaar 
gegraven.1257 De kades werden onderheid en aangelegd.1258 In augustus 1663 bracht Daniel 
Stalpaert de erven tussen de Leidsegracht en de Leidsestraat in kaart, vooruitlopend op de 
veiling.1259 In september werd de laatste hand gelegd aan de kades en de bestrating zodat de erven 
konden worden uitgegeven.1260 De hiervoor benodigde grond werd uit de oude stadswal gehaald 
(afb. 77).1261 

                                                                    
1247 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 187vo (19 mei 1664). Ook moest worden voorkomen dat het water uit de 
Boerenwetering het omliggende land niet inundeerde. De Wetering liep op dat moment nog tot aan de Keizersgracht. 
1248 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 31vo (31 juli 1665). 
1249 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 96 (15 september 1666). 
1250 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 120-128. 
1251 SAA 5024-18 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 13 (12 april 1666). Men was al in 1663 begonnen met het heien 
van de kades: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 208vo (24 oktober 1663). 
1252 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1253 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1254 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667). 
1255 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665). 
1256 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1257 Jacobus Weijertsz en Theunis Adriaensz namen het werk aan voor 4329 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 209vo (26 oktober 1663). De laatste betalingen vonden plaats in februari en maart. 
1258 Het heiwerk aan de westzijde werd aangenomen door Mattheus Samuelsz: SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 180vo (30 augustus 1663). In augustus 1663 werd de Herengracht tussen de Leidsegracht en de 
Leidsestraat beschoeid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). De kades werden aangemaakt met grond 
uit de schans en het Majoorsbolwerk: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). De stallen op het bolwerk 
moesten worden gesloopt. Het afkruien van de schans bij het Majoorsbolwerk werd op 11 oktober 1663 aanbesteed. 
Aannemer was Jan Rotterdam, voor 2909 gulden: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 207vo (11 oktober 
1663). Meteen daarna kon de fundering voor de kades van de Leidsegracht worden geheid op de plek van het 
verdwenen bolwerk. Dit werd gedaan door Mattheus Mattheusz: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 
208vo (24 oktober 1663). 
1259 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663).  
1260 SAA 5025-24 (Vroedschap) 32-32vo (5 september 1663). 
1261 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 148 (8 september 1663). De Herengracht lag net buiten de oude bolwerken; de grond 
uit de wal werd gebruikt voor ophoging van kades en bouwpercelen. De erven aan de Herengracht werden door 
stadswerklieden opgehoogd tot op het peil van de oude buitensingel. Hiermee werden niveauverschillen voorkomen: 



 
166 

De tweede fase, van de Leidsestraat tot de Utrechtsestraat, begon in de winter van 1663. 
In oktober werd het graafwerk aanbesteed.1262 In december begon het heiwerk aan de kades.1263 
Op een aantal plaatsen woonden nog mensen. Hun aanwezigheid leidde tot vertraging bij de 
aanleg van het blok erven ten zuiden van de Herengracht; dat deel lag buiten de oude vestingwal. 
Een van hen wordt met name genoemd in de resoluties van de thesaurieren. Hij heette Isack 
Hartman en was marktmeester van de Ossenmarkt. Bij deze betrekking was gratis huisvesting een 
arbeidsvoorwaarde. Hartmans woning stond in het tracé van de Herengracht. Hij moest 
verhuizen naar de Hortus, waar een oude loods uit de steenhouwerij was geplaatst. Zijn nieuwe 
dienstwoning lag iets verder weg maar nog altijd op loopafstand.1264 Maar Hartman had geen zin 
om te verhuizen. Als het aan hem had gelegen was de Herengracht met een bocht om zijn huis 
heen gelegd. Het spreekt vanzelf dat de thesaurieren zijn voorstel niet tot uitvoering brachten. 
Het werd echter wel besproken in de vergadering.1265 

Hartman kampte met een luxeprobleem maar dat gold niet voor veel andere nog 
aanwezige bewoners. Men had de gracht in het voorjaar van 1664 willen aanleggen. In december 
1663 hadden de thesaurieren een kaart laten maken van alle nog aanwezige bebouwing. De grond 
kon echter niet voor 1 mei 1664, verhuisdag, worden onteigend.1266 Het graven van de 
Herengracht werd uitgesteld: men kon niet van de ‘arme behoeftige luijden’ verwachten dat ze 
nog voor 1 mei andere woonruimte zouden vinden. Bovendien waren er veel zieken: tijdens de 
vierde uitleg was een pestepidemie opgelaaid. Bij de fasering van het werk werd rekening 
gehouden met de voorstadbewoners. De thesaurieren mochten hen naar eigen inzicht een 
financiële tegemoetkoming toekennen.1267 

De zittende bewoners waren niet de enige reden van de vertraging. De aanleg van de 
gracht werd verder gecompliceerd door de aanvang van de bouw. Vanaf het moment dat 
percelen waren verkocht had men rekening te houden met bouwverkeer. Toen de kade langs de 
zuidzijde van de Herengracht werd geheid kregen de stadsmeesters de opdracht om de weg vrij te 
houden.1268 Om de eigenaren van de al verkochte percelen tegemoet te komen werd dwars door 
de vergroting een tijdelijke gracht gegraven. Over deze gracht konden schepen met 
bouwmaterialen de bouwkavels bereiken.1269 

De aanleg van de Herengracht werd getroffen door een ongeluk dat de oorzaak was van 
verdere vertraging; het is niet uit te sluiten dat de voorstadbewoners hiervan hebben geprofiteerd. 
In juni 1664 brak de dam door die het water tijdens het uitgraven en de bouw van de kades uit de 
gracht moest houden. De Herengracht kwam onbedoeld onder water te staan. Daarom kwamen 
er houten bruggen bij de Reguliersgracht en de Vijzelstraat.1270 Deze konden worden gebouwd 
zonder de gracht opnieuw droog te leggen. Of er nu kades lagen of niet, de bruggen moesten er 
komen om de stad bereikbaar te houden. 
                                                                                                                                                                                                  
de kades aan weerszijden kwamen op dezelfde hoogte: SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 161 (23 mei 
1664); SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 162 (24 juni 1664). 
1262 Men besloot kort daarop de grond in de verkoop te brengen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 
1663). De stadswal werd in 1664 van de Heiligewegspoort tot de Regulierspoort afgekruid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
176 (21 februari 1664). Huizen en stallen moesten worden gesloopt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (5 maart 1664). 
Men begon met de landhoofden voor de brug over de Herengracht bij de Reguliersgracht: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
186vo (13 mei 1664). 
1263 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 269vo-270 (20 december 1663). In november 1663 begon men 
met de fundamenten van de sluis in de Herengracht ter hoogte van de Utrechtsestraat: SAA 5025-24 (Vroedschap) 
70vo (20 november 1663); SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 268vo-269 (23 november 1663). Daniel 
Stalpaert ontwierp de sluis en de stenen brug: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163 (23 november 1663). 
1264 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663). Hij kreeg een vergoeding voor huishuur in de periode dat hij 
niet in een stadswoning kon wonen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 17vo (11 maart 1665). 
1265 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 1663). 
1266 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 163vo-164 (8 december 1663). 
1267 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164vo (19 oktober 1663). 
1268 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664). 
1269 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 172 (18 januari 1664). 
1270 Men besloot de landhoofden voor de geplande stenen brug over de Herengracht bij de Reguliersgracht van hout te 
maken: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 189vo (26 juni 1664). Over de brug in de Vijzelstraat: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 
4vo (29 oktober 1664). Men besloot het jaar daarna om de brug te laten liggen totdat de onderbouw vergaan zou zijn: 
SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 20 (30 juni 1665). De brug die de Herengracht zou ‘samenhegten’ 
over de Reguliersgracht bij de Reguliersmarkt werd van steen gemaakt als daarvoor geen nieuwe dammen nodig waren. 
Mocht dat wel het geval blijken dan zou ook daar een houten brug komen: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen 
Burgemeesters) 10 (12 maart 1668). 
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De aanleg van het grootste gedeelte van de Herengracht, tussen de Leidsestraat en de 
Utrechtsestraat, lag door dit ongeluk stil en zou tot 1665 op zich laten wachten. Het opnieuw 
uitgraven van het vroegtijdig volgelopen deel van gracht werd in november 1665 aangenomen 
door Jeuriaen Jeuriaensz1271 Het deel tussen de Utrechtsestraat en de Amstel, dat als derde en 
laatste fase gepland stond, werd wél in 1664 gegraven.1272 De laatste bebouwing tussen de 
Utrechtsestraat en de Amstel werd gesloopt in februari 1665.1273 

Een ander probleem was dat de stenen kademuren door de kopers van de percelen 
werden gebouwd. In januari 1665 werd het voorstel gedaan om de oude Herengracht met de 
nieuwe te verbinden. Dat zou een vrije doorvaart voor het bouwverkeer geven maar voordat 
daarvan sprake kon zijn moesten de kademuren in orde zijn.1274 De thesaurieren eisten spoed van 
de bewoners die bezig waren met een kade. Zij wilden op 1 mei 1665 de dammen weghalen en 
het water in de gracht inlaten.1275 Deze deadline is niet gehaald. In november was men nog bezig 
met het uitdiepen van de gracht en het ophogen van de kades.1276 Pas in 1666 onderzocht men 
opnieuw of alles in gereedheid was om het water in de grachten van de nieuwe stad te laten 
stromen.1277 Dat was in 1667 nog niet het geval. De thesaurieren kregen de opdracht de aanleg 
van de kades door de bewoners van de Keizersgracht en de Reguliersgracht waar mogelijk te 
bevorderen.1278 Het had voordelen om particulieren verantwoordelijk te maken voor de 
kademuren, maar het leidde ook tot veel vertraging. Daarom besloot men in 1667 dat de stad 
weer zelf beschoeiingen zou aanleggen.1279 
 De kopers van de erven aan de Herengracht werden geïnformeerd over de 
maaiveldhoogte op de rooilijn, zodat de toegangen en vloeren van de huizen op de goede hoogte 
konden worden gelegd. Daarom werden stadsarchitect Daniel Stalpaert en onderstadsmetselaars 
Douwe Claesz en Claes de Beer erop uitgestuurd om een exacte meting te doen van de hoogte 
waarop de bestrating zou komen te liggen. Hiertoe werd eerst het waterpeil in de gracht bepaald. 
De peilsteen werd overgebracht naar het betreffende deel van de Herengracht. Vervolgens werd 
daar twee voet en zes duim (zeventig centimeter) bij opgeteld. Dit was de vooraf bepaalde hoogte 
tot de deksteen van de kade. Ook het afschot van de kade werd berekend, waarna de exacte 
hoogte werd aangegeven op het huis dat stadssecretaris Wigbolt Slicher in aanbouw had.1280 Een 
dergelijke service aan de kopers van bouwgrond werd alleen geleverd aan de Herengracht. 
 
3.6.8 De verschuiving van de Leidsegracht: van bedrijventerrein tot grachtengordel 
Zoals Daniel Stalpaert tijdens de presentatie van zijn ontwerp had gezegd was het doortrekken 
van de grachtengordel het belangrijkste uitgangspunt van het uitbreidingsplan. De oude 
grachtengordel moest naadloos overlopen in de nieuwe. Hiervoor lag een hindernis in de vorm 
van een strook bebouwing langs de vestingwal, de latere Leidsegracht. Hier lagen onder meer de 
stadssteenhouwerij, de schermschool en de stadsklokgieterij.1281 De behoefte aan continuïteit 
leidde tot de opgave om deze bedrijvenstrook te transformeren tot een onderdeel van de 
grachtengordel. Daarvoor moest de grond aan weerszijden van de Leidsegracht worden 

                                                                    
1271 Deze verrichte het werk voor 60 gulden de roede: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252vo (25 
november 1665). Mogelijk zijn bij deze gelegenheid stenen bruggen aangelegd. 
1272 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). Nog in februari 1665 kon het blok erven aan de 
Herengracht, de Amstel en de Keizersgracht worden gereedgemaakt voor de verkoop: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 
(28 februari 1665). 
1273 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). 
1274 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
1275 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18 (27 maart 1665). 
1276 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 47 (3 november 1665). 
1277 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 70 (25 maart 1666). 
1278 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1279 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 147 (23 augustus 1667). 
1280 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 157 (30 oktober 1664). Het ging om Herengracht 537, in 1903 afgebroken bij de 
bouw van de Incassobank: De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 350-351. Over Slicher: 
Zandvliet 2006, 90. 
1281 Die was er nog maar kort te voren gehuisvest. In 1655 verklaarde de ‘vermaerde klock ende geschut-gieter’ 
François Hemony zich bereid naar Amsterdam te komen als hij gratis woon- en werkruimte zou krijgen. Later kwam 
zijn broer Pierre vanuit Gent naar Amsterdam: SAA 5025-21 (Vroedschap) 34 (2 december 1655); SAA 5023-4 (Groot 
Memoriaal) 83vo (6 december 1655); SAA 5039-1 (Thesaurieren) 167 (10 december 1655). Hij kreeg de opdracht om 
de klokken van de Oude, de Zuider- en Westerkerk en de andere torens te vergieten. 
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herverkaveld en uitgegeven. De stadssteenhouwerij moest verdwijnen. Dat werd door 
burgemeesters en thesaurieren op een gezamenlijke inspectie besloten.1282 

In de ontwerpfase was overwogen om Leidsestraat en Leidsegracht te combineren tot 
één verkeersradiaal (afb. 78-81). Maar er waren goede redenen om daarvan af te zien. De 
Leidsestraat zou een van de drukste verkeersroutes van de stad worden; een wagenplein was een 
noodzakelijk. Door de straat in westelijke richting te verleggen ontstond hiervoor de ruimte in 
het plan. Alleen zo kon de Leidsepoort in de fortificatie worden ingepast: een poort lag om 
vestingbouwkundige redenen altijd midden tussen twee bolwerken. In het vastgestelde 
uitbreidingsplan van 1662 zou het dwarslopende deel van de stadsgracht worden gedempt. Een 
nieuwe dwarsgracht zou ernaast worden aangelegd. Deze zou komen te liggen in het verlengde 
van de Beulingsloot, iets ten noorden van de bestaande vestinggracht. Ter hoogte van deze 
nieuwe radiaalgracht zouden de drie hoofdgrachten met een knik overlopen in het vervolg van de 
grachtengordel. De bedrijven zouden hiervoor moeten wijken. 

Niet alleen de aanleg van een nieuwe gracht, maar ook het uitplaatsen van de bedrijven 
zou veel tijd en geld kosten. Dit onderdeel van het plan leende zich goed voor het doorvoeren 
van een flinke bezuiniging, die gepaard zou gaan met tijdwinst. In plaats van een nieuwe gracht 
aan te leggen besloten de thesaurieren om de bestaande gracht te laten liggen. Hiermee werden de 
verhuiskosten van de bedrijven en de kosten van grondverzet uitgespaard.1283 Het idee was 
afkomstig van de thesaurieren maar was een wezenlijke afwijking van het vastgestelde plan. 
Daarom werd het voorgelegd aan de vroedschap. 

Deze stemde in, en men begon meteen met de uitvoering.1284 De bolwerken aan de beide 
uiteinden van de gracht moesten weg. In 1663 werd het Majoorsbolwerk bij de Beulingsloot 
afgegraven.1285 In augustus 1663 begon men aan het heiwerk voor de kademuren.1286 In oktober 
van dat jaar werd gewerkt aan de kades.1287 

Door de gracht op zijn plaats te laten vond men het midden tussen het handhaven van 
de bedrijven en het doortrekken van het grachtenmilieu. Tussen de Herengracht en de 
Keizersgracht lag de steenhouwerij. Hier werden kavels afgestoken ten behoeve van luxe 
woningbouw. Op deze plek was bedrijvigheid niet meer gewenst; dat zou de fraaie gevelwanden 
aan de grachten onderbreken. Alle bebouwing op het terrein van de steenhouwerij werd 
gesloopt.1288 De kavels die er waren afgestoken kwamen te liggen aan de Leidsegracht, de 
Herengracht en de Keizersgracht. Ze werden verkocht op 7 december 1663.1289 

De klok- en geschutgieterij stond op een minder prominente plek en bleef voorlopig in 
bedrijf. Niet alleen mocht het bedrijf en woonhuis van klokgieter François Hemony blijven staan, 
het werd in 1666 zelfs nog uitgebreid.1290 François werd na zijn overlijden in 1667 opgevolgd 
door zijn broer Pierre. Nadat deze in 1680 was gestorven werd een gedeelte van de gieterij 
afgebroken om plaats te maken voor een grote loods, die daar voor twee maanden werd geplaatst 
voor de opvoering van opera’s. Het tijdelijke theater voor de ‘Italiaensche Opera’ werd gebouwd 
door Theodor Strijcker.1291 Het jaar daarop werd een ander deel van de gieterij verkaveld.1292 

                                                                    
1282 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). 
1283 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 128 (25 mei 1663). 
1284 SAA 5025-24 (Vroedschap) 4vo-5 (8 juni 1663). 
1285 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 134 (26 juni 1663). In september kreeg Jacob Weijertsz de opdracht om de gracht door 
het Majoorsbolwerk naar de Herengracht te graven: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 200vo (8 
september 1663). 
1286 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 143vo (16 augustus 1663). 
1287 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 180vo (oktober 1663). Voor de aanleg van de kades werd de 
flank van het ‘kleine bolwerk’, tegenover het Pesthuis, vergraven: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 135 (10 juli 1663). Ook 
de vestingwal langs de Leidsegracht werd hiervoor gebruikt: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). 
1288 In augustus 1663 werden aan weerszijden van de Leidsegracht kavels afgestoken voor de verkoop: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). De opstallen werden in oktober als afbraak verkocht. Op 1 november moest 
alle bebouwing weg zijn. Ook het huis van Quellinus ontkwam niet aan sloop: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 
oktober 1663). 
1289 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162 (21 november 1663). 
1290 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 102vo (18 november 1666). 
1291 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 173 (4 januari 1680). Stadhouder Willem III was aanwezig bij een van de 
voorstellingen: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 29 (12 september 1681). De opera draaide uit op een financieel debakel: de 
1200 gulden die Strijcker van de stad zou ontvangen voor de opvoering in aanwezigheid van de prins werden 
uitgekeerd aan schuldeisers. Strijcker verzocht vergeefs om toestemming voor extra uitvoeringen: SAA 5023-7 (Groot 
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Twintig erven werden verkocht. Een aantal loodsen van de klokgieterij moest hiervoor worden 
verplaatst op het lege erf tussen de gieterij en de schermschool; deze laatste kreeg een nieuwe 
ingang aan de Prinsengracht.1293 In 1683 tenslotte werden de opstallen van de gieterij op de 
Leidsegracht overgebracht naar de Gietersstraat.1294 Het Molenpad hield zijn wat ongeregelde, 
industriële karakter, maar de Leidsegracht werd regelmatig verkaveld (afb. 82). 

Buiten de Prinsengracht was nog milieuvervuilende en overlastgevende bedrijvigheid 
toegestaan. Hier werd een ander stadsbedrijf permanent ondergebracht. Aan de Leidsegracht 
verscheen de stadsmetseltuin met daarop het huis van de stadsmetselaar. Zowel de tuin als het 
huis werden door Daniel Stalpaert ontworpen en in 1664 gebouwd (afb. 83).1295 
De ingreep in het plan die leidde tot het handhaven van de bedrijvenstrook heeft goed gewerkt; 
met wat heen en weer schuiven konden de bedrijven blijven zitten totdat de stad de tijd rijp 
achtte om ook deze grond te verkopen ten behoeve van woningbouw. De transformatie van 
stadsrand tot deel van de grachtengordel was een geleidelijk proces. Uiteindelijk bleef vrijwel niets 
over van de voormalige stadsrand. De nieuwe grachtengordel is vrijwel naadloos aan de oude 
gehecht. Afgezien van de loop van het prestedelijke Molenpad (dat door het opschuiven van de 
Leidsegracht gehandhaafd bleef) is er weinig van te zien. 
 
3.6.9 Reguliersgracht of Halvemaansstraat 
Men wilde de Reguliersgracht aanvankelijk doortrekken tot aan de Amstel. De Halvemaanssteeg 
zou verdwijnen. Daar kwam ook de naam ‘Halvemaansgracht’ vandaan. De gracht zou door 
middel van een sluis op de Amstel uitkomen. In 1663 bestond dit idee nog steeds.1296 De steeg 
zou hiermee verdwijnen. In 1664 besloot men af te zien van de kostbare verbreding: juist de 
stegen waar verbreding het hardst nodig was vanwege het vele verkeer kenden hoge 
vastgoedprijzen – hier werden hoge omzetten gemaakt. In plaats van de gracht kwam er een 
stenen riool door de steeg.1297 

Kort daarna kwam ook de aanleg van de Reguliersgracht tussen de Herengracht en de 
Prinsengracht ter discussie. De kwestie werd aan de vroedschap voorgelegd. Die achtte de aanleg 
van de gracht onnodig. Door de aanleg na te laten konden vier bruggen en de kades aan 
weerszijden worden uitgespaard. Daarbovenop kwam de vergroting van de oppervlakte 
uitgeefbare grond: een straat was smaller dan een gracht met twee kades. Uit deze 
grondopbrengst kon een eerder wegbezuinigde sluis worden bekostigd: deze kwam (in plaats van 
een spui) in de Keizersgracht bij de Utrechtsestraat.1298 Hiermee werd de bereikbaarheid 
verbeterd. 

De vroedschap nam niet zelf een besluit maar gaf deze overwegingen mee aan de 
burgemeesters en thesaurieren. Die moesten bepalen wat het verstandigst was.1299 Zij besloten 
om bij hun oorspronkelijke ontwerp te blijven. De Reguliersgracht zou worden aangelegd en de 
bouw van de sluis in de Keizersgracht ging niet door, althans niet op dat moment.1300 Men was in 
de zomer van 1664 zover met de aanleg dat men de grond langs de gracht in september kon 
verkopen.1301 

De gracht werd gegraven tot aan de Reguliersbreestraat, over het plein.1302. In de 
discussie over het al dan niet aanleggen van de Reguliersgracht gaf (net als vijftig jaar eerder bij de 

                                                                                                                                                                                                  
Memoriaal) 45 (9 maart 1682). Het jaar daarna kreeg hij 200 gulden voor zijn loods: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 104 (6 
april 1683); Erenstein 1996, 274. 
1292 SAA 5025-34 (Vroedschap) 1 (30 april 1681). 
1293 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 93 (28 januari 1683). Hiervoor bleef kavel 21 onverkocht. 
1294 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 106 (14 juli 1683). 
1295 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 175vo (21 februari 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). 
1296 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 1663); De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde 
Bisschop 1976, 125. 
1297 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664). 
1298 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 180vo (18 maart 1664). 
1299 SAA 5025-24 (Vroedschap) 115-115vo (22 maart 1664). 
1300 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (23 april 1664). Men wilde meteen beginnen: voor 15 mei moesten huizen en 
tuinen zijn opgeruimd. 
1301 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 190 (9 juli 1664). 
1302 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 174vo (9 maart 1668). Het ‘graftje dat gegraven wert deur de Reguliersmarct tot 
continuatie van de Reguliersgraft’ heeft niet lang bestaan. In 1693 werd demping overwogen. Voordat men besloot 
werd de mening van de omwonenden gevraagd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). Die hebben 
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discussie over de Keizersgracht) het meest praktische argument uiteindelijk de doorslag: de aarde 
was nodig voor de ophoging van de Reguliersmarkt.1303 
 
3.6.10 Het Reguliersplein 
Een plek in de stad die nadere studie zou vergen was de Reguliersmarkt of Botermarkt, het 
tegenwoordige Rembrandtplein (afb. 84-87). Dit markt- en wagenplein had aanvankelijk 
bescheiden afmetingen. Het was in 1586 aan het einde van de Reguliersbreestraat opengelaten. 
Deze stedelijke ruimte was in functionele zin de opvolger van het verbrede uiteinde van de 
Kalverstraat. Op een van de ontwerpen voor de vierde vergroting is een plein getekend met een 
grote kerk in de vorm van een Grieks kruis. In de volgende fase van planontwikkeling dacht men 
het plein te laten vervallen; op het vastgestelde stadsontwerp van 1662 staat geen plein maar een 
bouwblok. 

In 1663 zocht men een tijdelijke locatie voor de te verplaatsen Ossenmarkt. Deze markt 
lag tot die tijd buiten de stad maar moest verdwijnen om de Herengracht door te kunnen 
trekken.1304 Men overwoog het plein hiervoor te gebruiken. Men dacht eveneens de erven aan de 
zuidzijde van de Herengracht tussen de Leidsegracht en de Utrechtsestraat in de aanstaande 
winterse verkoop te kunnen brengen.1305 De thesaurieren stelden voor om de fortificaties bij de 
oude Regulierspoort af te kruien en daarmee de oude stadsgracht ter plaatse te dempen. Hiermee 
zou het plein bij de poort zo groot worden dat die tijdelijk als ossenmarkt zou kunnen worden 
gebruikt. Op 23 november kreeg Otto Jeuriaensz de opdracht om dit deel van de fortificatie af te 
kruien.1306 

In december 1663 boog de vroedschap zich nogmaals over het vastgestelde 
uitbreidingsplan. Een aantal leden meende dat er te weinig pleinruimte in was opgenomen. De 
oplossing, zo werd vanaf de achterste banken betoogd, lag voor de hand: men zou eenvoudigweg 
een deel van de kavels aan de Herengracht, ter hoogte van het huidige Rembrandtplein, buiten de 
verkoop houden. Als de thesaurieren dan ook zouden besluiten de Regulierspoort uit 1654 te 
laten staan en hem zouden inrichten als waag, wachthuis of een andere openbare functie, zou 
men beschikken over een groot marktplein aan de gracht.1307 

Dit idee getuigt van een groot gebrek aan inzicht in de systematiek van de stadsuitleg: 
een groot aantal van de allerduurste kavels (de best bereikbare aan de Herengracht) zou worden 
bestemd tot buitenruimte. Daarmee zou deze ingreep in het plan een kostbare aangelegenheid 
worden. Bovendien zouden de andere kavels in waarde dalen. Aan de Herengracht werd nergens 
markt gehouden; men deed er alles aan om een rustig woonmilieu te creëren. Niet voor niets was 
aan de stadsrand, bij de Utrechtsepoort, een zeer groot marktplein geprojecteerd, waarmee 
voorkomen werd dat vee door de Utrechtsestraat hoefde te worden gevoerd. 

Dit idee moest worden geneutraliseerd. Men vond een diplomatieke oplossing door de 
zaak over te laten aan de thesaurieren. Die waren verantwoordelijk voor de stadsfinanciën – en 
zouden geen kavels aan de Herengracht buiten de veiling houden. De thesaurieren besloten om 
de Regulierspoort te laten staan. Zo werd de vroedschap niet voor het hoofd gestoten. De kavels 
aan de Herengracht werden volgens plan op de veiling gebracht.1308 

In 1668 werd definitief besloten om de poort te handhaven (afb. 88). Men zou 
onderzoeken of het gebouw kon dienen als opslagruimte en wachthuis voor de Hessenwagens, 
een functie die in de oude Sint-Anthonispoort aan het einde van de Jodenbreestraat was 
ondergebracht; deze laatste kon dan worden gesloopt. Op de verdieping kon eventueel een 
gildekamer voor de zijdereders worden gebouwd.1309 Dit ging niet door. Korte tijd later besloot 
men de Sint-Anthonispoort voorlopig te laten staan. De voerlieden en hun koopwaar konden 

                                                                                                                                                                                                  
kennelijk toegestemd; het besluit viel het jaar daarna. Bij de demping werd het afwateringsriool onder de 
Halvemaansteeg verlengd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 162 (10 februari 1694); Van Hoboken 1954. 
1303 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 170vo (15 februari 1668). 
1304 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70vo (20 november 1663). 
1305 SAA 5025-24 (Vroedschap) 70-70vo (20 november 1663). 
1306 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 255vo (23 november 1663). Mattheus Samuelsz moest de 
palissaden uit de stadsgracht trekken: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 267vo-268 (23 november 
1663). 
1307 SAA 5025-24 (Vroedschap) 80 (3 december 1663). 
1308 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 170vo (12 januari 1664). 
1309 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178vo (25 april 1668). 
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erin blijven.1310 De Regulierspoort werd naar ontwerp van Daniel Stalpaert verbouwd tot waag en 
wachthuis voor de burgerwacht.1311 Op de Nieuwmarkt had men een vergelijkbare 
functieverandering doorgevoerd. Wie de tekeningen van de Regulierspoort uit 1655 en 1668 met 
elkaar vergelijkt, ziet dat de indeling nauwelijks is gewijzigd. Het gebouw is met enkele 
binnenwanden en extra deuren geschikt gemaakt voor de functie van waag en wachthuis. Het is 
niet uitgesloten dat men vanaf het begin rekening hield met een verbouwing tot waag – de 
Regulierspoort was met een veel kleinere ingreep aan te passen aan zijn nieuwe functie. Het 
vergroten van het Reguliersplein tot zijn huidige maat, het verkopen van de kavels aan de 
Herengracht en de ingebruikname van het poortgebouw als waag vormden de goedkoopste en 
meest functionele oplossing. 

De Reguliersmarkt was een van de drukste plekken van de stad. Er was veel aandacht 
voor de inrichting, onder meer voor de bomen en de bestrating. Er kwam een stenen brug over 
de Reguliersgracht op het plein.1312 Ook de kade langs het plein werd in steen uitgevoerd.1313 De 
functies en de bebouwing van het plein moesten eveneens bijdragen aan deze allure, of er althans 
niet al te veel afbreuk aan doen. Dat was een reden om smederijen van het plein te weren. Deze 
waren een bron van stank, rook en lawaai en hadden lelijke open puien. Ook het gebruik was aan 
gedetailleerde regelgeving onderworpen.1314 

Op 25 april 1668 bespraken de thesaurieren de stedenbouwkundige vorm van de 
Reguliersmarkt. De markt moest een zo regelmatig mogelijke vorm krijgen: een benadering van 
een rechthoek. Hiervoor moesten rooilijnen worden rechtgetrokken. De oostelijke pleinwand 
werd deels gelijkgetrokken met die van de Utrechtsestraat, de loop van de Amstelstraat gewijzigd 
en de bouwblokken eromheen herschikt zodat in de ogen van de thesaurieren een betere 
aansluiting ontstond tussen de Utrechtsestraat en de Bakkersstraat.1315 Maar er was al grond 
verkocht aan het plein. Het rechttrekken van de gevelwand aan de oostkant zou leiden tot 
onteigening van pas verkochte erven. Dit idee werd, mede op advies van de thesaurieren, 
afgewezen.1316 

Aan de westkant van het plein zou volgens het vastgestelde plan een bouwblok worden 
vergroot. Dat ging niet door: er werd een nieuw gevormd driehoekig blok (‘triangel’) uitgegeven, 
dat van het bestaande blok was afgescheiden door de Korte Reguliersdwarsstraat (afb. 89).1317 
Deze oplossing was niet ideaal. Men had liever een continue gevelwand, die niet door een steeg 
werd doorbroken. Ook op het gebied van de functies werd het ambitieniveau enigszins in 
neerwaartse richting bijgesteld. De slotenmaker Egbert Jacobsz Cofs kreeg het voor elkaar om 
een smederij te vestigen op een zeer prominente plek: de hoek van het plein en de Korte 
Reguliersdwarsstraat. Zijn buren hadden geen bezwaar en Cofs zou ervoor zorgen dat de gevel 
aan het plein geheel gesloten zou zijn.1318 

De bebouwing langs de noordkant van de Reguliersmarkt lag oorspronkelijk in een 
gebogen rooilijn achter de oude vestingwerken. Toen het grondwerk op het plein klaar was, ging 
men – net als eerder aan Herengracht bij het Koningsplein – met de eigenaren praten om het 
gebogen vestingtracé recht te trekken.1319 Het rechttrekken van de noordwand zou niet in een 
keer gebeuren. In 1728 werd het oude vestingtracé deels onzichtbaar door gronduitgifte aan de 
noordzijde van het plein. Het plein kreeg in de negentiende eeuw zijn huidige vorm.  
 

                                                                    
1310 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668). 
1311 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 6vo (26 oktober 1668). De waag zou aanvankelijk twee schalen krijgen, maar tijdens de 
verbouwing besloot men tot de bouw van een extra deur en een derde schaal: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 63vo (20 
augustus 1669). In 1670 besloot men de Sint-Anthonispoort te verkopen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 
1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari 1670). 
1312 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 10 (12 maart 1668); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 176 (14 maart 
1668). 
1313 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668). 
1314 Halberstadt 1910. 
1315 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668). 
1316 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 180vo (9 mei 1668). 
1317 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8vo (21 november 1668). 
1318 Cofs moest een verklaring ondertekenen waarin hij beloofde de winkel (erf no. 1 in de ‘triangel’) zonder 
schadevergoeding in de staat te brengen, waarin hij aan alle voorschriften zou voldoen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 8vo 
(21 november 1668). 
1319 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178 (25 april 1668). 
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3.7 Publ ieke w erken na het  Rampjaar  1672 -1682 
 
3.7.1 De uitvoering wordt stilgelegd 
Het Rampjaar 1672 had een economisch effect op veel langere termijn dan de Engelse Oorlogen. 
Amsterdam kwam terecht in een langdurige recessie. De vraag naar bouwpercelen liep terug tot 
nul. Dat had grote gevolgen voor het deel van de stadsuitbreiding dat nog niet was uitgevoerd. 
Ten oosten van de Amstel verliep de ontwikkeling van de stad moeizaam en traag. Dat blijkt uit 
de besluitvorming over openbare werken. Die laat een cyclisch patroon zien: de thesaurieren of 
de vroedschap besluiten tot de aanleg van een bepaald werk. Enige tijd verstrijkt en vervolgens 
wordt opnieuw tot uitvoering besloten. Hieruit blijkt dat van de uitvoering niets terechtgekomen 
is. Deze gang van zaken herhaalde zich soms wel zes keer. Er bestond zelfs een ambtelijke term 
voor: men sprak bij een dergelijke gang van zaken van ‘jterative resolutien’.1320 

In het Rampjaar werd het werk stopgezet. De machinerie werd gericht op de 
stadsverdediging. Alle geld en mankracht werden ingezet om de vestingwerken in staat van 
defensie te brengen. Op 30 april 1672 werden alle stadswerken die niet direct met de fortificatie 
te maken hadden stilgelegd en heroverwogen. Alleen werken die absoluut geen uitstel konden 
lijden werden afgemaakt.1321 Men zou trachten met de aannemers tot overeenstemming te 
komen.1322 De stadsmeesters kregen op 10 juni opdracht al hun personeel de volgende dag te 
ontslaan.1323 De thesaurieren hebben kennelijk op eigen initiatief toch stadswerken voortgezet. 
Dat leidde in 1673 tot een ingreep van de vroedschap. De thesaurieren mochten niet langer 
zonder ruggespraak met de raad besluiten tot uitvoering van nieuw werk. Alle ophoging en 
grondwerk in het oostelijk deel van de vergroting werden tot nader order stilgelegd.1324 De 
uitvoering van de stadsvergroting kwam op losse schroeven te staan. De thesaurieren maakten 
jaarlijks een lijst van werken die in uitvoering waren en nieuw uit te voeren werk. Deze lijst moest 
ter goedkeuring worden voorgelegd. Zonder goedkeuring van de vroedschap mocht er geen 
schep de grond in. Op de lijst voor 1673 stonden alleen werken uit de jaren 1669-1672 die in die 
jaren niet gereed waren gekomen.1325 Op 30 mei 1673 – de oorlog met Engeland en Frankrijk was 
in volle gang – werd besloten ook dit werk stil te leggen. Alleen de aanleg van de Amstelsluizen 
werd voortgezet.1326 
 
3.7.2 De Weesperstraat 
Publieke werken werden pas uitgevoerd als de grondmarkt of het functioneren van de stad 
daarom vroegen. Dat gold voor het oostelijk deel van de stad evenzeer als elders. Dat betekende 
dat ten oosten van de Amstel niet veel gebeurde. Het grootste deel van het gebied werd pas in de 
loop van de achttiende eeuw in gebruik genomen. Op veel plaatsen ontstond pas na 1850 een 
echt stedelijke bebouwing.1327 Aanvankelijk werden alleen de randen van het gebied in gebruik 
genomen. Langs de Amstel werd een aantal kavels verkocht. De grond die tegen de 
vestingwerken aanlag werd net als elders in de stad ingenomen door bedrijvigheid. 
 De Weesperstraat had net als de andere radiaalstraten een bovenlokaal belang. Deze 
verkeersroutes sloten aan op regionale wegen. Als gevolg hiervan werden de percelen aan 
weerszijden van de wegen aangewend voor commerciële functies, net als iedere andere straat met 
voldoende publiek. De aanleg van deze straten was niet uitsluitend afhankelijk van de 
woonfunctie en werd daarom in mindere mate gehinderd door de economische teruggang. Op 
stadsplattegronden van rond 1680 is te zien dat alleen de Weesperstraat is aangelegd en bebouwd. 
De straat liep niet door een drukke wijk, zoals de Leidsestraat of de Utrechtsestraat, maar door 
een braakliggend terrein. Delen daarvan waren door de eigenaren van de huizen in gebruik 
genomen als achtertuin (afb. 90). 

                                                                    
1320 GAA 5025-24 (Vroedschap) 6-11 (22 juni 1663). 
1321 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 39 (30 april 1672). 
1322 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672). 
1323 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 41-43 (10 juni 1672). 
1324 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673); SAA 5025-29 (Vroedschap) 117-118 (31 januari 1673). 
1325 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673); de lijst staat vanaf dat jaar ook in de bijlagen bij de 
vroedschapsresoluties: SAA 5025-101 (Muniment Vroedschap) 144-146vo (31 januari 1673). 
1326 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 149 (30 mei 1673). 
1327 Jansen 1963. 
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Ook het besluit om de Weesperstraat aan te leggen is meermalen genomen. In december 
1663 kregen de stadsmeesters voor het eerst de opdracht om de straat aan te leggen. De percelen 
moesten zo snel mogelijk klaar zijn voor de verkoop.1328 Het tracé werd in de winter van 1664-5 
gehoogd met puin.1329 In april 1665 was de straat nog niet bruikbaar. De burgemeesters grepen 
in, waarschijnlijk op verzoek van derden. Zij besloten dat de radiaal bovenaan de prioriteitenlijst 
moest komen en met de grootste spoed berijdbaar moesten worden gemaakt voor paarden en 
wagens.1330 Er stond nog voorstedelijke bebouwing in het tracé. Deze werd in de zomer van 1665 
afgebroken.1331 

Aan de Weesperstraat werd tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht 
een beperkt aantal erven onderhands verkocht in afwachting van de veiling van de rest.1332 Men 
begon pas in 1671 met de aanleg van de stenen bruggehoofden in de straat.1333 In 1672 besloot 
men de bestrating aan te leggen.1334 

In 1668 begon men de grond in de Weesperstraat te verkopen. Aan beide zijden van de 
straat waren vijftig erven afgestoken. De grond aan de westzijde tussen de Nieuwe Herengracht 
en de Nieuwe Keizersgracht werd buiten de verkoop gehouden.1335 Deze percelen werden pas in 
1684 verkocht, toen het oudemannenhuis van de Diaconie (het Amstelhof) in aanbouw was. 
Mogelijk waren er aanvankelijk plannen om het gehele blok te bestemmen voor deze 
inrichting.1336 

De hoekerven, die het meeste opbrachten omdat winkels er het meeste publiek trokken, 
werden vooralsnog buiten de veiling gehouden. Ook in de andere radiaalstraten waren de 
hoekerven apart geveild. Maar in het geval van de Weesperstraat moest men wachten op betere 
tijden om een goede opbrengst te verkrijgen. In 1698, na dertig jaar, besloot men de hoekerven te 
verkopen. De markt was nog niet beter, maar er was een praktische reden om de erven te 
verkopen ook al wist men zeker dat de opbrengst niet zou zijn wat men er ooit van had verwacht. 
De erven lagen al tientallen jaren leeg. De stad was verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
kades, dat gezien de verstreken tijd hoognodig moest worden uitgevoerd; dit onderhoud zou ten 
laste komen van de nieuwe eigenaren.1337 Een lage opbrengst werd voor lief genomen als verdere 
investeringen konden uitblijven. Zicht op betere tijden was er kennelijk niet.1338 
 
3.7.3 Nieuwe Keizersstraat en Nieuwe Breestraat 
De Sint-Anthonisdijk was de voornaamste uitvalweg aan de oostzijde van de stad. Deze liep 
vanaf de Nieuwmarkt door de Sint-Anthonisbreestraat en de Jodenbreestraat. In de derde 
vergroting was de bestaande dijkweg alleen rechtgetrokken. In de vierde vergroting werd de dijk 
verlegd, en werden nieuwe radiale routes toegevoegd (afb. 64). De Jodenbreestraat zou in een 
rechte lijn worden doorgetrokken in de richting van de Muiderpoort. Deze straat kreeg als 
werktitel ‘Nieuwe Breestraat’. Maar dit zou niet de enige radiaal naar de Muiderpoort zijn. Aan de 
oostkant van de stad lag de oude havenwijk, de Lastage en de eilanden Uilenburg, Valkenburg en 
Rapenburg. De aanwezigheid hiervan zou niet bevorderlijk zijn voor het erachter geplande 
gedeelte van de grachtengordel. Het niet uitgevoerde idee om met de grondverkoop te beginnen 
aan de oostkant van de stad moet zijn ingegeven door de wil om dit deel van de stad van nieuwe 

                                                                    
1328 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663). 
1329 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664). 
1330 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). 
1331 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). In april-juli 1664 werden elf afbraken in de Weesperstraat 
verkocht: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 252 (april-juli 1664). 
1332 De koper van deze erven (nummer 35-41 aan de westzijde) was Jan Jansz Cloppenburgh: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 159 (15 december 1667). 
1333 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 176 (9 juli 1671). 
1334 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 16vo (26 februari 1672). 
1335 Jansen 1963. 
1336 De kavels waren aan de achterzijde vergroot. Dat blijkt uit de uitgiftekaart: SAA 5039-186, kaart 15 (met 
stempelnummer 14). 
1337 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698). 
1338 De aanleg van het Weesperplein duurde lang. Er moesten sloten worden gegraven om materiaal aan te kunnen 
voeren. Tussen de Olifantssloot en de Singelsloot werd een watergang aangelegd: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 
mei 1664). Later volgde een tweede sloot die waarschijnlijk ook ten behoeve van het bouwverkeer werd gegraven: SAA 
5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664). In 1667 was het nog niet klaar: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo 
(17 maart 1667). In december volgde opnieuw uitstel: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
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allure te voorzien door daar de eerste grachtenkavels in de verkoop te doen. Stalpaert c.s. hadden 
– terecht – voorzien dat het oude havengebied een barrière in de stad zou gaan vormen. Daarom 
stelden Stalpaert en de zijnen om een doorbraak door het oude havengebied voor. Parallel aan de 
Nieuwe Breestraat zou een radiaal worden aangelegd in het verlengde van de Keizersstraat. Deze 
straat werd Nieuwe Keizersstraat genoemd. Met de doorbraak zou niet alleen een doorlopende 
route door het nieuwe stadsdeel naar de Muiderpoort worden gecreëerd maar werd ook een 
verbetering van het havengebied beoogd. Maar men wilde vooral voorkomen dat het oostelijk 
deel van de grachtengordel door zijn geïsoleerde ligging een achterstandswijk zou worden. 

Dit vereiste aanpassingen van Uilenburg en Rapenburg. Er moesten nieuwe straten en 
een nieuwe brug worden aangelegd. De thesaurieren meldden de vroedschap in 1670 dat de 
aanleg van de brug nog niet was begonnen.1339 De doorbraak door de oude oostelijke eilanden is 
er nooit gekomen, evenmin als de andere voorgestelde ingrepen in de bestaande stad. De aanleg 
van de Nieuwe Keizersstraat ging niet door vanwege de economische crisis, die uiteindelijk zou 
leiden tot de aanleg van de Plantage. De Nieuwe Keizersstraat en de Nieuwe Breestraat kwamen 
niet verder dan de tekentafel. De Plantage Middenlaan werd in hun plaats aangelegd. 
 
3.7.4 De verbouwing van Rapenburg 
Een andere verbinding van de stadsuitbreiding met oude centrum zou moeten komen lag aan de 
noordkant van Rapenburg (afb. 91). Dit eiland lag in de lengte langs de IJ-oever; de noordzijde 
was in gebruik als werfterrein. Een deel van het eiland werd ingenomen door de Admiraliteit en 
de VOC, een ander deel door kleinere particuliere scheepsbouwers. Toen de beide grote werven 
naar Kattenburg en Oostenburg vertrokken kwam een groot deel van Rapenburg vrij voor 
herontwikkeling. Het eiland, dat inmiddels naast het prestigieuze Waalseiland lag, zou daarom aan 
de IJkant worden voorzien van een doorlopende, zeer brede kade, vanaf het Damrak via het 
Waalseiland naar Kattenburg. Men beoogde het havenfront van de stad meer continuïteit en een 
monumentaler aanzien te geven.1340 De aanleg van de kade liet op zich wachten: in december 
1667 werd het werk uitgesteld tot na 1668.1341 In 1669 was men nog niet begonnen.1342 

De reden voor de vertraging lag in de aanwezigheid van de particuliere scheepswerven, 
die na het vertrek van de VOC en de Admiraliteit in bedrijf waren gebleven. Een scheepswerf 
kan nu eenmaal niet functioneren achter een kade, hoe fraai ook.1343 Jan Jacobsz Root en Dirck 
Arentsz Rietwijck hadden er elk een scheepstimmerwerf. Hun huurcontracten werden opgezegd. 
De beide heren gaven de wens te kennen om een werf aan de Nieuwe Vaart te betrekken. Het 
bestuur vond dat ze beter naar Kattenburg of Wittenburg konden gaan. De reden hiervoor was 
dat de beide scheepsbouwers vooral reparatiewerk aan grotere schepen deden. Om plaats te 
maken op Kattenburg werd een aantal huurders van werfterreinen de wacht aangezegd. Zij 
werden geconfronteerd met hun prestatiecontract en het feit dat ze nog geen schepen hadden 
afgeleverd.1344 In 1670 was de kade onder handen.1345 Rapenburg kreeg niet het monumentale 
karakter van de Buitenkant op het Waalseiland maar er ontstond wel een doorlopend havenfront 
(afb. 92-95). 
 
3.7.5 Grachtaanleg ten oosten van de Amstel 
De uitvoering van een gracht vond plaats om terreinen te ontsluiten voor doorgaand verkeer, 
voor bouwverkeer of ter ontsluiting van nieuw gevestigde bedrijven. De tweede reden was de 
behoefte aan ophogingsmateriaal. Het graven van grachten was gerelateerd aan de aanleg van de 
radiaalstraten. Om de Weesperstraat te kunnen realiseren was veel materiaal nodig. Men besloot 
daarom de Heren-, Keizers- en Prinsengracht ten oosten van de Amstel te graven. De grachten 
zouden in eerste instantie tot vijf roeden van de Amstelkade worden gegraven. De Amsteldijk 
zou blijven liggen totdat de Weesperstraat geheel was opgehoogd.1346 Dit besluit kwam niet tot 
uitvoering: de Weesperstraat werd gehoogd met puin. De concrete aanleiding voor de aanleg van 
                                                                    
1339 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1340 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
1341 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667), 166vo-168vo (12 december 1667). 
1342 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
1343 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 54-54vo (18 juni 1669). 
1344 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 54-54vo (18 juni 1669). 
1345 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1346 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). 
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de grachten was hiermee weggevallen. De uitvoering liet dan ook op zich wachten. In februari 
1665 lagen er nog nog geen grachten. Sterker nog: het gebied ten oosten van de Amstel werd 
tijdelijk in gebruik genomen als vestigingsplaats voor ramen en bleekvelden. In het resolutieboek 
van de thesaurieren staat op de pagina bijgeschreven dat hiertoe geen gronden mochten worden 
opgehoogd waardoor later grachten zouden worden gegraven.1347 In april besloot men opnieuw 
tot uitstel. Pas in het volgende jaar zou de eerste bouwgrond aan de oostzijde te koop worden 
aangeboden.1348 In december 1667 was men nog nauwelijks opgeschoten; dit was de periode van 
de Tweede Engelse Oorlog toen ook aan de overkant van de Amstel geen kavel bouwgrond werd 
verkocht. De thesaurieren stelden na afloop van de oorlog voor om in volgende het jaar – 1668 – 
te beginnen met de aanleg van grachten. Men wilde de modderparken aanleggen en die geleidelijk 
(‘van tijd tot tijd’) invullen.1349 Haast was er bepaald niet. Men ging er op dat moment kennelijk 
van uit dat de vraag naar bouwgrond langzaam zou aantrekken. Dat gold niet voor het gehele 
gebied: in een verslag van een vroedschapsvergadering uit 1668 staat dat de bebouwing van de 
oostkant van de stad, rond de Nieuwe Vaart nog wel eens lange tijd op zich zou kunnen laten 
wachten.1350 Een middel om de grondverkoop te stimuleren was de gratis distributie van de 
gedrukte uitgiftekaarten. Die werden vanaf 1670 ter beschikking gesteld aan iedere serieuze 
gegadigde voor een perceel.1351 Er zijn tientallen uitgiftekaartjes bewaard gebleven waarop de 
prijzen staan aangetekend door bezoekers van de veiling die hun bod baseerden op een gedegen 
kennis van de markt. Potentiële kopers hielden de prijsontwikkeling nauwlettend in de gaten. De 
prijsstelling was scherp. 

In 1669 besloot men tot de uitvoering van een aantal werken aan de oostkant van de 
Amstel: de percelen tussen de Amstel en de Weesperstraat en bij de Nieuwe Amstelstraat zouden 
worden opgemaakt. Er zou een begin worden gemaakt met de aanleg van kades langs de Nieuwe 
Herengracht zodat die al naar gelang er materiaal beschikbaar kwam konden worden 
opgehoogd.1352 Ook besloot men de grachten tussen de oude en de nieuwe zeedijk te beschoeien 
en de grachten tussen de Amstel en de oude zeedijk te graven. Het land lag daar zeer laag, en 
moest met de modder uit de grachten worden opgehoogd.1353 Een jaar later was een begin 
gemaakt met enkele van deze grachten.1354 In 1670 werd de bewoners van de voorstedelijke 
huisjes tussen de Amstel en de Muidergracht aangezegd dat ze per 1 mei 1671 hun huizen leeg 
moesten opleveren.1355 Stadslandmeter Jan Brandlicht kreeg ‘noodhulp’ om alle erven op te 
meten.1356 Ook besloot men om alle grond ten oosten van de Amstel, die nog niet onteigend was, 
alsnog te onteigenen, om met de ophoging te kunnen beginnen. Men besloot de gebruikers aan te 
zeggen dat zij voor 1 mei 1672 moest ontruimen.1357 Landmeter Barent van Groenendijck moest 
alle grond in kaart brengen.1358 Maar in 1672 waren de grachten nog niet klaar. Men besloot toen 
de grachten tussen de Amstel en de oude zeedijk verder te graven en de grond op te hogen.1359 
Ook dit werk werd in 1673 stilgelegd en uitgesteld.1360 

De grachten die daadwerkelijk werden uitgevoerd hadden een infrastructurele functie, als 
locale ontsluiting of als verkeersgracht op stedelijk niveau. Tot de eerste categorie behoorde de 
Ongenoemde Gracht (Onbekendegracht) achter de stadstimmertuin. Deze werd aanbesteed op 2 
november 1663.1361 In 1666 begon men met het graven van de Nieuwe Achtergracht tussen de 
                                                                    
1347 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). 
1348 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 19 (15 april 1665); SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 
1665). 
1349 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
1350 SAA 5025-26 (Vroedschap) 89-89vo (9 augustus 1668). 
1351 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 92vo (23 januari 1670). 
1352 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
1353 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
1354 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari 
1670). De Nieuwe Heren- en Keizersgracht waren deels klaar. 
1355 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 136 (9 december 1670). 
1356 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (25 maart 1671). Cornelis Koel, landmeter en pas aangesteld als rooimeester, werd 
vrijgesteld om Brandlicht terzijde te staan. 
1357 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 6vo (12 november 1671). 
1358 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 22vo (31 maart 1672). 
1359 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
1360 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
1361 Diezelfde dag werd een dwarsgrachtje vanuit de Ongenoemde Gracht naar de Lijnbaansgracht aanbesteed: SAA 
5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 253vo 2 november 1663). 
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Amsteldijk en de Weesperstraat. Er werd een doorgang in de dijk gemaakt waar een schouw 
doorheen kon.1362 Deze grachten waren de eerste die ten oosten van de Amstel binnen de al 
aangelegde Lijnbaansgracht werden gegraven. De reden voor deze aanleg lag in de aanwezigheid 
van de stadstimmertuin en de vestiging van een aantal andere bedrijven langs de Lijnbaansgracht. 

In mei 1669 werd een begin gemaakt met de Nieuwe Prinsengracht ten oosten van de 
Weesperstraat.1363 De Prinsengracht was gepland als ring die door de hele stad zou lopen, alle 
delen van de zeventiende-eeuwse stad met elkaar zou verbinden en op twee punten door middel 
van sluizen in het IJ zou uitkomen. Men begon ook met de aanleg van de radiale Muidergracht, 
tegenwoordig Plantage Muidergracht genoemd.1364 De Muidergracht was in 1670 klaar tussen de 
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Het deel tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht 
moest nog worden gegraven.1365 Op dit deel stond nog bebouwing, die in 1672 werd gesloopt.1366 
De Muidergracht en de Prinsengracht waren geen woongrachten maar maakten deel uit van de 
stedelijke hoofdinfrastructuur. Dit verklaart het feit dat ze zijn aangelegd. 
 
3.7.6 De aanleg van de Nieuwe Herengracht 
In 1665 was men nog niet begonnen met het slechten van de oude stadswal en het aanleggen van 
de Herengracht ten oosten van de Amstel.1367 De demping van de oude stadsgracht werd in 1667 
uitgesteld.1368 Men besloot een aantal dammen in de gracht te leggen. De daarmee ontstane 
modderparken zouden geleidelijk worden opgevuld.1369 De beer in de gracht (de voorganger van 
de Oosterbeer) werd afgedamd zodat die kon worden afgebroken.1370 Haast was er op dat 
moment niet. De stadsherberg buiten de oude Sint-Anthonispoort bleef staan. Uitbater en 
bewoner Jan Claesz Cromneus kreeg te horen dat hij voor 1 mei 1671 moest vertrekken.1371 Een 
dag voor die deadline bleek dat Cromneus hier geen gevolg aan had gegeven. Hij mocht blijven 
wonen tot de daadwerkelijke sloop.1372 

In 1671 besloot men tot de aanleg van een kerkhof buiten de Sint-Anthonispoort.1373 
Het lag op de hoek van de Muidergracht met de Nieuwe Herengracht ten noordoosten van de 
Weesperstraat. In 1672 zou het kerkhof bruikbaar worden gemaakt; ook de Nieuwe Kerkstraat en 
de Weesperstraat waren toen bijna gebruiksklaar.1374 In 1671 begon men met de aanleg van de 
kades langs delen van de Nieuwe Herengracht en de voorbereidingen voor de bouw van een 
brug.1375 De aanleg van de Nieuwe Herengracht werd vertraagd door het Rampjaar. In 1673 
besloot men om alleen verder te gaan met de aanleg van kades als er baggerspecie over was. 

In 1680 begon de economie uit het dal te komen en ontstond een acuut gebrek aan 
ruimte voor de opslag van hout. Een aantal eikenhoutkopers meldde zich bij de burgemeesters. 
Zij vonden de houtwallen langs de Rapenburgergracht niet geschikt omdat de Rapenburgersluis 
vaak dicht was (ze werden kort daarop in gebruik genomen als blekerijen).1376 De houtkopers 
dreigden naar Zaandam te vertrekken. Dit leidde tot een snelle herbestemming van de Nieuwe 
Herengracht. De burgemeesters vroegen de houtkopers waar zij het liefst wilden zitten. Zij kozen 
de Nieuwe Herengracht, maar de westzijde was pas verkaveld. Daarom werd de oostkant 
razendsnel beschoeid en tijdelijk in gebruik genomen als houtwal.1377 

Nog geen drie maanden later kwam een verzoek binnen van Gerard Blasius, hoogleraar 
geneeskunde. Hij wilde met een aantal anderen graag erven kopen maar er was op dat moment 

                                                                    
1362 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 94 (14 september 1666). 
1363 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669). 
1364 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669). 
1365 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari 
1670). 
1366 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 16vo (26 februari 1672). 
1367 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
1368 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1369 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 december 1667). 
1370 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178vo (25 april 1668). 
1371 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (25 maart 1671). 
1372 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 158vo (29 april 1671). 
1373 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 172 (12 juni 1671). 
1374 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
1375 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 1 (16 oktober 1671). 
1376 SAA 5025-34 (Vroedschap) 340-341 (5 december 1682). 
1377 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 14-15 (29 maart 1681). 
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niets te krijgen. Het zag er niet naar uit dat binnenkort bouwkavels zouden worden geveild. 
Daarom verzochten de briefschrijvers om tien tot twaalf percelen onderhands te mogen kopen. 
Zij wilden graag nog voor de winter ophogen om het volgende voorjaar te kunnen bouwen en 
boden zelfs aan om een loodwitmakerij te laten staan in hun achtertuinen als die niet kon worden 
verplaatst.1378 Blasius c.s. mochten de grond kopen.1379 
 
3.7.7 Twee nieuwe Amstelbruggen 
In het vastgestelde uitbreidingsplan was in de Kerkstraat, de ringweg in de grachtengordel, een 
nieuwe Amstelbrug opgenomen. Men zal voor deze locatie een monumentale stenen brug voor 
ogen hebben gehad. Maar na de vergroting kwam er geen brug; de oeververbinding was niet 
nodig omdat ten oosten van de Amstel nauwelijks iets tot ontwikkeling kwam. 

Dat er geen behoefte was aan de brug blijkt uit een rekest aan de burgemeesters van de 
kopers van een kavel aan de Amstel bij de Kerkstraat. De eigenaren stelden dat in het 
uitbreidingsplan een brug was ingetekend. Daarop kwamen zij met de vraag of het landhoofd en 
de beide opritten konden worden aangelegd, zodat zij bij het bebouwen van de kavels rekening 
konden houden met de hoogte van de bestrating.1380 Over de bouw van de brug zelf wordt niet 
gerept. De bewoners van de westelijke Amsteloever hadden aan de overkant niet veel te zoeken. 

De Magere Brug wordt wel gedateerd in of rond 1670.1381 Dit is een onjuiste maar vanuit 
modern perspectief begrijpelijke aanname. Het ligt immers voor de hand dat de nieuwe 
Amstelbrug, die centraal in de pas aangelegde vergroting lag, zou worden gebouwd. De brug staat 
op alle kaarten, zowel de plankaarten als de stadsplattegronden uit het vierde kwart van de 
zeventiende eeuw, toen de stadsuitbreiding voltooid was. Maar de Magere Brug werd pas later 
aangelegd. Het besluit om de brug te bouwen werd pas genomen in 1691. Het ontwerp van de 
brug was van stadstimmerman Hans Jansz van Petersom.1382 In tegenstelling tot de monumentale 
Doelenbrug werd de nieuwe Amstelbrug ondanks zijn grootte en prominente locatie in hout 
gebouwd. Bovendien werd de brug veel smaller dan op het vastgestelde uitbreidingsplan stond 
aangegeven. Hieraan heeft de brug zijn naam te danken (afb. 96).1383 

Ook de Blauwbrug zou volgens het in 1662 vastgestelde plan worden verbreed. De 
Blauwbrug werd tien jaar later daadwerkelijk vernieuwd. De stenen landhoofden bleven staan; de 
rest van de brug werd in hout uitgevoerd.1384 
 
3.7.8 De zeedijk als bepalend element in het stadsplan 
Het stond vanaf het begin vast dat de grachtengordel zou worden doorgetrokken tot de Amstel. 
Aan de oostkant van de Amstel lagen meer keuzemogelijkheden. Over dit gebied werd een veel 
diepgaander discussie gevoerd. Uit overgebleven tekeningen blijkt dat voorafgaand aan de 
vaststelling van het plan helemaal niet vaststond hoe het stadsdeel ten oosten van de Amstel eruit 
zou zien. Men speelde met het idee om hier net als in de derde vergroting, bestaande 
landschapselementen als dijken, ontginningssloten, paden en weren intact te laten. Dit is op een 
aantal ontwerptekeningen terug te zien. 

Het belangrijkste element in het landschap was de zeedijk die vanaf de stad in oostelijke 
richting liep, in een licht slingerende lijn tussen de Jodenbreestraat (waar de dijk nog steeds loopt) 
via de plaats waar nu de Muiderpoort staat naar de Zeeburgerdijk.1385 Deze dijk komt in een 
aantal ontwerptekeningen voor als de hoofdas van de stadsuitbreiding. Dat was niet 
ongebruikelijk: in de Haarlemmerbuurt en in de buurt rond de Jodenbreestraat was de dijk – als 

                                                                    
1378 SAA 5025-106 (Muniment Vroedschap) 334 (15 juni 1681). Het ging om grond tussen de Jodenbreestraat en de 
Nieuwe Keizersstraat, ten noorden van de huidige Muiderstraat. 
1379 SAA 5025-34 (Vroedschap) 88 (27 november 1681). 
1380 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 143 (6 januari 1671). 
1381 Kruizinga 1973, 78-79; Bakker 2006, 170. 
1382 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 120 (11 september 1691). 
1383 Bakker 2006, 170. 
1384 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 46vo (17 juni 1672). Er waren in 1665 plannen met de brug; er werd hardsteen uit de 
landhoofden verkocht: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 18 (27 maart 1665). In 1668 werd de brug voorzien van een oorgat: 
SAA 5039-3 (Thesaurieren) 184 (19 juni 1668). 
1385 Bij de aanvang van de werkzaamheden van de commissie die de vijf concepten moest beoordelen, werd 
stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij gelast twaalf ondergronden te leveren. Op deze kaarten moesten bolwerken, 
wateren, dijken en stadsgrond met stippellijnen worden aangegeven. 
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waterkering en hoofdverkeersroute – de belangrijkste lijn in de stadsplattegrond. Op deze 
hoofdas werden bouwblokken en haveneilanden aangetakt. 

De op deze tekeningen voorgestelde oplossing voldoet niet aan het door Daniel Stalpaert 
verwoorde uitgangspunt van rechtlijnigheid en orthogonale verkavelingen. Deze 
stedenbouwkundige structuur lijkt meer op die van de zestiende-eeuwse stadsuitbreiding in de 
Lastage. Hoe was men van dit concept gekomen tot het ontwerp dat uiteindelijk werd vastgesteld 
(de oplossing die op de stadsplattegrond van Daniel Stalpaert is weergegeven) en waarom? 

De belangrijkste beslissing die ten grondslag lag aan deze verandering in het plan is het 
verleggen van de middeleeuwse zeewering naar zijn huidige loop over de Hoogte Kadijk. De 
motivatie van deze beslissing heeft te maken met de waterhuishouding in de nieuwe stad en is in 
de resoluties zeer uitgebreid vastgelegd.1386 Als de dijk zou blijven liggen waar hij lag zou een 
groot deel van de gronden tussen de Amstel en de Nieuwe Vaart buitendijks blijven. Dit had als 
voordeel dat het water in het geplande stadsdeel door de getijdewerking dagelijks zou worden 
ververst. Daartegenover stond een aantal nadelen. Buitendijks gelegen land moest tegen hoge 
vloeden worden verzekerd door ophoging. Buitendijks gelegen stadsdelen als de Westelijke en de 
Oostelijke Eilanden liggen zo’n twee meter hoger dan de delen achter de dijk. Dit zou niet alleen 
op dat moment excessieve kosten met zich meebrengen maar ook in de jaren daarna, omdat de 
grond door het ophogen zou gaan zakken. Er zou dus over een langere periode moeten worden 
opgehoogd met alle gevolgen van dien voor beschoeiingen en kademuren die ‘bijna gedurigh 
zouden uijtspatten’ ofwel verzakken. 

Verschillende tracékeuzes volgden elkaar op, waarbij steeds op een andere manier werd 
tegemoetgekomen aan de conflicterende belangen van de waterverversing en het voorkomen van 
de noodzaak tot voortdurende ophoging van het terrein. Men koos in 1662 voor een tracé over 
de huidige Hoogte Kadijk. Tussen de dijk en de Nieuwe Vaart zou precies voldoende 
(buitendijkse) ruimte overblijven voor huizen aan de dijk (die blijkbaar hoog genoeg kwamen te 
liggen om hoge vloeden te kunnen weerstaan) en daarachter houttuinen met de bijbehorende 
bebouwing. Het stadsdeel dat tussen de zeedijk en de achtersluizen zou komen te liggen zou tot 
op twee voet hoger worden opgehoogd dan de rest van de stad en het peil in de grachten zou 
eveneens twee voet hoger komen. De nieuw aan te leggen buitensluizen in de (verlegde) zeedijk 
zouden dan bijna altijd geopend kunnen blijven. Alleen bij hoge (spring)vloeden zou geen 
waterverversing mogelijk zijn. De beslissing de zeedijk te verleggen werd dus genomen om te 
komen tot een plan dat niet alleen goed functioneerde maar tegelijkertijd goedkoper en veel 
mooier zou zijn. Met een betrekkelijk kleine ingreep kreeg de stadsuitbreiding een mathematische 
regelmaat, een goede verkaveling en uitsluitend rechte radiaalstraten. 

In juli 1662 besloot de vroedschap tot de aanleg van de Hoogte Kadijk. De dijk werd – 
voorzover hij binnen de stad kwam te liggen – onteigend. De oude eigenaren werden ontslagen 
van hun onderhoudsplicht.1387 Maar hiermee was het laatste woord over de dijk nog lang niet 
gezegd. Vanzelfsprekend moest de slechting van de oude zeedijk wachten tot de nieuwe klaar 
was. In januari 1664 was een begin gemaakt met de aanleg van de dijk.1388 Ook de beschoeiingen 
van de Nieuwe Vaart en de in 1663 gegraven Rapenburgergracht werden uitgevoerd.1389 Dat was 
nodig om het materiaal te kunnen lossen waarmee de nieuwe zeedijk werd aangelegd.1390 De dijk 
werd opgeworpen met steigeraarde. De aanleg was een langdurig proces, onder meer door de 
schaarste en hoge kosten van ophogingsmateriaal. Het werk verliep niet erg snel. In 1665 was 
men nog bezig maar nauwelijks opgeschoten.1391 In 1667 meldden de thesaurieren dat de 

                                                                    
1386 SAA 5025-23 176vo (30 januari 1662). 
1387 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 102vo-103 (11 oktober 1662). 
1388 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664); SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). In 
1662 kreeg Otto Jeuriaensz een betaling van 1890 gulden voor werk aan de zeedijk langs de Nieuwe Vaart: SAA 5039-
688 (Memoriael van diversche partijen) 87vo (24 oktober 1662). Het werk was toen kennelijk al in gang gezet. 
1389 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). Vlak daarna moest de gracht worden gediept: SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 177 (3 maart 1664). De Rapenburgergracht was gegraven in 1663; de gracht was in gedeelten (‘parken’) 
aanbesteed. Otto Jeuriaensz groef park 1, Cornelis Adriaensz Diependorst park 2, beiden voor 45 gulden de roede: 
SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 166vo-167 (1663). In augustus 1663 werden de damwanden 
verwijderd: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 176vo (11 augustus 1663). In september werd de 
beschoeiing aan de westzijde geheid: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 182vo (7 september 1663). 
1390 SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 (21 februari 1664). 
1391 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665). 
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voltooiing van de dijk nog wel even op zich zou laten wachten.1392 Men besloot in december 
1667 om het volgende seizoen echt een begin te maken met de aanleg van de zeedijk en tevens 
met de aanleg van de fundamenten van de sluizen.1393 Begin 1669 werd een partij Bremer 
hardsteen besteld om de sluis mee op te trekken.1394 Het dijklichaam moest nog inklinken; het 
afgraven van de oude dijk moest wachten. In 1669 lag de oude zeedijk er nog steeds omdat de 
nieuwe nog niet klaar was.1395 Zeesluizen konden pas na het inklinken van de nieuwe dijk worden 
aangelegd. Daarom had de bouw nog geen aanvang genomen. In 1671 kwam Daniel Stalpaert 
met een plan om de gehele waterhuishouding van de oostelijke nieuwstad om te gooien. De 
aanleiding was de geplande aanleg van de Amstelsluizen. De thesaurieren keurden de tekening 
goed.1396 

De locatie voor de zeesluis in de Nieuwe Prinsengracht werd verplaatst naar de nieuwe 
Sint-Anthonisbreestraat.1397 Men had al in 1670 vooruitlopend op Stalpaerts voorstel besloten 
een grote schutsluis aan te leggen bij het Oudezijds Huiszittenhuis aan het huidige Waterlooplein. 
Deze sluis scheidde het Amstelwater van het IJwater.1398 Ook het gereedkomen van deze sluis liet 
op zich wachten. Men verwachtte in februari 1672 dat aanleg van de nieuwe zeesluis in de 
verlengde Sint-Anthonisbreestraat nog wel drie tot vier jaar kon duren.1399 

De sluis is er nooit gekomen. In 1675 verliet men het idee om de zeedijk over de 
Muiderstraat aan te leggen: de aanleg van de Hoogte Kadijk werd hervat en die van een zeesluis 
in de Schippersgracht nam een aanvang.1400 Men koos uiteindelijk weer voor het oorspronkelijk 
geplande dijktracé over de Hoogte Kadijk.1401 De angst voor overstroming door de hogere 
waterstand in het IJ die vlak daarvoor had geleid tot verbetering van de Diemerdijk buiten de 
stad, en die later dat jaar terecht zou blijken, moet hebben meegespeeld bij de keuze voor dit 
tracé. In 1675 begon men met de bouw van de zeesluis in de Nieuwe Herengracht.1402 In 1676 
was de sluis klaar.1403 In 1682 meldden de burgemeesters en thesaurieren aan de vroedschap dat 
ook de dijk bijna klaar was.1404 

                                                                    
1392 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1393 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
1394 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 24vo (25 januari 1669). De thesaurieren kozen drie dagen later voor een vloedsluis 
boven een schutsluis: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Begin 1670 was het graafwerk voor de 
sluis bijna klaar: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1395 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
1396 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 170 (10 juni 1671). In 1672 ging men er nog steeds van uit dat de zeedijk niet over de 
Hoogte Kadijk, maar over de verlengde Sint-Anthonisbreestraat zou lopen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 
mei 1672). 
1397 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671). 
1398 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo (26 april 1670). 
1399 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 15vo-16 (25 februari 1672). 
1400 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675). Alle grachten die op de Nieuwe Vaart uitkwamen werden 
afgedamd. De sluis was ontworpen door Daniel Stalpaert: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 34vo (12 februari 1675). 
1401 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675). 
1402 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 41 (15 maart 1675). De sluis en de brug waren ontworpen door Daniel Stalpaert: SAA 
5039-6 (Thesaurieren) 55vo (3 september 1675). Kort daarna waren het graafwerk en het houtwerk voor de sluis klaar: 
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 55vo (6 september 1675). De aannemer van het houtwerk ontving 300 gulden; de 
aannemer van het graafwerk f 654,18,8. Het metselwerk kwam stil te liggen bij gebrek aan muurankers: SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 56vo (4 oktober 1675). De aannemer van de brug verzocht uitstel vanwege de overstroming; zijn 
materialen waren onbereikbaar: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 november 1675). Over de sluis en de brug: Jansen 
1963-1964a. 
1403 Elias de Rat werd aangesteld als sluiswachter: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 70vo (27 januari 1676). 
1404 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (30 november 1682). 
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3.8 De bebouwing  van de ve rg ro t in g 1663 -1670 
 
3.8.1 Verkaveling en grondverkoop 
De kosten die de stad maakte moesten zoveel mogelijk worden terugverdiend uit de verkoop van 
bouwgrond. Op 2 mei 1663 kreeg een zeskoppige raadscommissie de opdracht om uit te zoeken 
hoe de uitgeefbare grond het best kon worden verkaveld en een maximale opbrengst kon worden 
bereikt. De commissie kwam op 22 juni 1663 met zijn bevindingen naar de vroedschap. Daar 
werden twee hoofddoelstellingen voor de stadsvergroting geformuleerd. Beide waren van 
financiële aard. De grond moest goed worden ingedeeld, zodat een maximale opbrengst zou 
worden bereikt. De kosten moesten zoveel mogelijk worden beperkt. Men zou geen geld meer 
lenen voor de vergroting. Deze moest verder worden gefinancierd uit de grondopbrengst, niet 
alleen in de vergroting maar ook in de bestaande stad. Men besloot datzelfde jaar te beginnen met 
de verkoop van alle grond (en huizen) die konden worden gemist. 

De heren begonnen met de radiaalstraten.1405 Die zouden het eerst klaar zijn en men 
verwachtte veel van de grondopbrengst. Daniel Stalpaert had onderzocht hoe diep de kavels aan 
de dwarsstraten moesten worden. Deze waren bestemd voor winkels en werkplaatsen met 
daarboven woningen. Men wilde geen grond aan de grachten verliezen door de kavels in de 
dwarsstraten te diep te maken; tegelijkertijd moesten winkels en werkplaatsen de ruimte krijgen 
om goed te kunnen functioneren. De breedte van de straten lag vast in het plan. Stalpaert 
onderzocht hoe diep de erven in andere winkelstraten waren en hoe die waren bebouwd en 
werden gebruikt. Op grond van Stalpaerts analyse werd de perceeldiepte bepaald op 70 voet (19,8 
meter).1406 De vierde vergroting werd op basis van onderzoek van de stad aangelegd. De kavels in 
de Leidsestraat en de Utrechtsestraat werden op één veiling verkocht; de hoekpercelen gingen 
apart. Deze veiling richtte zich op een andere doelgroep dan die waar de grachtenkavels werden 
geveild. De grondprijs lag hoog, vooral op de kavels die op de hoeken lagen. Dit waren de 
plaatsen met de meeste aanloop en de hoogste commerciële waarde. 

Het is niet toevallig dat de aandacht juist in 1663 uitging naar de financiële kant van de 
vergroting. De fortificatiewerken werden voor het grootste deel in dat jaar aangelegd. Hieraan 
werden honderdduizenden guldens uitgegeven. Op korte termijn moesten inkomsten worden 
gegenereerd. Daarom moest in oktober 1663 een lijst worden opgesteld van de bouwgrond die de 
aanstaande winter klaar zou kunnen zijn voor de verkoop.1407 Kopers van huizen en grond werd 
medegedeeld dat degene die binnen drie maanden de gehele koopsom zou betalen over die eerste 
drie maanden geen rente hoefde te betalen.1408 Het sprak vanzelf dat ook nu zoveel mogelijk 
grond zou worden geveild. 

Bijna alle grond in de vergroting werd geveild. Op deze manier was de opbrengst het 
hoogst. De verkaveling was daarom een belangrijk onderwerp. Daniel Stalpaert ontwierp de 
verkavelingen binnen het eerder vastgestelde stadsontwerp. Hij maakte kaarten van de uit te 
geven delen van de vergroting.1409 Stalpaert was niet alleen de belangrijkste ontwerper van de 
stadsplattegrond maar ook praktizerend architect en kon daarom het grote schaalniveau van het 
stadsplan verbinden met het gedetailleerde niveau van de verkaveling en 
bebouwingsmogelijkheden van de afzonderlijke bouwblokken.1410 

De breedte en de loop van straten en grachten en de vorm van de bouwblokken lagen 
vast na het vaststellen van het stadsplan en daarmee ook de diepte van de percelen; deze kon niet 
meer worden gewijzigd. De breedte van de kavels kon nog worden gekozen. Op 28 januari 1663 
besprak de vroedschap de breedtes van de in de nieuwe stad uit te geven percelen. Men besloot 
dat aan de Herengracht en de Keizersgracht de ‘doorgaande’ kavels 26 voet breed zouden zijn. 
Hiermee werd gedoeld op de diepe grachtenkavels, die deels als tuin zouden worden bestemd. 
De kavels bij de hoeken, die aan de achterzijde grensden aan de kavels in de zijstraten, zouden 22 
voet breed worden. Deze breedte werd ook vastgesteld voor de Prinsengracht, de dwarsgrachten 
                                                                    
1405 SAA 5025-24 (Vroedschap) 1vo (2 mei 1663).  
1406 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149 (14 september 1663). 
1407 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 152 (9 oktober 1663). 
1408 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 161 (8 november 1663). 
1409 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 184vo (22 april 1664). 
1410 Dit werk gebeurde zeer nauwkeurig. In slechts vijf percelen kwamen meetfouten aan het licht. Deze werden 
afgehandeld door de thesaurieren: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 114 (24 november 1677), 123 (12 mei 1678); SAA 5039-
7 (Thesaurieren) 56vo-57 (2 juli 1682), 132vo-133 (14 november 1684), 183vo-184a (14 februari 1686). 
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en de straten.1411 De kavelmaat werd door Stalpaert zijn opvolgers steeds aangepast aan de 
situatie of de grondmarkt. 

De percelen aan de Herengracht werden in de vierde vergroting smaller dan in de derde. 
De perceelbreedte ging van 30 naar 26 voet. Waarschijnlijk trachtte men het bouwen van drie 
huizen op een dubbele kavel te ontmoedigen. Twintig voet was een zeer gangbare maat in de 
verkaveling en de bouw. Door de kavels te versmallen werd smaldelen ontmoedigd. Wie een 
perceel kocht mocht voor dezelfde prijs het erf ernaast kopen als dat even groot of kleiner was. 
De hoekerven waren uitgezonderd van deze regeling. Ze maakten geen deel uit van het 
woonmilieu aan de grachten. Winkels op hoeken hadden de meeste aanloop. Vanwege hun 
commerciële waarde brachten ze veel meer op. Daarom werden de hoekpercelen apart geveild 
(afb. 97).1412 Deze veilingen waren gericht op andere categorieën kopers. Met de verkoop van 
zoveel mogelijk dubbele percelen trachtte men grootschaligheid in de grachtenbebouwing te 
stimuleren. Ook het vooruitzicht op mooie gevelwanden verhoogde de grondopbrengst. De 
relatie tussen fraaie architectuur en hoge grondprijzen blijkt uit de gang van zaken rond het 
Walenweeshuis, waarover hieronder meer. 
 
3.8.2 Het preferentierecht 
Het politieke compromis dat was gesloten bij de discussie over de onteigening had geleid tot het 
handhaven van een sterk beperkt preferentierecht. De meeste erven waren het resultaat van de 
doorsnijding van het prestedelijk landschap door de nieuwe stedenbouwkundige structuur en 
werden dus in openbare veiling gebracht. Een zeer klein deel werd teruggekocht door de 
onteigenden. De prijs die men betaalde bij het gebruikmaken van het preferentierecht was 
gebaseerd op de prijs die er op een veiling voor zou worden betaald. Meestal werd het bedrag 
afgeleid of gemiddeld uit de prijs van een aantal omliggende erven met vergelijkbare grootte, 
vorm en bestemming. Zo mocht burgemeester Andries de Graeff in 1666 een aantal erven aan de 
Herengracht en de Keizersgracht kopen voorafgaand aan de veiling. Hij kwam met de stad 
overeen dat hij de prijs zou betalen die de aanpalende erven op de veiling zouden opbrengen.1413 

De hoge prijs van grond die tegen een lager bedrag was onteigend vormde een extra 
drempel voor gebruikmaking van het preferentierecht. Op het moment dat men toch een perceel 
moest kopen, werd dat uitgekozen op de functie, de ligging en de beschikbare middelen. In 1671 
maakte schepen Arnout Hooft bekend dat hij gebruik wilde maken van het preferentierecht. Hij 
was eigenaar van een grote tuin aan de oostelijke Amsteloever. Hooft gaf te kennen dat hij vier 
erven die in deze tuin werden gerooid, wel wilde terugkopen. Toen de thesaurieren hem vertelden 
dat hij dan wel de marktprijs moest betalen, wilde hij nog enige bedenktijd.1414  

Een ander geval betrof Everard de Ram, burgemeester van Kampen. Hij bezat een 
perceel met een huis aan de Heiligeweg.1415 Het land werd onteigend, het huis gesloopt. Voor de 
73 vierkante roeden ontving De Ram 2550 gulden. Hij had het recht om één kavel op de hoek 
van de Leidsestraat en de Kerkstraat terug te kopen. Het werd voor hem buiten de veiling 
gehouden.1416 Hiervoor moest hij een marktconforme prijs betalen: 3761 gulden. De Ram moest 
voor een zesde deel van zijn vroegere bezit meer betalen dan de opbrengst van het geheel. Dit 
was voor De Ram niet te verteren, en bezien vanuit het relatief weinig dynamische Kampen had 
hij natuurlijk gelijk. Met dit argument was hij niet ver gekomen bij de thesaurieren die hun 
prijsstelling vanzelfsprekend op de Amsterdamse markt hadden gebaseerd. Maar, zo betoogde 
De Ram, er was nog een reden waarom de prijs niet op een eerlijke manier tot stand was 
gekomen. De prijs was gebaseerd op die van het tegenovergelegen perceel. En dat perceel had 
meer voeten aan de straatzijde dan dat van De Ram. Het was ‘notoir ende buijten contradictie’ 
dat niet zozeer de oppervlakte maar vooral de situering van een perceel bepalend was voor de 
waarde. Met name de ligging aan de straat was relevant: één vierkante voet aan de straat was meer 
waard dan zes aan de achterzijde.1417 De thesaurieren, en in een later stadium ook de 
                                                                    
1411 SAA 5025-23 (Vroedschap) 225 (28 januari 1663). 
1412 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 192-214 (4 december 1664). 
1413 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 103 (26 november 1666). 
1414 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 156vo (24 april 1671). 
1415 Hij ontving een vergoeding voor afgebroken opstallen: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 256vo 
(ongedateerd). 
1416 SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 218 (mei 1664). 
1417 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 173-174 (3 juli 1671). 
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burgemeesters, gingen mee in deze redenering en Everard de Ram kreeg meer dan duizend 
gulden korting op de eerder geëiste prijs.1418  

Ook Jan Jansz Cloppenburgh kocht een deel van zijn eigen grond tegen de marktprijs 
terug.1419 Het ging om zes kavels op de westelijke hoek van de Weesperstraat en de Nieuwe 
Keizersgracht.1420 Dit had te maken met een bijzondere functie die hij er had gevestigd, die van 
doolhof en herberg. Cloppenburgh had deze buiten de stad aangelegd; met de vierde vergroting 
kwam zijn amusementsbedrijf aan de Weesperstraat te liggen. ‘Het Nieuwe Doolhoff’ werd 
omschreven als ‘’t getimmerte daer ’t Spel in is en ’t zelve spel mitsgaders de fonteinen met de 
beelden, prieelen en al ’t gene daer aen behoord’.1421 Het terugkopen van grond was een grote 
uitzondering. De belangen van de grondeigenaren zijn ondergeschikt gemaakt aan het stedelijk 
belang. 
 
3.8.3 Bouwen voor de markt: beleggings- en speculatiepanden 
Na de verkoop van de grond viel de grote onderneming, de stadsvergroting, uiteen in vele kleine 
ondernemingen. Iedere koper van een kavel stond voor de keuze om geld uit te geven of geld te 
gaan verdienen. De meeste mensen die grond kochten in de vergroting zullen dat hebben gedaan 
om er zelf een woning of bedrijf te bouwen. Vooral kopers van percelen aan de grachten lieten 
het breed hangen en bouwden een fraai woonhuis voor zichzelf. Maar een grote minderheid had 
andere plannen. Zij probeerden winst te maken door te bouwen voor de markt of te speculeren 
met grond. Ook een combinatie was mogelijk. Iedereen die wilde investeren in en verdienen aan 
vastgoed, kon als grondspeculant of projectontwikkelaar optreden. Men kon een of meerdere 
kavels kopen en die met winst doorverkopen. Een andere optie was om woningen te bouwen 
voor de huur- of koopmarkt. Deze beleggings- en speculatiebouw is op veel plaatsen herkenbaar 
aanwezig in het straatbeeld. Vaak werden meerdere panden in een bouwstroom en architectuur 
neergezet. Timmerlieden, steenhouwers, metselaars en hun geldschieters verdienden en verloren 
fortuinen met de bouw van beleggings- en speculatiepanden. Het stond iedereen vrij om een 
graantje mee te pikken bij de bouwgolf die het gevolg was van de stadsvergroting, en van deze 
mogelijkheid werd op grote schaal gebruik gemaakt.1422 

Ook deze categorie kopers werd omarmd door het stadsbestuur; men deed er alles aan 
om de verkoop van bouwgrond te bevorderen. Daarom trachtte men het bouwen voor de markt 
makkelijker te maken. In 1663 stelden de thesaurieren vast dat veel mensen uit het bouwvak, 
zoals metselaars en timmerlieden, geneigd waren om meerdere kavels te kopen om die voor de 
markt te bebouwen; dat blijkt ook uit de grondverkopen. Dit werd echter bemoeilijkt door de 
regelgeving rond de verkoop van vastgoed, zoals die was vastgelegd in een octrooi van de Staten 
van Holland van 8 maart 1594. Hierin werd bepaald dat bij iedere verkoop van onroerend goed 
voldoende mensen borg moesten staan. Voor een metselaar of timmerman die meerdere huizen 
tegelijkertijd bouwde was het moeilijk om in zijn familie of vriendenkring genoeg 
kapitaalkrachtige borgen te vinden. De vroedschap onderzocht daarom de mogelijkheid om de 
wijze van borgstelling te veranderen of om de verplichting om borgen te stellen geheel op te 
heffen.1423 Hiervoor was echter een wijziging van het octrooi nodig. Men vermoedde dat de 
Staten geen speciaal octrooi zouden uitvaardigen over de borgstelling voor de verkoop van 
nieuwe gebouwen zonder advies van de beide Hoven van Justitie.1424 Men zou de raadsheren 
informeel benaderen om te kijken of er een positief advies aan de Staten zou komen.1425 Het is 
niet duidelijk of deze lobby voor vereenvoudiging van het hypotheekstelsel en het faciliteren van 

                                                                    
1418 Voor de betaling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 380 (1671-1677). Vanzelfsprekend stuurden 
de thesaurieren eerst stadslandmeter Jan Brandlicht om de grond op te meten: SAA 5039-688 (Memoriael van 
diversche partijen) 218 (mei 1664). 
1419 Cloppenburgh kocht zeven naast elkaar gelegen erven in de Weesperstraat (de nummers 35-41) bij de 
Keizersgracht: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 8vo (9 december 1671). Het ging om het het eerste erf naast het hoekerf ten 
westen van de Weesperstraat, aan de noordzijde van de gracht) breed voor 40 en achter 30 voet. 
1420 SAA 5039-184, kaart 15 (met stempelnummer 11). 
1421 Jansen 1963. De beschrijving is gemaakt ter gelegenheid van de executieverkoop van grond en opstallen in 1686. 
Het bezit van Cloppenburgh is later in delen verkocht; wat er met de doolhof is gebeurd is niet duidelijk. 
1422 Van Eeghen 1961; Van Eeghen 1961a; Jansen 1969-1970. 
1423 SAA 5025-24 (Vroedschap) 42-42vo (17 september 1663). 
1424 Het Hof en de Hoge Raad van Holland. 
1425 SAA 5025-24 (Vroedschap) 45vo-46 (16 oktober 1663). 
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de bouw is doorgezet, maar uit deze inzet van het stadsbestuur blijkt dat men de handel en 
speculatie met huizen en grond zag als onderdeel van een normaal functionerende 
vastgoedmarkt. 
 
3.8.5 Particuliere bouw: de zoektocht naar gelijkvormigheid 
De grote schaal en de rigide orde van de stadsuitleg moesten tot uitdrukking komen in de 
bebouwing. Dit was een overtuiging die niet alleen bij het stadsbestuur leefde, maar ook bij veel 
particulieren die grond hadden gekocht in de vergroting. De doelstellingen van het bestuur en de 
ambities van de meeste kopers vielen goed samen; deels is dit niet zo verbazend, omdat de in 
familieclans georganiseerde stedelijke elite die de stad regeerde ook de groep vormde die bouwde 
aan de grachten. Er werden door het bestuur regels uitgevaardigd en door particulieren 
initiatieven genomen om de gevelwanden langs de grachten in hun architectonische 
verschijningsvorm een schaal te geven die boven het individuele woonhuis uitsteeg. Het 
smaldelen of splitsen van percelen bleef toegestaan; het werd in 1664 zelfs administratief 
vergemakkelijkt.1426 Maar met het verbod op stegen werd het karakter van de grachtengordel als 
luxe woongebied gewaarborgd. De binnenterreinen konden niet apart worden ontsloten; 
bebouwing ervan had geen zin. 

Op veel plaatsen werden rijen al dan niet identieke huizen in één bouwstroom neergezet 
(afb. 98). Dit was op zich niet nieuw – vooral in de architectuur van pakhuizen kwam uniforme 
seriebouw vaak voor – maar in de vierde vergroting kregen grote delen van grachten een 
samenhangende architectuur door het bouwen voor de markt of door onderlinge afspraken van 
bewoners-bouwheren die gezamenlijk streefden naar eenheid in het straatbeeld. 

De hang naar een uniforme bebouwing bestond ook voor stadsdelen met minder allure 
en onaanzienlijke utilitaire gebouwen. Op het Weesperplein poogde de stad om de bebouwing 
een zo uniform mogelijk karakter te geven.1427 Bierbrouwer Adam Oortman kreeg de 
mogelijkheid om buiten de veiling om een aantal erven te kopen, op voorwaarde dat hij die onder 
één lijst en uit één hand liet bebouwen. Oortman had een verzoek in die richting aan de 
burgemeesters gedaan.1428 Op het Utrechtseplein werd voorgesteld de ossenstallen ‘onder een 
gevel’ te brengen.1429 Zelfs op het industriële Kattenburg werden eisen gesteld aan de bebouwing, 
waardoor deze een meer uniform karakter kreeg. Ingenieur Henrick Ruse had op voorspraak van 
de burgemeesters buiten de veiling om twintig kavels op Kattenburg gekocht. Hij zou deze 
voorzien van een bebouwing die zou strekken tot sieraad van de stad.1430 Aanvankelijk was het 
verboden om op Kattenburg de huizen smaller te maken dan de percelen; deze regel werd 
losgelaten: er mochten drie huizen op twee kavels worden gebouwd als er maar geen stegen 
tussen kwamen.1431 Ook werd als eis gesteld dat de huizen identieke gevels kregen.1432 
Oudburgemeester en thesaurier Hendrick Hooft gaf zelf het goede voorbeeld bij het streven naar 
grootschalige bebouwing. Hij ondertekende een convenant waarin hij verklaarde aan de 
Herengracht naast het erf op de hoek met de Utrechtsestraat een huis te bouwen van minimaal 
vijftig voet breed. Nicolaas van Waveren, die het erf aan de andere kant van de Utrechtsestraat 
had gekocht, beloofde diezelfde dag dat hij ‘metten eersten’ zou beginnen met de bebouwing van 
zijn erf.1433 
 
3.8.6 Bouwheren als collectief 
In de zestiende en zeventiende eeuw werden in veel Europese steden gebieden ontwikkeld door 
machthebbers en/of private ondernemers waarbij een aantal woonhuizen binnen een strak 
stedenbouwkundig concept werd gebouwd. Een van de eerste voorbeelden is de Strada Nuova in 
Genua uit 1550. In de loop van de tijd werden dergelijke projecten grootschaliger en kregen ze 
een meer uniforme architectuur. Vaak werden gevels voorgeschreven of zelfs gebouwd door de 
                                                                    
1426 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 174vo (19 februari 1664). 
1427 Dat lukte niet meteen: er werden zelfs loodsen op het plein toegestaan in afwachting van de definitieve bebouwing: 
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 38 (27 mei 1672). 
1428 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 10 (14 januari 1672). 
1429 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
1430 SAA 5025-22 (Vroedschap) 240vo-241 (28 januari 1660). 
1431 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 84vo (2 juli 1661). 
1432 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 86 (15 juli 1661). 
1433 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160vo-161 (8 november 1663). 
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ontwikkelaar. Voorbeelden zijn de ‘koningspleinen’ in Parijs, zoals het Place Royale of het Place 
Vendôme, Covent Garden in Londen, en later de crescents in Bath en terraces in Londen. Zo’n 
grootschalig ensemble onderscheidde zich in architectonische en sociale zin van zijn directe 
omgeving.1434 Binnen de Amsterdamse situatie met zijn dwingende grachtenstructuur was het 
onmogelijk om stedenbouwkundige ensembles te construeren. Binnen het plan kon met 
architectonische middelen extra status worden gegeven aan complexen van woonhuizen. 

Het esthetisch ideaal was zodanig ingeburgerd, dat regelgeving niet altijd noodzakelijk 
was. Een particulier initiatief leidde tot de bouw van het grootste ensemble grachtenpanden in 
Amsterdam (afb. 99). Deze serie grachtenhuizen, op de Herengracht tussen de Utrechtsestraat en 
de Reguliersgracht, ontstond op initiatief van de eigenaren (waaronder burgemeester Cornelis de 
Graeff).1435 Hier werd een reeks classicistische dubbele grachtenhuizen onder één kroonlijst 
gebouwd. De bewoners hadden een gezamenlijke afspraak ondertekend over de uniformering 
van bouwhoogte en de kroonlijst van hun huizen.1436 Dat gold ook voor de acht huizen aan de 
Herengracht en de Amstel, in 1674 gebouwd naar ontwerp van Adriaan Dortsman. Dit ensemble, 
waarvan de gevelwand aan de Herengracht in het midden werd gemarkeerd door een balkon met 
hardstenen reliëfs, is eveneens het resultaat van een particuliere projectontwikkeling, waar in de 
architectuur gestreefd werd naar eenheid en grootschaligheid, naar ‘ryen van Paleyzen’.1437 
 
3.8.7 Rooimeesters 
Het door Stalpaert geformuleerde uitgangspunt om het stratenplan en de verkaveling ‘in de haak’ 
te brengen werd zeer serieus genomen. Toen bleek dat een aantal kavels in de Utrechtsestraat niet 
helemaal recht waren en dit de verkaveling om de hoek aan de Herengracht zou beïnvloeden 
werd met de koper van de eerste vijf kavels op de hoek, thesaurier Hendrick Hooft, 
overeengekomen dat hij een schuin weglopend strookje grond langs de erven zou kopen.1438 Zo 
konden de kavels aan de Herengracht recht worden afgestoken.1439 De grond werd voor dertien 
gulden per vierkante voet verkocht.1440 Aan de noordkant van de Herengracht vond op verzoek 
van de kopers van de erven een herverkaveling plaats tussen de Utrechtsestraat en de 
Reguliersgracht. De kavelbreedte ging enigszins variëren omdat de eigenaren onderling hadden 
afgesproken dat de één een wat smaller kavel kreeg dan de ander.1441 

Het gesloten bouwblok was de basis van de stedelijke bebouwing. De rooilijnen waren 
daarmee de belangrijkste structurerende elementen in de stad. Handhaving van rooilijnen was het 
belangrijkste stedenbouwkundige instrument, met een stevige juridische basis in het 
eigendomsrecht. Voor de realisatie van lange rechte straten en grachten en grote blokken was het 
van groot belang dat de rooilijn goed werd uitgezet en door de bouwheren werd gerespecteerd. 
Bij het bebouwen van de stadsuitleg werd gerekend tot op de kwart voet. Ook bouwblokken die 
niet geheel waren bebouwd, moesten worden gesloten. In de verkoopvoorwaarden van percelen 
werd bepaald dat iemand die zijn erf niet binnen een jaar na overdracht had bebouwd een 
schutting in de rooilijn moest zetten om het bouwblok af te sluiten van de straat.1442 Op deze 
manier werd beoogd om inbraken te voorkomen. Dat een perceel nog niet bebouwd was kan 
nooit tot de conclusie leiden dat het ongebruikt bleef. Er zijn voorbeelden bekend van percelen 

                                                                    
1434 Rubens’ plaatwerk van de Strada Nuova werd op grote schaal in de Republiek verspreid: Lombaerde 2002. Zie 
over het Place Royale (nu Place des Vosges): Ballon 1991, 57-113. Over de bewogen bouwgeschiedenis van Place 
Vendôme: Hautecoeur 1972, 304-305. Over Covent Garden: Summerson 2000, 75-89; Harris, Orgel en Strong 1973, 
185-186. 
1435 Dudok van Heel 1997, 141-142. 
1436 De borstweringen zouden 8 voet hoog zijn, de eerste verdieping 16 voet 1 duim, de tweede 14 voet. De 
geveldecoratie stond vrij: Zantkuijl 1993. De bouwheren legden bij contract een achtergevelrooilijn vast, 64 voet achter 
de rooilijn. Deze gold voor een termijn van 25 jaar; het laatste pand in het rijtje, Herengracht 575-577, werd pas in 
1699 gebouwd. De achtergevelrooilijn was komen te vervallen en het pand was veel dieper dan de andere: De la 
Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 126-127. 
1437 Zie ook: Vlaardingerbroek 1996. 
1438 Het ging om kavels 47-51. Hooft kocht ze op de veiling: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 239-
239vo (mei 1664). 
1439 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 160-160vo (1 november 1663). 
1440 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 119vo (26 januari 1664). 
1441 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 178vo (4 maart 1664). 
1442 SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 161 (23 mei 1664); SAA 5039-183 (Register van verkochte erven) 
192-214 (4 december 1664). 
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waar nog geen hoofdbebouwing stond, maar die wel bebouwd waren met een tuinhuis en die als 
pleziertuin werden verhuurd. Andere onbebouwde kavels dienden als opslagruimte voor de bouw 
van de naastgelegen percelen.1443 

Na de gronduitgifte hielden de rooimeesters toezicht of bebouwing binnen de rooilijnen 
bleef.1444 Aanvankelijk waren er drie rooimeesters; ze hielden kantoor bij de Nieuwe Kerk.1445 In 
1660 namen de thesaurieren een vierde rooimeester aan.1446 Wie buiten de rooilijn bouwde 
riskeerde sloop van zijn pand. De meeste eigenaren keken wel uit, maar een enkeling waagde het 
erop. Een voorbeeld was mr. Nicolaes Tol op de hoek van de Leidsestraat en de Keizersgracht. 
Het is niet duidelijk of sprake was van een vergissing of een moedwillige overschrijding maar de 
thesaurieren waren onverbiddelijk: het huis werd afgebroken.1447 

Maar het werd niet altijd zo hard gespeeld. In 1668 was de weduwe van Jan Coijmans 
bezig met de bouw van een huis aan de Keizersgracht, op kavel nummer 27, het huidige 
Keizersgracht 407. Hier had voorheen de stadssteenhouwerij gelegen. Op deze plek lag een bocht 
in de gracht. Er was verwarring ontstaan over de ligging van de rooilijn. Dit leidde ertoe dat de 
funderingen van het huis niet op de bedoelde plaats waren gelegd. De weduwe vroeg aan de 
thesaurieren of de loop van de bocht niet iets kon worden bijgedraaid zodat zij niet opnieuw 
hoefde te beginnen met het heiwerk. Haar toekomstige buren, Samuel de Ligne en Isack 
Foucquier, hadden beiden op de thesaurie verklaard geen bezwaar te hebben. Mede daarom werd 
het haar toegestaan – er was in de bocht ook weinig van te zien.1448 
 
3.8.8 De Amstel: van monumentale hoofdas tot scheiding tussen oost en west 
De Amstel was de centrale as in de vergroting, maar ook het deel in de oude stad werd opnieuw 
ingericht en bebouwd. Het bestuur hield zich intensief bezig met het stadsbeeld langs de beide 
oevers. Deze bemoeienis gold niet alleen de aanleg van stenen kademuren, maar ook de 
bebouwing. De Binnen-Amstel was in alle opzichten een beeldbepalende locatie en een van de 
meest afgebeelde plaatsen in de stad. Voor de Nieuwe Doelenstraat had men uit drie plannen het 
‘aldercierlycxte’ gekozen.1449 De houtwallen, waar metershoge stapels hout en chaotische 
bebouwing van schuurtjes en schuttingen het beeld bepaalden, lagen in eerste instantie bijna 
overal langs de Binnen-Amstel maar werden steeds verder teruggedrongen. 

De Amsteloever tussen de Munt en de Blauwbrug kwam na de vierde vergroting op een 
zeer prominente plek te liggen. In 1605 was de Deventer Houtmarkt verplaatst naar Vlooienburg, 
maar sommige houthandelaren gebruikten ook de overkant van de Amstel, tussen de Munt en de 
Blauwbrug, voor de houtopslag en -handel. Dat was verboden; vervolgens wilden de eigenaren 
toestemming om de wallen te bebouwen en vervolgens te verhuren of te verkopen. Deze kregen 
ze niet, maar wel werd de kade van stadswege verbreed en beschoeid; de eigenaren kregen 
toestemming om de kade tussen de Munt en de Blauwbrug te gebruiken voor de handel in kalk, 
steen, zand en andere bouwmaterialen.1450 In 1642 hadden zich opnieuw houtkopers gevestigd 
tussen de Paardenstraat en de Blauwbrug. Ook zij werden uitgeplaatst.1451 

In 1661 waren de houtwallen op Vlooienburg aan de beurt. Wie de stad binnenvoer bij 
de Hogesluis kreeg over de rechtgetrokken rivier de gevelwand op Vlooienburg al van grote 
afstand te zien. De eigenaren van de houtwallen mochten hun erven aanlanden in de Amstel en 
vervolgens bebouwen onder voorwaarde dat ze dat allemaal ‘onder een facciata’ deden, naar een 
ontwerp dat de thesaurieren hadden laten maken.1452 Hier werd gestreefd naar monumentaliteit 
door de woonbebouwing in schaal en uniformiteit aan te laten sluiten bij het belendende 

                                                                    
1443 Van Eeghen 1961a. 
1444 Pontanus 1614, 302. 
1445 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 138vo (12 januari 1685). 
1446 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 46vo (31 januari 1660). 
1447 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo-109 (29 april 1670). 
1448 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 182 (16 mei 1668). Het ging om de erven aan de oostzijde van de Keizersgracht met de 
nummers 26 (De Ligne), 27 (weduwe Coijmans) en 28 (Isack Foucquier): SAA 5039-688 (Memoriael van diversche 
partijen) 276 (mei 1664). 
1449 SAA 5025-15 174 (11 december 1630). 
1450 SAA 5025-9 (Vroedschap) 130-131 (4 juni 1605). 
1451 SAA 5025-17 (Vroedschap) 118 (5 juni 1642). Ze krijgen het jaar daarna toestemming om een graanmarkt te 
houden op de kade: SAA 5025-17 (Vroedschap) 148vo (6 januari 1643). 
1452 Het is niet bekend wie de tekening gemaakt heeft: SAA 5039-2 86vo (22 juli 1661). 
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Diaconiehuis (afb. 100). Dit weeshuis, door Dapper op bewonderende toon omschreven als ‘een 
geweldig groot gevaerte’, was in de jaren 1656-1657 gebouwd naar ontwerp van Daniel 
Stalpaert.1453 Het enorme classicistische gebouw domineerde de Amstel van de Zwanenburgwal 
tot de Korte Houtstraat. Het had een terras aan de rivier, omgeven door een borstwering die 
onderdeel uitmaakte van het architectonisch ontwerp van het gebouw (afb. 101). 

Het ontwerp van de vierde vergroting was opgezet vanuit de Amstel. De rivier zou 
fungeren als monumentale middenas. In 1667 werd de Amstel aan de oostkant rechtgetrokken. 
De benodigde aanlandingen werden uitgevoerd.1454 Aan de westkant was dit al meteen na de 
vaststelling van het uitbreidingsplan in 1662 gebeurd. In 1668 werd op last van de burgemeesters 
een aantal erven aan de oostelijke Amsteldijk uitgegeven.1455 Men besloot in 1670 tot aanleg van 
de kade aan de oostzijde van de Amstel tussen de Blauwbrug en de Hogesluis.1456 De kade moest 
in 1672 nog worden opgehoogd en beschoeid.1457 Deze was in 1673 nog niet klaar; de uitvoering 
werd tot nader order uitgesteld.1458 Vooralsnog gaf de oostelijke Amsteloever een heel andere 
aanblik dan de tegenoverliggende kade die over de gehele lengte was bebouwd met woonhuizen. 
De westelijke gevelwand had overigens als nadeel dat de rijen percelen op de koppen lagen van 
de bouwblokken die aan beide zijden door de grachten werden omsloten. Hierdoor konden de 
huizen aan de Amstel geen grote tuinen krijgen. Net als elders vond herverkaveling plaats om de 
gewenste functionele indeling te bereiken. De zeepzieder Gijsbert Dommer, die de 
opdrachtgever was van Amstel 216, dat werd ontworpen door architect Adriaan Dortsman, kocht 
meerdere kavels aan de Herengracht om achter het grote huis aan de Amstel een tuin van enig 
formaat te kunnen aanleggen. Aan de Herengracht liet hij vijf kleinere huizen bouwen die alleen 
een klein achterplaatsje kregen.1459 

Door de economische omstandigheden na 1672 werd de rivier de scheiding van twee 
verschillende gebieden met op de beide oevers een andere bebouwing. Dit effect werd versterkt 
doordat de Amstel de gehele stad doorsneed. De rivier maakte geen deel uit van de 
grachtengordel maar liep ook door de werkgebieden aan de stadsrand. Daar lag het 
architectonische ambitieniveau van opdrachtgevers van gebouwen een stuk lager. In 1670 
verzocht een aantal ondernemers toestemming om aan oostkant van de Amstel een glasblazerij te 
beginnen, deels in bestaande loodsen. Ze hadden een aantal erven aan de Nieuwe Kerkstraat en 
de Amstel gekocht. In hun verzoek gaven ze zelf al aan dat het branden van kolen aan de Amstel 
tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht een afzichtelijk stadsbeeld zou opleveren. Daarom 
zou dat in de straat gebeuren.1460 Een van de eigenaren van de glasblazerij, Pieter Cromhout, wist 
het jaar daarna te regelen dat de gebouwen mochten blijven staan, althans voor zover ze niet 
midden op de gerooide Nieuwe Kerkstraat stonden. Om de daar te slopen opstallen te 
compenseren, mocht Cromhout het noordelijke hoekerf, de drie daarnaast gelegen erven in de 
Nieuwe Kerkstraat en een naastgelegen erf aan de Amstel kopen.1461 In 1672 werd de glasblazerij 
tijdelijk omgebouwd tot kruitmolen. Cromhout kreeg een loods elders toegewezen om het bedrijf 
onder te brengen.1462 Later werd de glasblazerij teruggebracht naar de hoek van de Nieuwe 
Kerkstraat.1463 

In 1699 werd besloten om de overige erven tussen de Nieuwe Herengracht, de Nieuwe 
Keizersgracht, de Amstel en de Weesperstraat te verkopen. Het tekent de gang van zaken aan de 
oostkant van de Amstel dat de stadslandmeter opdracht kreeg om twee verkavelingen in kaart te 
brengen, met perceelbreedtes van 20 en 26 voet. Men koos voor de smalle kavels; de koopkracht 
van particulieren was zodanig teruggelopen dat men door kleinere kavels uit te geven de markt 

                                                                    
1453 Dapper 1663, 420-421; Bakker, Fleurbaay en Gerlagh 1988, 106-107. Men kreeg de grond van de stad: SAA 5025-
21 (Vroedschap) 53 (6 januari 1656). 
1454 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 december 1667). 
1455 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 5 (17 februari 1668). 
1456 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670); SAA 5025-100 (Muniment Vroedschap) 112vo (29 januari 
1670). 
1457 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
1458 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
1459 Van Eeghen 1971b. 
1460 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 121vo-122 (17 september 1670). 
1461 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 5-5vo (11 november 1671). 
1462 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 43 (10 juni 1672). 
1463 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 1 (3 oktober 1686). 
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beter dacht te bedienen.1464 De oostzijde van de Amstel zou niet door particulieren van de nodige 
architectonische allure worden voorzien; daarvoor waren de grond- en vastgoedmarkt te zeer 
ingezakt en ontbraken bouwinitiatieven. Hierin werd voorzien door de bouw van het Diaconie 
Oude Vrouwenhuis, nu de Hermitage Amsterdam. In 1681 schonk de stad een groot stuk grond 
aan de Diaconie die daar tot sieraad van de stad (maar ook tot onderhouding van de tucht) een 
bejaardenhuis kon bouwen met een streng classicistische, uniforme gevel van meer dan honderd 
meter breed (afb. 102).1465 Het gedeelte tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe 
Keizersgracht kreeg hiermee alsnog een strenge symmetrie en grootschalige bebouwing. 

Maar ook aan de westkant van de Amstel voldeed de bebouwing niet overal aan de eisen 
van de tijd. Bij de Blauwbrug stond op de hoek met de Amstelstraat een aantal huizen buiten de 
nieuwe rooilijn (afb. 65). Deze hoek zou worden ‘afgerooid’ zodat een rechte doorlopende kade 
zou ontstaan. De eigenaren van de te slopen panden kregen in 1668 te horen dat hun huizen 
mochten blijven staan totdat de uitvoering zou beginnen.1466 In 1670 werden de huizen getaxeerd 
met het oog op de aanstaande onteigening.1467 Daarop gebeurde enige tijd niets. De eersten die 
van zich lieten horen waren de nieuwe bewoners van de Binnen-Amstel die iets stroomopwaarts 
kavels hadden gekocht. In de verkoopvoorwaarden voor hun erven had de stad zich 
verantwoordelijk gesteld voor het wegrooien van de hoek. De nieuwe eigenaren vreesden 
vertraging. Onder hen bevonden zich bouwheer/ontwikkelaar Jan Six en zijn architect Adriaan 
Dortsman: de bewoners in de weg te rooien hoek waren nog niet vertrokken en het zag er niet 
naar uit dat dat op 1 mei 1671 zou gebeuren. We mogen ervan uitgaan dat de panden op deze in 
het oog springende hoek niet in een grootse staat van onderhoud waren. Six en Dortsman c.s. 
vroegen het bestuur om haast te maken met het rechttrekken van de kade. Het stadsbestuur 
antwoordde dat het zich pas gehouden achtte aan de verkoopcondities als driekwart van de 
nieuwe kavels was bebouwd.1468 

De brouwerij ‘In de drie roskammen’ die bij de Blauwbrug aan de Amstel stond, zou 
deels worden weggerooid. De brouwerij mocht echter aan de andere kant uitbreiden op 
voorwaarde dat het gehele complex ‘onder een gevel’ werd gebracht.1469 Later werd ook de 
waterkant rechtgetrokken, waarbij de hoek van de oude fortificatie werd afgegraven en tot water 
gemaakt.1470 
 
3.8.9 Kerkbouw als sluitpost: van vier naar één kerk 
De stad was verantwoordelijk voor de bouw van kerken in de vergroting. Iedereen moest een 
kerk op loopafstand van zijn huis hebben. Gezien de grote oppervlakte van de vergroting waren 
in het uitbreidingsplan vier kerkpleinen opgenomen. Dit waren er meer dan in alle 
voorontwerpen, maar tussen tekenen en bouwen zit een groot verschil. De getekende pleinen 
lagen centraal in de vergroting, ongeveer halverwege de oude en de nieuwe stadsgrens. De 
pleinen lagen aan de Kerkstraat, de ringstraat die centraal door de vergroting liep. Kerken waren 
voorzien aan de Leidsegracht, aan de Reguliersgracht, aan de Muidergracht en op Wittenburg, in 
de zichtas van het oostelijke uiteinde van de Kerkstraat (afb. 64). 

De meeste kerken namen ondanks hun centrale ligging geen bijzondere plaats in. De 
basis van de vergroting lag in het ontwerp van een goed functionerend verkeerssysteem in 
combinatie met de verkaveling. Dat is goed te zien op een van de voorontwerpen waarop geen 
enkel kerkplein is ingetekend. Het systeem van grachten, achterstraten en radialen was de basis 
van het stadsontwerp; kerkpleinen waren van minder belang en werden later toegevoegd. 

De houding van het stadsbestuur tegenover de kerkbouw was niet wezenlijk veranderd 
sinds de derde vergroting. Deze houding kan worden omschreven als reactief, pragmatisch en 
vooral zuinig. Dat heeft ertoe geleid dat slechts één van de vier geplande kerkgebouwen, de 

                                                                    
1464 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 51vo (6 januari 1699). 
1465 SAA 5025-33 (Vroedschap) 332-333 (14 april 1681). 
1466 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 170 (15 februari 1668). 
1467 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 119vo (11 september 1670). 
1468 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 136-136vo (11 december 1670). 
1469 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17 (26 februari 1672); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 65vo (7 juli 1672); SAA 5039-5 
(Thesaurieren) 66 (7 juli 1672). De eigenaar van de brouwerij ontving 8500 gulden voor het afgerooide deel van zijn 
bedrijf: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 89vo (9 september 1672). 
1470 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 99vo (27 januari 1701). 
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Oosterkerk (afb. 49), daadwerkelijk is gebouwd. Op het Amstelveld werd een tijdelijk gebouw 
neergezet, de andere twee kerken werden om uiteenlopende redenen niet gebouwd. 

De bouw van kerken had geen hoge prioriteit. In 1656 ondernamen de burgemeesters en 
de oudraad een poging om de financiële banden tussen de kerken en het stadsbestuur door te 
snijden. De kerken, zo redeneerden de beide colleges, hadden hun eigen inkomen uit giften en de 
verkoop van graven en moesten zichzelf zien te bedruipen. De loonkosten van kosters, 
voorzangers en hondenmeppers, het onderhoud van kerkgebouwen en de nieuwbouw van 
bijgebouwen zouden in het vervolg voor rekening van de kerken komen.1471 Dat betekende niet 
dat de overheid zich geheel terugtrok uit de kerkbouw. De vroedschap besloot nog geen maand 
later om op stadskosten de houten Eilandskerk op het Bickerseiland te bouwen; de nieuwbouw 
van kerken werd met de grootst mogelijke zuinigheid ter hand genomen maar bleef een 
overheidstaak.1472 De westelijke eilanden zouden meer dan veertig jaar na hun aanleg eindelijk een 
kerk krijgen. Hiervoor moesten een mastmakerij en twee scheepswerven wijken.1473 Drie jaar later 
werd dit besluit heroverwogen omdat ‘de Gereformeerde Gemeente binnen dese stadt door 
Goddelijke Zegen zoo verre was aengegroeyt ende noch dagelijx vermeerderde’. Naast de 
Eilandskerk werd een tweede kerk gepland op Rapenburg. Vanwege de aanslagen die de 
fortificatiewerken deden op de stadskas werd met ‘met de meeste mesnage’ te werk gegaan. Men 
besloot geen kerken te bouwen maar twee preekschuren.1474 De bouw en exploitatie van 
Eilandskerk moest worden gefinancierd door de kerkmeesters van de Zuider- en Noorderkerk, 
ieder voor de helft.1475 De houten kerk was klaar in december 1659.1476 Een toren was niet nodig 
omdat er al een uurwerk op de Haarlemmerpoort hing. 

Op het leeggekomen VOC-terrein op Rapenburg werd in 1659 een preekschuur 
gebouwd.1477 Nog datzelfde jaar nam de oudraad een resolutie aan waarin alle kosten voor 
onderhoud en personeel van de beide preekschuren voor rekening zouden komen van de 
kerkmeesters van de Wester-, Zuider- en Noorderkerk.1478 Het duurde niet lang voordat de 
kerkmeesters van de preekschuur op Rapenburg, die in de stukken inmiddels ‘Oosterkerk’ werd 
genoemd, bij de burgemeesters aanklopten om subsidie.1479 In 1662 kreeg de kerk tweemaal 
duizend gulden.1480 De kade voor de preekschuur werd in 1662 bestraat.1481 Ook het 
Noorderkerkhof werd in die periode op stadskosten aangelegd.1482 

De bouw van de vier geplande kerken lag ondertussen stil. Dat was gezien de hoge 
kosten van de stadsuitbreiding (en de Tweede Engelse Oorlog) niet zo vreemd. Het kerkplein en 
de kerk aan de Leidsegracht werden uit het plan geschrapt. Dat hing samen met de beslissing om 
de bestaande gracht te handhaven. In 1663 nam men zich nog altijd voor het plein uit te 

                                                                    
1471 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 97 (11 november 1656); SAA 5039-33 (Oudraad) 136vo (11 november 1656). Na de 
brand in de Nieuwe Kerk in 1645 werd ook al overwogen de herstelwerkzaamheden uit handen te geven aan de 
kerkmeesters: SAA 5025-18 (Vroedschap) 39vo (21 februari 1645). 
1472 SAA 5025-21 (Vroedschap) 162 (7 december 1656). 
1473 SAA 5025-21 (Vroedschap) 162 (7 december 1656). Het jaar daarvoor was opdracht aan de thesaurieren gegeven 
om te bezien in welk deel van de stad het best een kerk zou kunnen worden toegevoegd. Blijkbaar werden de westelijke 
eilanden gezien als de plaats die het best een kerk zou kunnen gebruiken: SAA 5025-21 (Vroedschap) 15 (14 september 
1655). 
1474 SAA 5025-22 (Vroedschap) 93-94 (27 maart 1659). 
1475 SAA 5039-33 (Oudraad) 155vo-156 (12 november 1659). Ook de salarissen voor het kerkpersoneel, de kosters, 
voorzangers en hondemeppers, moesten door de kerkmeesters worden opgebracht. De kerkmeesters van de 
Noorderkerk werden op hun verzoek wegens armlastigheid ontslagen van deze verplichting: SAA 5039-33 (Oudraad) 
156vo (23 januari 1660). 
1476 Dat blijkt uit de aanstelling van een koster: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 44 (17 december 1659). In 1734 werd de 
houten Eilandskerk vervangen door een stenen gebouw: SAA 5025-54 (Vroedschap) 346 (29 april 1734); Bijtelaar 
1950. 
1477 De preekschuur werd gebouwd op een leeg erf bij de VOC-lijnbaan. Dit erf lag op het oostelijke uiteinde van 
Rapenburg, tegen de fortificatie aan: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 20vo-21 (21 februari 1659); SAA 5025-22 
(Vroedschap) 93-94 (27 maart 1659). De Eilandskerk was nog datzelfde jaar in gebruik: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 44 
(17 december 1659). Hetzelfde geldt voor de ‘Oosterpreekschuur’ op Rapenburg: SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 
13vo (23 december 1659). 
1478 SAA 5039-33 (Oudraad) 155vo-156 (12 november 1659). 
1479 J.W.E. 1922; Kleintjes 1983. 
1480 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 142 (9 maart 1662); SAA 5024-2 (Burgemeesters) 144vo (21 november 1662). 
1481 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). 
1482 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664). 
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sparen.1483 De succesvolle grondverkoop aan de grachtengordel hielp de kerkbouw niet; door het 
plein te schrappen kon de stad niet alleen een grote bezuiniging doorvoeren, maar ook duizenden 
guldens extra binnenhalen met de verkoop van bouwgrond.1484 

De tweede kerk die kwam te vervallen was die aan de Reguliersgracht. De burgemeesters 
kwamen in 1668 met een voorstel om een preekschuur te bouwen op het geplande plein tussen 
de Leidsepoort en de Utrechtsepoort.1485 De vroedschap nam het voorstel over omdat er 
‘ernstige versoecken van vele luijden’ aan ten grondslag lagen. Het initiatief kwam niet van het 
stadsbestuur maar van omwonenden. Hiermee werd de bouw van een stenen kerk op de lange 
baan geschoven. De kerk werd aan de rand van het plein gesitueerd om daarmee de bouw van 
een stenen kerk op termijn niet te hinderen. In de vergadering werd geopperd dat de opbrengst 
van de omliggende bouwpercelen kleiner zou kunnen zijn door de bouw van de preekschuur; net 
als dat later bij het Walenweeshuis zou gebeuren, werd een relatie gelegd tussen de architectuur 
van openbare gebouwen en de grondprijs in de directe omgeving. De vroedschap merkte echter 
op dat ‘met het timmeren van soodanigen schuer de erven daer ontrent naest uijt te geven niet te 
minder sullen gelden’.1486 Deze resolutie gaf het startsein tot de bouw van de Amstelkerk, die in 
1669 in gebruik werd genomen.1487 Het gebouw was op dat moment nog niet helemaal klaar; er 
werd in 1670 nog aan gewerkt.1488 Het voornemen om de preekschuur ooit te vervangen door 
een stenen kerkgebouw bleef bestaan. Tussen 1684 en 1695 tekende Nicolaas Listingh op 
verzoek van de burgemeesters plannen voor een koepelkerk op het Reguliersplein (afb. 103) maar 
deze zijn nooit tot uitvoering gekomen.1489 Toen in 1687 bouwkavels aan de oostkant van het 
plein werden geveild werden die zo afgestoken dat het plein ruim genoeg zou zijn om alsnog een 
stenen kerk te bouwen.1490 Het is er niet van gekomen: na meer dan drie eeuwen is de Amstelkerk 
het oudste tijdelijke gebouw in Amsterdam. 

De derde geplande kerk stond aan de Muidergracht. Dat deze er nooit is gekomen is 
geen verrassing. Mensen die om een kerkgebouw hadden kunnen vragen woonden er niet. Zo 
bleef uiteindelijk maar een kerk over: de Oosterkerk. De bewoners van de oostelijke eilanden 
konden vanaf 1659 naar de preekschuur op Rapenburg. Dit was een tijdelijke situatie die 
betrekkelijk kort heeft geduurd. De reden hiervoor was van praktische aard: de preekschuur werd 
gesloopt vanwege de aanleg van de Rapenburgersluis.1491 De vestingwerken en de VOC-lijnbaan 
werden gesloopt en de Nieuwe Herengracht werd aangelegd.1492 Op vier juli 1669 besloten de 
thesaurieren om een kerkontwerp van Daniel Stalpaert aan de vroedschap te tonen. Het ging om 
een monumentale centraalbouw naar classicistisch model die een dominante aanwezigheid in de 
skyline zou krijgen. De burgemeesters hadden een nieuwe manier bedacht om de bouw te 
financieren: de kerkmeesters mochten publieke geldleningen uitschrijven tegen drie procent 
rente. Terugbetaling van hoofdsom en rente zou worden opgebracht uit de verkoop van graven 

                                                                    
1483 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145 (25 augustus 1663). 
1484 Jaren later kwam dominee Li Cockton tot tweemaal toe naar de burgemeesters met de vraag of de schermschool 
aan de Leidsegracht niet als preekschuur kon worden ingericht: SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 23 
(18 juli 1668); SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 24 (28 juli 1668). De schermschool is later in gebruik 
genomen als kerk voor de Waalse gemeente. Die was na de herroeping van het Edict van Nantes sterk gegroeid; de 
galerijen in de Waalse kerk liepen het gevaar in te storten onder de toevloed aan gereformeerde Fransen. De kosten van 
de verbouwing, 6400 gulden, moesten worden terugverdiend uit de verkoop van graven: SAA 5025-37 (Vroedschap) 
33 (22 december 1685); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 12vo-13vo (17 januari 1687). Ook de verbouwing en vergroting 
van de Gasthuiskerk werd op die manier gefinancierd: SAA 5025-37 (Vroedschap) 50 (16 januari 1686). 
1485 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 26 (7 augustus 1668). 
1486 SAA 5025-26 (Vroedschap) 89vo (9 augustus 1668); Van Eeghen 1961b; Jacobs 1990. 
1487 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). De dag daarna werd een hondenmepper aangesteld: SAA 
5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 46 (29 januari 1669). Ook de aanschaf van boeken en kussens wijst erop 
dat het gebouw in gebruik was: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 63vo (20 augustus 1669). 
1488 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). In 1671 werd bij de kerk een keet geplaatst, omdat de 
stookplaats in de kerk als brandgevaarlijk werd beoordeeld: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 144vo (15 januari 1671); Groen 
1970. 
1489 Ottenheym 1999; Van Eeghen 1961b. 
1490 SAA 5025-37 (Vroedschap) 223 (7 januari 1687). 
1491 Bom 1922, 3; Kruizinga 1976; Kleintjes 1983. 
1492 Deze werken begonnen in 1667 en zouden geruime tijd in beslag nemen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166 (12 
december 1667); Van Essen 1998, 46-47, 64. De lijnbaan van de VOC was sinds 1605 aan de oostelijke stadswal 
gevestigd: SAA 5024-1 (Burgemeesters) 6 (22 juli 1605). 
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in de kerk.1493 De burgemeesters dachten een methode te hebben gevonden om de kerk te laten 
verrijzen als onderneming die zichzelf uit eigen opbrengsten zou financieren, zonder steun van 
de stad. In totaal schreven de kerkmeesters zestien leningen uit voor een totaalbedrag van 
138.000 gulden.1494 In 1672 was de kapitaalmarkt kennelijk dermate krap dat eerst de rente 
omhoogging en er uiteindelijk niets meer te lenen viel; toen kreeg de Oosterkerk toch een 
bijdrage van de stad van 6000 gulden.1495 

De bouw van de kerk was in 1670 nog in gang. Op de jaarlijkse werklijst staat dat de 
bouw van de kerk diende te worden ‘bevorderd’.1496 In 1671 was het gebouw klaar. Het uurwerk 
uit de Beurstoren werd op de Oosterkerk geplaatst. Voor de Beurs werd een nieuw uurwerk 
besteld.1497 Zo leidde een nieuw financieringsmodel voor de kerkbouw ertoe dat de bewoners van 
de Gouden Bocht een houten noodkerk kregen, terwijl de sjouwers en scheepstimmerlieden van 
de oostelijke eilanden de beschikking kregen over een van de meest monumentale kerkgebouwen 
uit de Gouden Eeuw (afb. 49). 

In het oostelijk deel van de stad, dat slechts langzaam werd bebouwd, waren geen torens. 
Daarom stelde Jan Six, die woonde op het huidige adres Herengracht 619, voor om een 
klokketoren te plaatsen op het latere Amstelhof, tijdens de planfase van dit gebouw, op 21 
oktober 1681. Hij schatte de kosten op 1400 tot 1500 gulden. De opdrachtgever van het gebouw, 
de Diakonie, had geen bezwaar zolang er geen financiële bijdrage werd verwacht. Maar de stad 
zat krap bij kas, en de burgemeesters waren van mening dat de buurt zijn eigen voorzieningen 
diende te verzorgen. Jan Six stuurde een timmerman op pad om zijn buren in het project te 
interesseren, maar dat bleek moeilijker dan verwacht. Uiteindelijk kwam de toren er niet. 

Alle andere kerkgenootschappen (dat waren er tientallen) moesten op de vrije markt een 
pand of bouwkavel zoeken. Veel kerken stonden in wijken met veel immigranten. Alleen de 
Lutheranen en de Joden mochten monumentale kerkgebouwen bouwen. Beide groepen maakten 
op niet mis te verstane wijze gebruik van dit voorrecht, de Lutheranen aan het Singel, de Joden 
bij de Muidergracht (afb. 104). In 1672 werd de mogelijkheid geopperd om een plein aan te 
leggen voor de synagoge. De aanleiding was een financiële kwestie: de regenten van het 
Leprozenhuis, aan het latere Waterlooplein, eisten betaling voor de grond die onteigend was ten 
behoeve van het verbinden van de Houtgracht met de geplande Muidergracht. Er werd geopperd 
om de grachtaanleg achterwege te laten en de grond terug te geven aan het Leprozenhuis. 
Hiermee zou de stad de verschuldigde 13.680 gulden niet hoeven te betalen. Door een plein aan 
te leggen, kon bovendien de bouw van een flink stuk stenen kade en drie bruggen, waaronder een 
grote stenen brug over de Houtgracht, achterwege blijven.1498 Het werk aan de brug over de 
Houtgracht werd stilgelegd. Men besloot om de bouwheren van de Portugese synagoge de vraag 
voor te leggen of zij liever een plein of een gracht voor hun gebouw wilden. Ze wilden de gracht 
waar op gerekend was; de synagoge was zo ontworpen en georiënteerd, dat de gewelven eronder 
als opslagruimte konden worden gebruikt. Deze gewelven liggen in de lengterichting van het 
gebouw.1499 Zonder gracht zou de aan- en afvoer van goederen niet mogelijk zijn, waardoor de 
gewelven niet geschikt zouden zijn voor de beoogde functie. Daarom vroegen ze om het 
doorgraven van de begonnen Muidergracht in de Houtgracht. In 1672 besloot men het werk aan 
de brug te hervatten.1500 In 1675, na oplevering van de synagoge, werden de bestrating en de 

                                                                    
1493 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 56 (4 juli 1669). 
1494 De eerste 13 leningen werden uitgeschreven tegen drie procent rente; daarna werd de kapitaalmarkt krapper en 
klom de rente naar vier procent: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 65 (24 augustus 1669), 75vo (8 oktober 1669), 86 (5 
december 1669), 101vo (5 maart 1670), 111vo (13 mei 1670), 112vo (5 juni 1670), 118vo (27 augustus 1670), 121vo 
(1670), 137 (16 december 1670), 150 (24 februari 1671), 155 (8 april 1671), 178 (16 juni 1671), 179 (20 augustus 1671); 
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 4 (27 oktober 1671), 44 (15 juni 1672). Van Essen meent dat het geld werd geleend van de 
stad maar dit is niet juist: de kerkmeesters leenden op de kapitaalmarkt met toestemming van de thesaurieren: Van 
Essen 1998, 47. 
1495 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 106vo (9 november 1672). 
1496 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1497 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 158vo (29 april 1671). 
1498 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 38vo-39 (30 april 1672). 
1499 Bosman 2004. Op een prent van Romeyn de Hooghe uit 1675 staan vier tongewelven weergegeven: De Castro 
1950, 9. In werkelijkheid zijn er vijf: Van Agt 1974, 39. Een andere instelling die vlakbij was gevestigd, het Amstelhof, 
had ook grote kelders voor de verhuur: Meischke 1983, 14. 
1500 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). Het jaar daarna werd de aanleg opnieuw uitgesteld: SAA 5039-
5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 1673). 
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kademuren rond de synagoges aangelegd. De brug was toen klaar.1501 De wallen werden van hout 
gemaakt en niet van steen; de tijden van voorspoed waren voorbij.1502 
 
3.8.10 Twee weeshuizen 
In oktober 1663 besprak de vroedschap het ontwerp van een nieuw Aalmoezeniersweeshuis. De 
Aalmoezeniers hadden de verantwoordelijkheid over wezen en vondelingen die geen poorter van 
Amsterdam of lid van de gereformeerde kerk waren en daarom niet in het Burgerweeshuis of 
Diaconie Weeshuis terecht konden. Deze categorie was door immigratie sterk gegroeid; slechts 
een klein percentage van de nieuwkomers kocht het poorterschap.1503 

In opdracht van de raad was een ontwerp gemaakt voor een groot weeshuis, zonder dat 
de locatie vaststond. Het gebouw, georganiseerd rond twee vierkante binnenplaatsen, was zo 
ontworpen dat het op allerlei locaties paste. Men koos voor de Prinsengracht tussen de 
Leidsestraat en de Leidsegracht. De stad stelde de grond ter beschikking.1504 Het gebouw was al 
in 1665 in gebruik.1505 In 1683 werd het gebouw uitgebreid; er woonden toen 1600 kinderen (afb. 
105). 

In 1668 kwam de predikant van de Waalse gemeente met twee ouderlingen naar de 
burgemeesters. Hij vroeg om een stuk grond om voor een nieuw weeshuis. Dit zou het in 1630 
gestichte gebouw in de Laurierstraat moeten vervangen.1506 Het aantal weeskinderen was sterk 
gegroeid. Bovendien moesten de jongens van de meisjes worden gescheiden, om verdere 
‘ongeregeltheden’ te voorkomen. Dit verzoek werd ingewilligd: de stad zou een stuk grond 
schenken aan de kerk. Het bestaande weeshuis mocht worden verkocht en de opbrengst mocht 
worden geïnvesteerd in de nieuwbouw.1507 De thesaurieren kregen de opdracht om een locatie te 
zoeken in de buurt van de Spiegelgracht.1508 Anderhalve week later had men de plek bepaald op 
de hoek van de Vijzelgracht en de Prinsengracht.1509 Het gebouw werd ontworpen door Adriaan 
Dortsman en was een van de grotere gebouwen in de vergroting (afb. 106).  

Net als het Diaconie Oude Vrouwenhuis kwamen de beide weeshuizen op een 
prominente plek. Daarbij waren de Herengracht en de Keizersgracht uitgesloten. De grond was 
veel te duur en weeshuizen pasten niet in een keurblok. Voor het woongenot aan de grote 
grachten waren de weeshuizen schadelijk, maar in het gebied buiten de Prinsengracht hadden ze 
het tegengestelde effect. De allure van een groots gebouw straalde af om zijn omgeving, en dat 
betaalde zichzelf terug. Een van de argumenten die leidden tot de bouw van het Walenweeshuis 
was de toename van de grondopbrengst in de directe omgeving van het gebouw. De vroedschap 
achtte het financieel verantwoord om de Waalse gemeente de benodigde bouwgrond te schenken. 
Dit kon per saldo gebeuren ‘zonder nadeel van de stad’, omdat ‘de aen en bij gelegene erven 
ontrent soo een publijcq gebouw voor des te hooger prijs stonden gebeneficieert te werden’.1510 
Esthetiek en rentabiliteit gingen hand in hand. 
 
3.8.11 ‘Hedendaeghse mode’: architectuur en regelgeving 
Over het algemeen verliep de bebouwing naar wens. De kopers van de kavels aan de 
Herengracht en iets mindere mate de Keizersgracht deden wat van ze verwacht werd: ze lieten op 
hun erf een ‘cierlick gebouw’ neerzetten. De meeste van deze gebouwen werden overigens niet 
door een architect, maar door een timmerman of aannemer ontworpen. Veel huizen voldeden tot 
op zekere hoogte aan het schoonheidsideaal dat uit Italiaanse tractaten via de Nederlandse 

                                                                    
1501 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 1675). 
1502 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675). 
1503 Oldewelt 1969. 
1504 SAA 5025-24 (Vroedschap) 50 (26 oktober 1663). 
1505 Van Essen 1998, 49. De thesaurieren stelden in december 1667 voor het oude weeshuis aan het Singel te splitsen in 
verschillende woonhuizen en te verkopen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667); Dapper 
1663, 424-425. 
1506 Dapper 1663, 421. 
1507 SAA 5024-19 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 43-44 (4 januari 1669). Zie over de bouwgeschiedenis: Van 
Eeghen 1971a. 
1508 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 14 (3 januari 1669). 
1509 De instelling kreeg nog twee percelen aan de Prinsengracht en twee erachter aan de Eerste Weteringdwarsstraat: 
SAA 5039-4 (Thesaurieren) 177-177vo (15 juli 1671). 
1510 SAA 5025-26 (Vroedschap) 135vo, 136 (15 januari 1669). 
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samenvattingen in de ‘ordenboekjes’ naar Amsterdam was doorgesijpeld. De huizen maakten deel 
uit van homogene gevelwanden. 

In architectuurtractaten werden huizen ingedeeld in categorieën. Een huis van een 
gewoon koopman mocht groot en breed zijn en moest worden geleed volgens de classicistische 
principes van symmetrie en goede verhoudingen. Maar er speelde ook de notie van 
architectonisch decorum. Al te overvloedige ornamentiek moest worden vermeden. De rijkdom 
werd daarom niet zozeer gezocht in architectonische elementen maar in de materiaalkeuze. 
Steeds meer gevels werden geheel in natuursteen uitgevoerd.  

Willem de Goijer dacht op de markt voor natuursteen in te spelen met zijn 
marmerzaagmolen. Het zagen van natuursteen was zwaar werk, dat alleen door sterke mannen 
kon worden gedaan. De lonen waren laag; in andere bedrijfstakken kon men meer verdienen. 
Daarom werd het zagen van natuursteen weinig gedaan. De Goijers molen kon het materiaal 
goedkoper en beter verwerken. Hij kreeg voor twintig jaar het alleenrecht van de Staten van 
Holland om een marmerzaagmolen te mogen exploiteren. Hij deed de aanvraag in 1663, toen de 
omwalling van de vierde vergroting klaar was en de bouw van woonhuizen en stadsgebouwen 
zou beginnen. Het octrooi werd in 1683 en 1697 verlengd; in het begin van de achttiende eeuw 
kreeg de molen een andere functie.1511 

In de architectuur van woonhuizen speelden de klasssieke zuilenorden een grote rol. De 
voorgevel werd geleed door middel van pilasters en lijsten. Deze sprongen drie tot vier duim uit 
de gevel en dus buiten de rooilijn. Voor iedere overstek was al sinds de zestiende eeuw 
toestemming nodig.1512 De meeste bouwheren maakten zich niet druk over zo’n overschrijding 
van de eigendomsgrens. Sommigen wilden rechtszekerheid, om niet het risico te lopen dat een 
deel van hun gebouw op last van de stad moest worden gesloopt of dat er later precario moest 
worden betaald. De koopman David Hontum was de eerste indiener van een bouwaanvraag; er 
was nog geen stelsel van bouwvergunningen en dus was deze in de vorm van een rekest gericht 
aan de burgemeesters. Hontum was 1665 bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een 
huis aan de Herengracht bij de Vijzelstraat. Net als bij de andere huizen aan de gracht zouden de 
pilasters, borstweringen en de dagkanten van de kozijnen iets uitsteken ‘gelijk diergelijke groote 
gebouwen meest gemaekt worden’. Dat was nodig om ‘de cierlijckheid des wercks te beter te 
verthonen’. Uit het verzoekschrift blijkt dat het betrekkelijk normaal was om de rooilijn te 
overschrijden en dat het op grote schaal gebeurde. Hij vroeg toestemming voor een 
overschrijding met zo’n 3,5 duim. Zijn verzoek ging vergezeld van een tekening van de 
voorgevel. Hontums verzoekschrift werd doorgestuurd naar de rooimeesters. Die stonden 
positief ten opzichte van Hontums verzoek.1513 Een tweede bouwaanvraag, eveneens voorzien 
van een tekening, was afkomstig van Arnout Hontum, een broer van David. Hij wilde de 
borstwering en voorgevel van zijn huis aan de Herengracht een halve steen laten ‘uitcarnissen’. 
Dit werkwoord is afgeleid van ‘cornis’ of kroonlijst. Ook hij kreeg zijn zin.1514 De broers 
woonden aanvankelijk op de ‘oude’ Herengracht, maar hadden besloten om naar nieuwbouw in 
de Gouden Bocht te verhuizen.1515 

De koopman Isaac Jan Nijs was in 1666 begonnen met de bouw van een dubbel huis op 
de Keizersgracht. Hij wilde zijn ‘cornice’ vierenhalve duim laten uitspringen over de breedte van 
28 voet en twee duim. De rooimeesters werden op pad gestuurd om de bouw (die vlak boven 
maaiveld stond) te inspecteren. Op basis van hun rapport kreeg Nijs toestemming voor zijn 
kroonlijst.1516 Stadssecretaris Jacob van Strijen kreeg eveneens toestemming voor een aantal 
‘carnissen’; hij woonde op hetzelfde deel van de Keizersgracht.1517 

                                                                    
1511 SAA 5037-9 (Octrooien Staten van Holland) 333-334vo (30 april 1663). Over de marmerzaagmolen: Van den Hoek 
Ostende 1990; Jurgens 2007. 
1512 Noordkerk 1748-1778, 983, punt L. 
1513 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 219 (8 juli 1665). Van Eeghen stelt om niet nader verklaarde redenen dat het ‘niet 
mogelijk’ was dat de voorgevel voorzien zou zijn van pilasters: De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde 
Bisschop 1976, 579. 
1514 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 222vo (18 mei 1666). Dit huis lag vlak bij Herengracht 412, van Guillaume Belin 
de la Garde. 
1515 De la Fontaine Verwey, Van Eeghen en Roosegaarde Bisschop 1976, 489-490, 579-580. 
1516 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 199vo (2 juli 1666). Over Keizersgracht 577: Ottenheym 1989, 232, 252-253. 
1517 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 81vo (29 juni 1694). 
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Het aantal geregistreerde aanvragen om dergelijke vergunningen was niet groot, maar 
mogelijk zouden nog honderden volgen. Daarom werd in 1670 een regeling voor de 
classicistische ornamentiek vastgesteld.1518 Hierin werden maximale maten gesteld aan balkons, 
kroonlijsten en andere ornamentiek. Balkons mochten alleen op de middenas van de gevel 
komen en niet verder dan tot elf duim over de rooilijn steken. Diepere balkons (tot drie voet) 
waren toegestaan op een minimale hoogte van 20 of 21 voet (5,66 of 5,94 meter) boven de straat. 
Zo’n dieper balkon mocht een maximale hoogte van vier voet (1,13 meter) krijgen. Dit was de 
maximale overschrijding van de rooilijn; alle verdere ‘cieraet’ of ‘commoditeijt’ moest boven 
eigen grond worden aangebracht. Zwaardere ornamentiek of diepere balkons moesten op eigen 
grond worden gerealiseerd door insnijding in de gevel. 

Een andere overschrijding van de rooilijn vormden de pothuizen. De pothuizen waren 
een puur utilitaire uitbreiding van het souterrain. Deze werden in tegenstelling tot de 
monumentale stoepen en classicistische ornamenten niet erg op prijs gesteld. Pothuizen kwamen 
aan de grote grachten nauwelijks voor. Souterrains waren al donker. Wie ook nog een pothuis 
bouwde had grote ramen nodig om genoeg daglicht binnen te krijgen. Sommige opdrachtgevers 
lieten de ramen naar buiten openslaan. Dit ging de rooimeesters een stap te ver, niet in het minst 
omdat het verkeer erdoor gehinderd werd. Niemand mocht dat nog doen en wie al naar buiten 
draaiende ramen in zijn pothuis had, moest ze voor 1 november 1665 weghalen op straffe van 
een boete en ‘dadelijke demolitie’. Dit gold niet alleen voor de nieuwe uitbreiding maar ook voor 
de oude stad.1519 

Een dubbel grachtenpand had een aantal trekken van een buitenhuis: het was breed en 
relatief laag, doordat er geen pakzolders of bovenwoningen waren, het was symmetrisch geleed 
en voorzien van een monumentale hardstenen stoep. De schaal van de stoepen werd voor de 
vierde vergroting aangepast aan de nieuwe schaal van de bebouwing. Dat begon met de hoogte. 
De stoepen mochten hoger worden dan in de derde vergroting: de maximale hoogte ging van vijf 
naar zeven voet. Deze hoogte gold voor alle panden, ook die tegenover de opritten naar de 
bruggen, waar de kades geleidelijk opliepen. 

In 1668 werd de regelgeving op het gebied van de stoepen opnieuw versoepeld. Een 
aantal kopers van erven aan de Herengracht stuurde een brief naar de burgemeesters. Men wees 
op het feit dat de nieuwe mode in de architectuur op veel plaatsen had geleid tot overschrijding 
van de rooilijnen, om de classicistische ornamentiek aan de gevels toe te staan. De briefschrijvers 
betoogden dat de breedte van de stoepen niet meer in verhouding stond tot de steeds plastischer 
wordende gevels. De keur die in 1614, na de vorige stadsuitbreiding, was vastgesteld, was daarom 
aan vervanging toe. Daarin werd voorgeschreven dat een stoep niet verder dan vier voet uit de 
gevel mocht staan. De briefschrijvers verzochten het bestuur om de maximale maat te vergroten 
tot vijf voet. De eigenaar van het hoekerf met de Leidsestraat had zijn voorgevel niet in de straat, 
maar aan de gracht gelegd. Zijn stoep stak vier voet en acht duim uit de gevel. Dat leverde geen 
overlast op voor de buren, groot gemak voor de eigenaar zelf, en ook nog eens extra ‘ciraden’ 
voor de stad. Dit verzoek werd ingewilligd. Dat kon haast niet anders: een van de ondertekenaars 
was burgemeester Andries de Graeff, die woonde op het huidige adres Herengracht 462. Hij 
stuurde een brief naar zichzelf; bewoner De Graeff verzocht burgemeester De Graeff om een 
gunst.1520 Vanaf die tijd mocht de stoep een voet dieper de openbare ruimte in steken. 

De vastgelegde maten zijn nog te zien in de gebruikelijke gevelindeling van 
grachtenpanden in de vierde vergroting: een geornamenteerde middenrisaliet bestond uit een 
monumentale stoep en ingangspartij met daarboven een nog iets verder uitspringend balkon over 
de middenas van de gevel. Het beleid was een recept voor het ontwerp van een classicistisch 
dubbel grachtenpand.

                                                                    
1518 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 176-177 (25 maart 1670); SAA 5024-16 (Afschriften resoluties burgemeesters) 31-33 
(25 maart 1670); SAA 5039-33 (Oudraad) 182-182vo (25 maart 1670). 
1519 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 30-30vo (16 juli 1665). 
1520 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 159vo (6 januari 1668). 
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3.9 Het  e i nde van de s tad sontwikkel in g 1670 -1690 
 
3.9.1 Een ‘bekommerlike toestand’: de stadsverdediging na de vierde uitleg 
In maart 1667, maanden voordat de vrede werd getekend, was men in Amsterdam alweer volop 
bezig met de civiele werken: de prioriteit was verschoven naar de uitvoering van de 
stadsuitbreiding.1521 Tien bolwerken moesten nog worden voorzien van een gemetselde stenen 
buitenwand. Men overwoog om deze tien tegelijk uit te voeren, maar dit plan werd 
verworpen.1522 Men besloot om elk jaar een of twee bolwerken op te metselen, al naar gelang de 
toestand van de stadskas.1523 Kort daarop kwam de ‘bekommerlike toestand’ van de nieuwe 
fortificatie aan de orde. De vroedschap verzocht de burgemeesters en thesaurieren om de stenen 
bekleding van de overige bolwerken zo snel mogelijk te realiseren.1524 Men besloot echter voort te 
gaan op het tempo van twee bolwerken per jaar. Nadat de strategisch belangrijkste waren gedaan 
zou men vanaf de Leidsepoort telkens twee bolwerken aanpakken.1525 

De bolwerken waren vlak na de aanleg al toe aan grootschalig reparatiewerk. Net als 
dijken waren ze de eerste jaren onderhevig aan zetting. Het verval zette vanaf de oplevering op 
hoge snelheid in. De zetting leidde tot scheurvorming of instorting. De vestingwerken rond de 
derde vergroting werden voorzien van een gemetselde muur.  

In 1671 werden de fundamenten gelegd voor de stenen bekleding van twee van de 
bolwerken.1526 In 1672 waren er twee bij de Haarlemmerpoort in uitvoering.1527 Gezien de 
militaire dreiging was er meer haast dan gewoonlijk. De stadsregering hield al vanaf december 
1671 rekening met een mogelijke aanval.1528 Stadsmetselaar Crabbendam mocht voor zes 
maanden 34 mannen extra inhuren, alleen al voor het bereiden van metselspecie.1529 In juni 1672 
moest dit werk worden stopgezet omdat de stadsgracht ervoor was afgedamd en drooggelegd. De 
situatie werd nu kritiek; men moest zover doormetselen als enigszins mogelijk was en daarna de 
dammen weghalen.1530  

In 1672 werd de gehele machinerie die zich met de stadsuitbreiding had beziggehouden 
stopgezet. Men zette alles op alles om de stadsverdediging op orde te krijgen, nadat het Franse 
leger was doorgedrongen tot aan de geïnundeerde Hollandse Waterlinie. In de winter van 1672 
deden de Fransen bij strenge vorst een poging om door de linie te breken. Dit mislukte door de 
invallende dooi. In Amsterdam was nu de defensie vanaf het IJ het belangrijkste punt. Er werd 
een gracht gehakt in het ijs, die werd verdedigd door bewapende schepen.1531 Het Rampjaar 
leidde tot versnelde uitvoering van de vestingwerken.1532 In 1673 was de stenen bekleding van het 

                                                                    
1521 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1522 Het zou 150.000 gulden kosten om ze alle tien tegelijk uit te voeren: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 
december 1667). Hiervoor waren 9.770.000 moppen nodig. Tien tegelijk was te hoog gegrepen, maar men besloot om 
in 1668 geen twee maar vier bolwerken onder handen te nemen. Net als bij het grondwerk werden de bolwerken aan 
de toegangswegen eerst aangepakt: SAA 5025-26 (Vroedschap) 21 (28 januari 1668). Het ging om het bolwerk aan de 
oostzijde van de Weesperpoort, dat aan de westzijde van de Utrechtsepoort en de bolwerken aan weerszijden van de 
Leidsepoort. Het werk moest meteen aanvangen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 162vo (31 januari 1668). Men zou in het 
seizoen van 1669 het bolwerk met de Stinkmolen en dat ernaast van een gemetselde buitenwand voorzien: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). Later dat jaar besloten de thesaurieren om toch weer vier bolwerken op te 
metselen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 49 (15 mei 1669). 
1523 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
1524 SAA 5025-26 (Vroedschap) 43 (12 maart 1668). 
1525 SAA 5025-26 (Vroedschap) 137 (28 januari 1669). 
1526 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 1 (6 oktober 1671). 
1527 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 23vo (5 april 1672). 
1528 SAA 5025-27 (Vroedschap) 173vo-174 (7 december 1671); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 9 (17 december 1671). 
Deze resoluties vormen het begin van een lange reeks besluiten waarin de organisatie van de stadsverdediging wordt 
geregeld. Zie ook: Hameleers en Schmitz 1994. 
1529 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 25 (12 april 1672). De bogen van deze twee bolwerken moesten hoger komen te liggen 
dan de andere en men moest op zoek naar de beste kwaliteit grijzen metselsteen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo 
(20 mei 1672). 
1530 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672). 
1531 Bakker en Schmitz 2007, 219-221. 
1532 Hameleers en Schmitz 1994. In 1673 werd mede op basis van de ervaringen uit de periode daarvoor een opzichter 
over de vestingwerken aangesteld. Deze moest het muurwerk, aardwerk en houtwerk controleren; ook de afsluiting van 
de sloten die uitkwamen op de stadsgracht en de palissaden in het IJ vielen onder zijn verantwoordelijkheid: SAA 
5039-5 (Thesaurieren) 158 (21 juli 1673). De eerste die deze functie bekleedde was Nicolaas van der Heijden: SAA 
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bolwerk Westerbeer ten noorden van de Haarlemmerpoort ingestort. Men besloot om het met 
zoden te bekleden.1533 De snelle bouw heeft daar mogelijk aan bijgedragen. 

Vanaf november 1673 was er geen directe dreiging meer; het verval van de 
vestingwerken zette weer in verhoogd tempo in. In het jaar daarop dreigden opnieuw bolwerken 
in te storten. Een aantal bolwerken werd gestut met planken.1534 In 1676 schoof de cementmolen 
in het bolwerk Zeeburg van zijn fundering door de zetting van de ondergrond.1535 

De vesting verzakte niet alleen door zetting, maar ook door de aanleg (tijdens het 
Rampjaar) van aarden borstweringen op de wal. Hierin zag men de oorzaak van de verzakking 
van de courtine tussen de bolwerken 6 en 7. Iets verderop, bij de Muiderpoort, tussen de 
bolwerken 5 en 6, was een bres ontstaan van zo’n 75 meter, zonder dat er enige vijand aan te pas 
was gekomen. De borstweringen werden over de wal geslecht.1536 Kort daarop besloot men, 
nadat opnieuw een bolwerk en een courtine waren ingestort, om geen stenen bekledingen en 
borstweringen meer toe te passen.1537 De courtine werd met een tenaille en palissaden 
opgelapt.1538 Later dat jaar besloot men de borstweringen weg te laten graven.1539 Dit mocht niet 
baten: in 1680 waren opnieuw bolwerken ingestort.1540 De bolwerken 5 en 6 en de courtine 
ertussen waren in 1681 nog steeds niet hersteld. Er zat een gapend gat in de verdedigingswal: de 
commissarissen van de fortificatie meldden dat ‘het bolwerck aen dese stadt gelegen tusschen no. 
5 en 6 geheel en al met sijn gordijnen [was] ingestort en alleen provisioneel opgemaeckt met wier 
en lichte stoffen, die het minste tegenstant niet soude cunnen uijtstaen, en dat de stadt van die 
kant soo goet als open ende toeganckelijck [was]’.1541 Voor de reparatie was maar liefst 46.000 
gulden nodig.1542 Zoveel geld was niet voorhanden. Twee jaar later was het probleem nog niet 
verholpen, evenmin als dat van het bolwerk Westerbeer bij de Haarlemmerpoort dat voor de 
helft was ingestort, samen met de helft van de courtine.1543 In 1683 werd geconstateerd dat 
‘verscheide vorsten omtrent de frontieren van dese staat veel militie op de been hebben’. 
Hiermee kwam het probleem van de vestingwerken weer hoger op de agenda. 

De problemen met de ingestorte bolwerken Westerbeer en Muiden waren ondertussen 
nog niet opgelost. Ook nu werden lapmiddelen als palissaden, aarden banketten, extra wachten 
en bijten ingezet. De situatie werd ingeschat als zorgelijk maar niet alarmerend: ‘de fortificatien 
van dese stad [zijn] op eenige weijnige plaatsen […] ingestort ofte niet in sodanige staat van 
defensie als tot volkomen gerustheit, voornamentlijk bij opkomende vorst wel soude werden 
vereijscht’.1544 

De lakse houding van het bestuur ondervond tegenstand uit militaire hoek. Later die 
winter, op 28 januari 1684, kwamen Witsen en Geelvinck, uit hoofde van hun functies als majoor 
en kapitein van de schutterij, meermalen met alarmerende berichten naar de vroedschap. 
Amsterdam was te groot en de vestingwal te lang om de stad te verdedigen met de beschikbare 
troepen. Hiervoor werd in vestingbouwkundige handboeken gewaarschuwd: de wallen rond een 
stad moesten niet te ruim worden genomen, omdat het onderhoud te duur zou worden en er niet 
genoeg mensen op de been konden worden gebracht om de stad met succes te kunnen 
verdedigen tegen een aanval. De vestingbouwkundige Samuel Marolois schreef al in 1615 dat ‘een 
groote wytte te besluyten, alwaer geen of weynige apparentie waer, datse metter tijt mochte 
konnen bewoont worden, sulcks soude meer schynen te zyn ruineren als opbouwen’.1545 Uit de 
klachten van Witsen en Geelvinck blijkt dat dit scenario voor Amsterdam was uitgekomen: het 

                                                                                                                                                                                                  
5039-5 (Thesaurieren) 159vo (22 juli 1673). Hij werd ook opzichter over de stadssluizen voor de tractement van 1500 
gulden per jaar. Hij trad terug in 1679: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 210 (4 oktober 1679). 
1533 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 141vo (14 april 1673). 
1534 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 200 (22 juni 1674). 
1535 SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 175vo (29 januari 1676). 
1536 SAA 5025-31 (Vroedschap) 310 (24 januari 1678). 
1537 SAA 5025-32 (Vroedschap) 52-53 (12 mei 1678). 
1538 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124 (27 mei 1678). 
1539 SAA 5025-32 (Vroedschap) 140 (15 oktober 1678). 
1540 SAA 5025-33 (Vroedschap) 195 (26 juli 1680); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 1vo (30 juli 1680). 
1541 SAA 5025-107 (Muniment Vroedschap) 160vo (13 november 1681). 
1542 SAA 5025-34 (Vroedschap) 87-88 (27 november 1681). 
1543 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91 (15 januari 1683). 
1544 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 112vo-113vo (27 oktober 1683). 
1545 Marolois 1615 (geciteerd in: Taverne 1978, 71). 
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beschikbare defensiepersoneel moest over zo’n lange vestingwal worden verdeeld dat het weinig 
kon uitrichten. 

Daarbij kwam dat de fortificatie op een aantal punten geheel open lag. Bij vorst konden 
bedelaars, vagebonden, maar ook vijandelijke troepen de stad binnenwandelen zonder enige 
tegenstand te ontmoeten, zelfs zonder opgemerkt te worden. De financiële situatie liet in de ogen 
van de Witsen en Geelvinck wel enige ruimte voor verhoging van de troepensterkte. De 
vroedschap verdubbelde deze tot 800 man.1546 Ook de zorg van de beide heren over de 
invallende winter bleek terecht. In februari 1684 werd Amsterdam getroffen door ongemeen 
strenge vorst. Het bijten verliep moeizaam: de dag nadat het ijs was opengehakt was het al weer 
begaanbaar. De kosten van het bijten liepen op tot 600 gulden per dag, maar de stad lag door het 
ijs volledig open, ‘als een vlek’, een onverdedigd gehucht. De schepen in de haven liepen het 
gevaar leeggeroofd of vernield te worden en het ontlopen van de stedelijke accijnzen nam een 
hoge vlucht. Daarom werden nog 125 extra mannen ingehuurd om de IJkant te bewaken. Ook 
hier deden de kwalijke gevolgen van de vierde uitleg op vestingbouwkundig gebied zich gelden. 
Het havenfront was met een derde verlengd maar de oostzijde van de uitleg was nog nauwelijks 
bebouwd.1547 Over de redenen voor de verdubbeling van de troepensterkte aan de landzijde van 
de stad deden ondertussen allerlei wilde geruchten de ronde. 

Er was een conflict ontstaan tussen Amsterdam en stadhouder Willem III over de te 
varen koers ten opzichte van Frankrijk. Willem III wilde 16.000 man werven om in te zetten in 
de Spaanse Nederlanden. Amsterdam stelde zich teweer tegen dit voorstel, dat ook door de 
Staten van Holland was overgenomen. Amsterdam was zelfstandig gaan onderhandelen met de 
Franse gezant in Den Haag.1548 Net als zijn vader in 1650 organiseerde de prins een bezending 
naar Amsterdam, waarvan hijzelf aan het hoofd stond. Ook nu reageerde Amsterdam afwijzend, 
ditmaal na een week onderhandelen. Deze situatie moet de Aanslag op Amsterdam in herinnering 
hebben gebracht en leidde tot het opvoeren van de defensie.1549 

De vroedschap wilde een einde aan maken aan de geruchten door de ‘ware’ motieven 
naar buiten te brengen: er waren veel ‘ruwe maets’ in het land die door de strenge winter zonder 
werk en dus zonder inkomsten zaten. Daarnaast bevond zich in de stad een ‘wonderlijke 
meenigte van arme en gebreckige luijden, welcke bij beslooten water ende andere toevallen haer 
ordinaris middelen van onderhoud missende, onmackelijk te regeren zijn’. Er had zich recent een 
groot aantal oproeren voorgedaan doordat nieuwe imposten werden geheven; daarnaast hadden 
zich ‘nadelige revolutien in de saeken van Europa’ voorgedaan. Na de grote kosten die de stad 
had gehad aan de vierde vergroting en de landsverdediging in 1672 en 1673 was in de periode 
daarna met succes bezuinigd om de financiële toestand van de stad op orde te krijgen. Het lag 
voor de hand om, nu het beter ging, meer middelen in te zetten voor de veiligheid.1550 

In maart 1684 werd de troepensterkte opgevoerd tot 1000 en indien nodig 1200 man. 
Opnieuw werd de lange omtrek van de stad als reden genoemd.1551 In mei werd wegens de 
politieke situatie en de mogelijkheid van oproer nog vierhonderd man extra aangenomen.1552 Ook 
werd een commissie ingesteld die een plan en een begroting moest opstellen om de openliggende 
vestingwerken ten noorden van de Haarlemmerpoort te repareren.1553 Na inspectie kwam deze 
met het advies om de wal en eventueel de stenen bekleding te herstellen. Dit laatste diende niet 
alleen een militair doel maar moest ook voorkomen dat de verdedigingswerken vlak bij zo’n 
belangrijke toegangsweg ‘mistant’ te zien gaven.1554 Het zou tot ‘dienst en cieraad’ van de 
fortificatie strekken als het bolwerk werd gerepareerd en met steen werd bekleed. Het geheel was 
met wier en modder opgehoogd; dit zal een weinig verheffende aanblik hebben geboden.1555 Het 
esthetische aspect was echter niet doorslaggevend. Het kostenaspect wel: men adviseerde de raad 

                                                                    
1546 SAA 5025-35 (Vroedschap) 314 (28 januari 1684). 
1547 SAA 5025-35 (Vroedschap) 318-323 (4 februari 1684). 
1548 Van Nierop 2008. 
1549 Brugmans 1930, 471-505. 
1550 SAA 5025-35 (Vroedschap) 318-323 (4 februari 1684). 
1551 SAA 5025-36 (Vroedschap) 68 (23 maart 1684). 
1552 SAA 5025-36 (Vroedschap) 134 (24 mei 1684). 
1553 SAA 5025-36 (Vroedschap) 135 (24 mei 1684). 
1554 SAA 5025-36 (Vroedschap) 142-143 (13 juni 1684). 
1555 SAA 5025-34 (Vroedschap) 302-304 (1682, na 27 november). 
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om de wal nog voor de winter van 1684-1685 met aarde en plakwerk op te lappen en in staat van 
defensie te brengen. 

De angel verdween uit het conflict met Willem III toen Coenraad van Beuningen zich 
terugtrok uit de politiek en de meer diplomatiek ingestelde Johannes Hudde en Nicolaas Witsen 
de dienst gingen uitmaken in het stadsbestuur. Op 24 juni 1684 besloten de Staten-Generaal om 
een verdrag met Lodewijk XIV te sluiten. Het jaar daarna verzoenden Amsterdam en de prins 
zich; de herroeping van het Edict van Nantes en het aantreden van de katholieke Jacobus II op 
de Engelse troon zorgden voor voldoende gemeenschappelijke vijanden en gevaren.1556 

In augustus 1684 kwam de slechte staat van het bolwerk bij de Haarlemmerpoort 
opnieuw ter sprake. Ditmaal kreeg stadsingenieur Jacob Bosch de opdracht om samen met de 
andere stadsmeesters tot een oplossing te komen. Op dat moment werd de politieke situatie 
ingeschat als behoorlijk dreigend: de thesaurieren lieten opnieuw een rapport opstellen waarin alle 
gebreken van de verdedigingswerken werden opgesomd. Het was een lange lijst; de bespreking 
van het rapport en de besluitvorming over de aangedragen oplossingen nam meer dan een hele 
ochtend in beslag.1557 In oktober volgde opnieuw een uitgebreid rapport waarin de gebreken van 
de vestingwerken aan de orde kwamen.1558 De bogen van de Hogesluis moesten met ijzeren 
traliewerk worden afgesloten.1559 De drie middelste bogen kregen opengaande deuren, de rest 
werd definitief afgesloten.1560 Dit was een duur en complex werk, maar de sluis was bij vorst een 
van de zwakste plekken in de verdedigingsgordel; hij werd omschreven als ‘seer gevaerlijk’.1561 De 
burgemeesters meldden de vroedschap dat ‘dagelijx […] veel defecten voorquamen, waerontrent 
nootsaekelijk moste werden voorsien’. De ingestorte bolwerken en gordijnen, allerlei aardwerken 
en de verbouwing van de Hogesluis zouden zoveel geld gaan kosten dat de burgemeesters 
ondanks een eerdere autorisatie teruggingen naar de vroedschap om te melden dat er veel geld 
nodig zou zijn om de zaak op orde te krijgen.1562 

Een jaar later lag opnieuw een lange lijst met ‘defecten’ voor aan de thesaurieren.1563 Er 
was nu geen directe dreiging, maar de ervaring leerde dat het lang duurde om de defensie op orde 
te brengen, zodat men vaak in tijdnood kwam. Daarom besloot men om ‘in vredige tijden’ alles te 
prepareren, of in ieder geval te besluiten wat er moest gebeuren in geval van een naderende 
vijand, zodat men de inventarisatie over kon slaan. Werken die veel tijd in beslag namen zouden 
van te voren worden uitgevoerd, andere die op het laatste moment konden gebeuren werden 
uitgesteld.1564 Overigens was tijdens de uitvoering nog steeds sprake van een grote ‘bressche’ in 
en ten noorden van bolwerk 6 ten zuiden van de Muiderpoort. Ook het bolwerk Blauwhoofd 
was inmiddels van zijn fundering geschoven; de stenen bekleding moest worden gesloopt en 
vervangen.1565 De stadsmeesters kregen in oktober 1685 de opdracht een herstelplan te maken; 
men zou in het voorjaar daarop beginnen met de uitvoering.1566 Het ontwerp werd goedgekeurd 
in mei 1686.1567 In 1699 werden maatregelen genomen om te voorkomen dat het Blauwhoofd 
zou wegspoelen door de slag van het water. Het werd beschoeid en er kwamen palissaden 
omheen.1568 

Hetzelfde probleem deed zich voor bij het bolwerk Zeeburg, dat aan de oostzijde van de 
stad in het IJ lag.1569 In 1691 moesten vijf bolwerken worden gestabiliseerd met zand en puin; ze 

                                                                    
1556 Brugmans 1930, 471-505. 
1557 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 124vo-127vo (24 augustus 1684). 
1558 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 130-131 (18 oktober 1684). 
1559 Hans Jansz van Petersom moest hiervoor een ontwerp maken: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 130-131 (18 oktober 
1684). 
1560 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 131-132 (3 november 1684). 
1561 SAA 5025-36 (Vroedschap) 193-194 (27 oktober 1684). 
1562 SAA 5025-36 (Vroedschap) 193-194 (27 oktober 1684). 
1563 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 170-171vo (25 oktober 1685). 
1564 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 133-137 (20 november 1684). Zo werden de zeer arbeidsintensieve wijzigingen in de 
palenrijen meteen bij de hand genomen: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 141 (26 februari 1685); SAA 5024-21 (Dagelijkse 
Notulen Burgemeesters) 3 (26 februari 1685). 
1565 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 141vo-142vo (16 maart 1685). De bolwerken werden in deze periode van oost naar 
west genummerd: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). 
1566 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 170-171vo (25 oktober 1685). 
1567 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 193 (15 mei 1686). 
1568 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 74 (20 oktober 1699). 
1569 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 148 (8 mei 1685). 
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zakten uit en er zat ‘leven in de muren’.1570 In 1693 stond bolwerk 6 tussen de Muiderpoort en de 
Weesperpoort opnieuw op instorten.1571 De schouder en de punt waren ‘geheel reddeloos’; het 
bolwerk werd opgelapt; in het volgende seizoen moest voor een definitieve oplossing worden 
gezorgd.1572 Herstelplan en begroting voor het ‘quade bolwerk no. 6’ werden opgesteld door 
stadsmetselaar Herbert Kramer.1573 Het startsein voor de uitvoering kwam in 1694.1574 

Net als in de problematiek rond het stadswater trad onder invloed van wetenschappelijk 
onderlegde bestuurders als Johannes Hudde en Nicolaas Witsen in de jaren na 1680 een zekere 
professionalisering op van de aanpak van de vestingwerken. In plaats van ad hoc in te grijpen op 
het moment dat de zaak grotendeels weggezakt was en een vijand naderde, zorgde men voor 
onderhoud in redelijke staat en het eerder signaleren van problemen. Maar ook onder deze 
nieuwe aanpak zijn de verdedigingswerken van Amsterdam door de slappe ondergrond nooit veel 
permanenter geweest dan een veldschans. Constante herbouw was nodig voor de instandhouding 
van de vestingwerken. 
 
3.9.2 De inrichting van het buitengebied 
De opgave die het bestuur zichzelf stelde bij het vergroten van de stad hield niet op bij de nieuwe 
stadswal. Ook het buitengebied ging op de schop. Hierbij speelden in eerste instantie 
vestingbouwkundige overwegingen een rol: er moest een nieuw schootsveld worden gecreëerd. 
Een aanvraag om een zaagmolen vlak buiten de stadswal te zetten, werd om die reden in 1664 
niet gehonoreerd.1575 Maar ook de behoefte aan een ordelijke en uniforme inrichting van het 
buitengebied is onmiskenbaar een motief geweest bij de ingrepen. Gerrit Barentsz Swanenburg, 
de onderfabrieksmeester, kreeg de opdracht om een plan te ontwerpen voor de ordening van 
bleekvelden, ramen en zaagmolens ten oosten van de nieuwe fortificatie.1576 

Een van de meest in het oog lopende aanpassingen was het rechttrekken van de Buiten-
Amstel. Op het vastgestelde uitbreidingsplan maakt de rivier een rechte hoek met de 
verdedigingswerken. De thesaurieren besloten in 1664 de slingerende Amsteldijken ‘in den haeck’ 
te brengen. De oostelijke Amsteldijk zou tot een lengte van dertig roeden (110 meter) worden 
rechtgetrokken. Aan de westelijke dijk stond een aantal huizen. Die moesten verdwijnen voor het 
nieuwe dijktracé. Dit deel werd uitgesteld tot mei 1665, om de bewoners de mogelijkheid te 
bieden om nieuwe huisvesting te zoeken. De rivier zou buiten de stad zijn breedte van 450 voet 
houden.1577 De Commissarissen van het Zandpad tussen Amsterdam en de Diemerbrug kregen 
opdracht om de oostelijke Amsteldijk opnieuw te beschoeien.1578 Uiteindelijk werd slechts een 
klein stukje van de rivier rechtgetrokken: vooral aan de oostzijde hield de dijk een slingerend 
tracé. Wegen buiten de poorten werden opnieuw getraceerd. In 1667 werd de weg van de 
Utrechtsepoort naar de Amstel aangelegd.1579 Ook de Outewalerweg, die buiten de Muiderpoort 
liep, werd rechtgetrokken. De reden hiervoor was van militaire aard: de weg werd zo gelegd dat 
die vanaf het bolwerk Outewaal ten noorden van de poort kon worden bestreken.1580 Ook de 
weg langs de Overtoomse Vaart werd door de stad aangelegd.1581 

In 1663 werd het toegestaan om buiten de stad groentetuinen en bleekvelden aan te 
leggen en ramen te plaatsen, met de bijbehorende huisjes. Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat 
de huisjes werden uitgevoerd naar één ontwerp (afb. 107). Het voorgeschreven ontwerp lag ter 
inzage bij de thesaurieren.1582 De huisjes moesten geheel van hout, zonder stenen voet, worden 
opgetrokken. Het ontwerp was gemaakt door Gerrit Barentsz Swanenburg, de onderfabriek. Het 

                                                                    
1570 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115 (28 februari 1691). 
1571 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 143-148 (17 maart 1693). 
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1581 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
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bouwen van schuttingen bleef verboden.1583 Men streefde naar een open, overzichtelijk beeld en 
uniformiteit in bouw. In 1664 werd het gasthuisland aan de oostzijde van de stad bestemd tot 
vestigingsplaats voor bleekvelden. 

Van Domselaer maakt gewag van een plan voor een tweede buitensingel op de honderd 
gaarden. Deze zou dienen als waterweg met ernaast een jaagpad, maar ook als ‘vermakelijk 
voetpadt voor de wandelaars’. Hierbinnen zou elke vorm van bebouwing worden geweerd; deze 
singel zou niet alleen dienen ter markering van de jurisdictie, maar het gebied erbinnen zou 
inundabel worden.1584 Dit ambitieuze plan is niet terug te vinden in de stukken rond de 
besluitvorming; het is niet uitgesloten dat het door een particulier is ontworpen om de 
gecombineerde problematiek van stadsverdediging en buitentimmeren op te lossen. ‘Doch of 
zulks zijn voortgank zal neemen, zal ons de tijd leeren’, schreef Van Domselaer. Het heeft niet zo 
mogen zijn. 
 
3.9.3 De eeuwige voorstad 
Na de vierde vergroting was in de stad meer dan genoeg ruimte. Desondanks kozen veel mensen 
ervoor buiten te wonen. Dat had nadelen, zoals de ‘quade en kladderige wegen’ en het geboefte 
dat deze placht af te schuimen, maar de voordelen wogen voor velen zwaarder.1585 Buiten de stad 
kon men goedkoop wonen, een moestuin aanleggen en daarmee deels voorzien in zijn eerste 
levensbehoeften. 

Het bouwen buiten de stad ging, zoals we hebben gezien, tijdens de vergroting gewoon 
door. In 1664 werden de beide ondermeestermetselaars Douwe Claesz en Claes de Beer 
aangesteld als opzichters over het buitengebied dat onder de stedelijke jurisdictie viel.1586 Zij 
moesten erop toezien dat het bouwen en repareren van huizen buiten de stad en het hogen van 
grond volgens de regels verliep. Overtredingen moesten worden gemeld bij de thesaurieren die 
onmiddellijk zouden optreden.1587 Wie zelfs maar een nieuwe plank tegen zijn muur sloeg moest 
worden ontboden op de thesaurie. Daar zou de schuldige worden medegedeeld dat het 
betreffende werk binnen acht dagen moest zijn gesloopt of in zijn oude toestand 
teruggebracht.1588 De beide heren zouden orde op zaken stellen in het buitengebied. Zij vroegen 
verdergaande bevoegdheden: de opzichters wilden nieuwbouw of reparaties zonder vorm van 
proces slopen. Dit ging de burgemeesters te ver. Sterker nog: in plaats van acht dagen werd de 
termijn waarop het werk ongedaan moest worden gemaakt, verlengd tot veertig dagen.1589 De 
burgemeesters stonden voor de belangen van eigenaren, ook in het buitengebied. 

In 1665 werd naar aanleiding van de bevindingen van de opzichters nieuwe regelgeving 
van kracht. Hieraan waren uitgebreide overwegingen door een raadscommissie voorafgegaan.1590 
Gebouwen, schuttingen, ramen, tuinaanleg en het ophogen en beplanten van gronden werd voor 
de zoveelste keer strikt verboden. Alleen een aantal bedrijfstakken die voor de Amsterdamse 
economie van belang was mocht zich buiten de stad vestigen op door het stadsbestuur 
toegewezen plaatsen. Daarbij werden militaire eisen gesteld: schuttingen en ramen moesten haaks 
op de stadswal op één lijn worden gezet zodat het terrein overzichtelijk bleef. De maaiveldhoogte 
moest onder het Amstelpeil blijven, zodat inundatie mogelijk bleef. Huisjes bij ramen en 
bleekvelden mochten niet direct onder de wal staan. Alle bebouwing, ook als die met 
toestemming was gebouwd of was gedoogd, bleef onderworpen aan de regel dat het schootsveld 
platgebrand werd bij dreiging van een aanval. Eigenaren kregen in dat geval geen 
schadevergoeding.1591  

                                                                    
1583 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (27 maart 1664). 
1584 Van Domselaer 1665, 279. 
1585 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 147vo (16 juli 1691). 
1586 Zij ontvingen naast hun salaris van 450 gulden als ondermetselaar 300 gulden als opzichter over de 
buitengetimmerten: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 156vo (27 januari 1666); SAA 5039-33 (Oudraad) 170vo (27 januari 
1666). 
1587 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182vo (1 april 1664). 
1588 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 3 (21 oktober 1664). 
1589 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 152vo (29 november 1664); SAA 5039-33 (Oudraad) 169 (11 december 1664). 
1590 SAA 5025-24 (Vroedschap) 101vo (21 februari 1665). 
1591 De boetebepaling uit 1613 bleef van kracht: zowel de opdrachtgever, de aannemer of de bouwvakker die betrokken 
was bij illegale bouw, hing een boete van honderd gulden boven het hoofd: SAA 5025-24 (Vroedschap) 102vo-104 (27 
februari 1665). 
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De twee opzichters stuurden op regelmatige basis lijsten met illegale huizen, loodsen, 
tuinen, bomen en hekken naar de thesaurieren.1592 De inspecteurs gingen doortastend te werk. 
Naar het zich laat aanzien had hun aanwezigheid effect: de lijsten werden steeds korter. Uit de 
halfjaarlijkse rapportages blijkt dat in 1666 nog slechts enkele kleine overtredingen hadden 
plaatsgevonden: enkele bomen, een vergroting van een jagersstal, een huisje bij een raam.1593 In 
november 1671 vermeldt de halfjaarlijkse lijst een branderij en een tuinhuis.1594 Hierbij moet 
worden aangetekend dat veel eigenaren naar aanleiding van de handhavingsinspanningen 
verzochten om legalisering van hun buiten de stad gelegen gebouwen en tuinen.1595 Deze 
toestemming werd lang niet altijd verleend. Een aantal eigenaren van illegale gebouwen bood aan 
om precario te betalen maar dit werd niet aanvaard.1596 In 1668 werden acht gevallen van illegale 
bouw geconstateerd.1597 Het jaar daarna had Otto Marseus twee woonhuizen in het schootsveld 
van de nieuwe vesting gebouwd. Die moest hij afbreken.1598 Robbert van der Schagen had op zijn 
bleekveld twee huisjes gebouwd. Hij had daarvoor toestemming gekregen. In 1671 bleek echter 
dat hij de huisjes gebruikte als herberg. Dit ging de thesaurieren te ver: het tappen zou hem 
worden belet.1599 Een jaar daarna klaagden bewoners buiten de Raampoort over een illegale 
smeersmelterij; ook deze moest weg.1600 De steenrijke wapenhandelaar Justus Baeck had een 
aantal groentetuinen ingericht en met schuttingen omheind. Dit was strijdig met de keur maar 
zijn tuinen lagen op de buitengrens van de jurisdictie, aan de overkant van de Boerenwetering; hij 
mocht toestemming achteraf aanvragen waarbij een deel van de bebouwing moest worden 
afgebroken.1601 

In 1666 gaf burgemeester Andries de Graeff te kennen dat hij buiten de stad een terrein 
met een aantal huizen, een pakhuis en een tuin had gekocht en daar wilde gaan bouwen. Hij 
moest daarvoor toestemming hebben maar zag dat als niet meer dan een formaliteit. Er had 
immers niemand last van zijn bouwactiviteiten, zo betoogde hij in een brief aan de thesaurieren. 
Voor dergelijke druk moesten de regels wijken; de burgemeester kreeg toestemming in weerwil 
van alle inspanningen en regelgeving.1602 

In 1668 werd een pardonregeling ingevoerd voor een aantal categorieën gebouwen die 
illegaal buiten de oude honderd gaarden waren neergezet. Zo zouden woonhuizen, tuinen en 
tuinhuizen die op eigen grond waren gebouwd tegen betaling van precario worden gelegaliseerd. 
Illegaal gebouwde huizen op stadsgrond (veelal verhuurd als molenwerf, raam of bleekveld) 
zouden worden gesloopt. Gebouwen die deel uitmaakten van de bedrijfsvoering moesten tot de 
voorgeschreven maten worden teruggebracht. Korenmolens en grutmolens mochten blijven 
staan maar hun eigenaren moesten acte van precario tekenen.1603 Hier zal het belang van de 
stedelijke voedselvoorziening hebben meegespeeld. In 1670 kregen Douwe Claesz en Jasper 
Adriaensz (de opvolger van Claes de Beer) de opdracht om alle gebouwen tussen de oude en de 
nieuwe honderd gaarden te taxeren. Men wilde een begin maken met het leegmaken van het 
schootsveld rond de nieuwe vesting.1604 
 
 
                                                                    
1592 Een stadsbode zou de overtreders laten weten dat deze moesten worden verwijderd: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 
15-15vo (25 februari 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 26 (25 juni 1665); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 63vo (2 maart 
1666). 
1593 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 91vo-92 (18 augustus 1666); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 104vo (13 december 1666). 
1594 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 8 (27 november 1671). 
1595 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 120 (15 maart 1667). 
1596 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 130vo (29 maart 1667). 
1597 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 186vo (28 juni 1668). 
1598 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 38-38vo (29 maart 1669). 
1599 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 4 (27 oktober 1671). 
1600 Deze eigenaar was Cristoffel van Weijland: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 15 (24 februari 1672). 
1601 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 101vo (9 maart 1677); Van Eeghen 1961c. 
1602 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 92-92vo (30 juli 1666). 
1603 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 178vo-180 (25 april 1668). 
1604 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 116-116vo (16 juli 1670). Jasper Adriaensz werd als opzichter over de 
buitengetimmerten op zijn beurt opgevolgd door Pieter Thomasz de Keijser, die zonder werk kwam te zitten toen de 
stadssteenhouwerij in 1683 werd opgeheven: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91 (15 januari 1683). In 1697 overleed ook 
Douwe Claesz. Hij werd in zijn hoedanigheid als opzichter over de buitengetimmerten waargenomen en later 
opgevolgd door stadstimmerman Herbert Kramer: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 14vo (28 maart 1697); SAA 5024-23 
(Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 61vo (30 juli 1697). 
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3.9.4 De atlas van de buitengetimmerten 
Om het verbod op buitentimmeren te kunnen handhaven besloot men in 1665 om een kaart te 
maken waarop alle gebouwen, getimmerten, ramen, schuttingen en gehoogde gronden werden 
aangegeven. Een gebouw dat bij latere controle niet op deze kaart voorkwam was nieuw en dus 
illegaal.1605 Twee jaar later kreeg stadslandmeter Jan Brandlicht opnieuw de opdracht om een 
dergelijke kaart te maken. Daarop stonden niet alleen alle gebouwen en hun functies maar ook 
werd ook de hoogteligging van alle gronden aangegeven.1606 In 1675 was de kartografie van de 
buitengetimmerten al uitgegroeid tot een atlas. Deze werd in dat jaar overhandigd aan Nicolaas 
van der Heijden.1607 In 1681 kreeg Jacob Bosch de opdracht om het kaartboek te actualiseren; het 
buitentimmeren was ondanks het aanbod van bouwgrond in de stad niet opgehouden.1608 

Het feit dat men de buitengetimmerten al snel niet meer op één kaart kon weergeven 
maar dat er een atlas voor nodig was spreekt boekdelen. De kartografie hield gelijke tred met de 
groei van de voorsteden. Het Amsterdamse kaartboek is niet overgeleverd. Een vergelijkbare 
onderneming kennen we uit Leiden; daar werd in de zeventiende eeuw een register van de 
buitengetimmerten bijgehouden.1609 In Parijs joeg de beroemd geworden atlas van Vasserot en 
Bellanger vruchteloos hetzelfde doel na: de stad in zijn grenzen te bevriezen.1610  

Evenmin als zijn Parijse tegenhanger heeft de Amsterdamse administratief-kartografische 
onderneming veel uitgehaald. Het buitentimmeren stopte niet; daarom volgde in 1694 een 
maatregel om ‘om het werk van de buiten getimmerten difficielder te maken’. Er werd buiten de 
stad een stelsel van bouwaanvragen en vergunningen ingevoerd. Wie wilde bouwen of repareren 
moest een schriftelijk verzoek indienen bij de thesaurieren. Deze zouden beslissen na advies van 
de stadsmeesters en de rooimeesters.1611 De groei werd in banen geleid; het stoppen ervan had 
men opgegeven. In de laatste zeventiende-eeuwse resolutie over het buitengebied wordt – zoals 
gebruikelijk – geconstateerd dat er veel illegaal wordt gebouwd, ook op stadsgrond. Bij verkoop 
van deze gebouwen is vaak niet duidelijk dat de grond er niet bij hoort. Dat leidde tot veel 
conflicten. Daarom mochten gebouwen alleen worden verkocht met toestemming van de 
thesaurieren. Nieuwbouw mocht alleen worden neergezet onder de conditie dat deze niet met de 
grond kon worden verkocht, maar bij verkoop van de grond moest worden afgebroken.1612 De 
ontwikkeling van de voorsteden ging verder; in de achttiende eeuw werd vermaak een belangrijke 
functie. Deze botste soms met de aanwezige industrie(molens). Zo werd door herbergiers en 
eigenaren van pleziertuinen wel geklaagd over het lawaai van de houtzaagmolens op het 
Kwakerseiland.1613 In 1690 werd opnieuw melding gemaakt van het kaartboek van de 
buitengetimmerten.1614 Het werd overhandigd aan Nicolaas Visscher, die er de Kaart van 
Amstelland op heeft gebaseerd (afb. 108). Op deze kaart uit 1700 is te zien hoe Amsterdam niet in 
een leeg landschap ligt maar in een groot, dichtbebouwd industriegebied.1615 
 
3.9.5 De Plantage: eindpunt van de stadsontwikkeling 
In het vastgestelde uitbreidingsplan waren twee parallelle straten naar de Muiderpoort 
opgenomen. Deze werden in de stukken de ‘Nieuwe Kaiserstraet’ en de ‘Nieuwe Breedestraet’ 
(naar de Keizersstraat en de Sint-Anthonisbreestraat) genoemd. De beide straten zouden 
uitkomen op een wagenplein van enorme afmetingen. In 1663 was al besloten de Muiderstraat 
snel aan te leggen en de percelen gereed te maken voor de verkoop.1616 In september 1664 was 

                                                                    
1605 SAA 5025-24 (Vroedschap) 102vo-104 (27 februari 1665). 
1606 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 109 (4 januari 1667). Dit is zeer waarschijnlijk de ‘groote caerte van de landen gelegen 
onder de roijingh van de 100 gaerden’ waarnaar wordt verwezen in SAA 5039-5 (Thesaurieren) 22 (30 maart 1672). 
1607 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 50vo (4 juli 1675). 
1608 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 10vo (11 februari 1681). 
1609 RAL 501a-1.2.2.04.1 (Registers van buitengetimmerten 1575-1803). 
1610 Fortier 1989. 
1611 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 167-167vo (13 mei 1694). 
1612 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 1vo (17 februari 1696). 
1613 Van den Hoek Ostende 1986. 
1614 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 109vo (11 oktober 1690). 
1615 Bakker en Schmitz 2007, 236. 
1616 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 164 (8 december 1663). In dezelfde tijd besloot men tot de aanleg van de wegen buiten 
de stad. De weg die van de Muiderpoort naar de Outewalerweg zou worden aangelegd: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
173-174 (29 januari 1664). Hetzelfde geldt voor het buitenplein van Muiderpoort: SAA 5025-24 (Vroedschap) 99-101 
(21 februari 1664). 
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nog weinig terechtgekomen van de aanleg. De thesaurieren besloten opnieuw dat de Muiderstraat 
snel moest worden aangelegd, samen met de Utrechtsestraat.1617 Twee maanden later lag er nog 
geen straat en werd op de plaats van de Muiderstraat een voetpad aangelegd.1618 In 1665 moest 
nog voorstedelijke bebouwing in de straat worden afgebroken.1619 De burgemeesters wilden de 
straat nu ook geschikt maken voor paarden en wagens.1620 De route werd gezand, zowel binnen 
als buiten de stad. Het wagenplein bij de Muiderpoort moest worden opgehoogd. Daartoe werd 
eerst een sloot aangelegd langs de oostkant van het plein. Ook vanaf de Nieuwe Prinsengracht 
werd een doorgang gemaakt om zand te kunnen aanvoeren vanaf de Amstel.1621 

Ook in 1668 wilde men de beide straten naar de Muiderpoort gaan aanleggen.1622 Het 
jaar daarna was dat nog niet gebeurd. Men besloot om de beide straten ‘prima occasione’ aan te 
leggen.1623 Ditmaal werd het besluit, althans deels, tot uitvoering gebracht. Vier maanden later 
was de aanleg gevorderd tot aan de Nieuwe Keizersgracht.1624 De rest van de straat was in 1670 
nog maar ‘een weijnich begonnen’.1625 Het jaar daarna moest men het peil van de straat nog 
bepalen; hieruit blijkt dat het werk niet erg opschoot.1626 Dat is op zich niet zo verbazend: buiten 
de oude zeedijk was nog geen kavel verkocht.1627 Men was in 1672 nog bezig met het ophogen 
van de grond tussen de Sint-Anthonisdijk en de Rapenburgergracht.1628 In 1672 besloot men de 
Nieuwe Breestraat of Muiderstraat bruikbaar te maken voor de wacht. Gezien de onzekere tijden 
moest men ’s nachts de ronde kunnen doen.1629 

Bij het begin van de Muiderstraat werd in de jaren 1671-1675 de Portugese Synagoge 
gebouwd. Hiertoe was in 1670 een blok erven verkocht aan de ‘ouderlingen van de Portugeesche 
Joodsche Natie’.1630 De Hoogduitse synagoge was in 1671 afgebouwd en opgeleverd (afb. 104). 
Maar verder werd er nauwelijks gebouwd. Langs de noordelijk gelegen radiaal, de Nieuwe 
Keizersstraat, is nooit bebouwing geweest. De (dure) bestrating van twee parallelle radiaalstraten 
werd al snel werd getroffen door een bezuiniging: al in 1664 besloten de thesaurieren om alleen 
de meest noordelijke radiaal op termijn van bestrating te voorzien.1631 Op Jacob Bosch’ kaarten 
van de vierde vergroting is de middeleeuwse Sint-Anthonisdijk prominent aanwezig (afb. 109). 
Het gebied waar de Plantage zou worden aangelegd was onbebouwd. De geplande structuur was 
nog niet aangelegd; de dijk en de oude verkaveling waren nog aanwezig. 

In 1682 kwam de tegenvallende grondverkoop ter sprake in de vroedschap. Tussen de 
Nieuwe Herengracht, de Amstel, de Rapenburgergracht (het huidige Entrepotdok) en de 
Muiderpoort lag een grote oppervlakte grond onverkocht, ‘zonder enig nut ofte profijt aen deze 
stad toe te brengen’. Het bestuur besloot om zijn verlies te nemen; de thesaurieren werd gevraagd 
een oplossing te bedenken. Deze werd aan de hand van een kaart, getekend door stadslandmeter 
en -ingenieur Jacob Bosch, aan de raad gepresenteerd (afb. 110). De thesaurieren stelden voor 
om de onverkoopbare grond te verhuren als houtwallen en tuinen. De stad zou tegen een lage 
investering jaarlijks grote sommen huur ontvangen. Behoefte aan houtopslag was er genoeg; met 
de uitgifte van tuinpercelen werd ingespeeld op de evident aanwezige vraag naar plezier- en 
moestuinen. Wie geen grachtenpand bezat moest het tot die tijd buiten de stad zoeken. Met de 
aanleg van de Plantage werd deze functie binnen de stad gebracht.1632 

Stadsverfraaiing werd genoemd als neveneffect: de aanleg zou strekken tot ‘merkelijke 
cieragie, vermaek ende verbeteringe’ van de stad. Die zou worden voorzien van ‘een meenichte 

                                                                    
1617 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (18 september 1664). 
1618 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6vo (11 november 1664). 
1619 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 16 (28 februari 1665). 
1620 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 11 (15 april 1665). 
1621 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 20vo (6 mei 1665). 
1622 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
1623 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 28vo-31 (28 januari 1669). 
1624 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 52 (28 mei 1669). 
1625 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1626 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 157 (23 april 1671). 
1627 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 93-96 (29 januari 1670). 
1628 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 34-37vo (20 mei 1672). 
1629 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 17 (26 februari 1672). 
1630 De grondprijs was bepaald op 10 stuivers (50 cent) de vierkante voet: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 137 (12 
december 1670). 
1631 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664). 
1632 Van der Linden Vooren 1956; Jansen 1960-1961.  
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van schoone allees en vermakelijke gesichten’ (afb. 111). Maar de Plantage was in de eerste plaats 
een onderneming die geld moest opleveren. Dat blijkt uit de verhuurcondities. De gronden 
werden verhuurd aan de meestbiedende. Degene die een erf huurde, kreeg het naastgelegen erf 
voor dezelfde huurprijs aangeboden. De termijn was twintig jaar met een optie op nog eens tien 
jaar. Men ging er kennelijk van uit dat er de komende dertig jaar geen behoefte meer aan 
bouwgrond zou zijn. De grond langs de grachten werd als houtwal verhuurd; de rest werd 
bestemd tot tuin. Moestuinen en pleziertuinen waren toegestaan. De percelen mochten niet 
worden gesmaldeeld; op ieder perceel mocht met toestemming van de thesaurieren een woning 
voor een tuinman of -vrouw met zijn of haar gezin worden gebouwd. Verdere bebouwing was 
verboden. Alle tuinen moesten worden omheind met een schutting van minstens acht en 
hoogstens tien voet (2.26 tot 2.83 meter).1633 Dat hiermee de ‘vermakelijke gesichten’ voor een 
deel uit schuttingen kwamen te bestaan werd niet als een probleem gezien. Gezien de breedte van 
de lanen en hun beplanting met veelal dubbele rijen bomen zal het effect beperkt zijn geweest. 

Tegenover de opbrengsten stonden de kosten. Deze werden goed in de gaten gehouden. 
In de resoluties van de thesaurieren bevindt zich een complete calculatie van alle kosten. 
Stadstimmerman Hans Jansz van Petersom had berekend dat beschoeiingen en bruggen samen 
25.500 gulden zouden kosten. Jan Hendricksz van den Bergh, de opzichter over de 
stadsmodderwerken, raamde materiaal en arbeidsloon van het grondverzet (het ophogen van de 
gronden, het vergraven van de zeedijk en dempen van nog aanwezige poldersloten) op 37.240 
gulden.1634 Het project werd vastgesteld; ook na goedkeuring deed men er alles aan om de kosten 
te drukken. Een van de twee draaibruggen over de Prinsengracht werd uit het plan geschrapt 
omdat hij niet strikt noodzakelijk was.1635 Dit paste in een consequent bezuinigingsbeleid; alle 
stadswerken, zelfs groot onderhoud en reparaties aan gebouwen, wallen, straten, bruggen, 
schepen, schuiten en wat de stad verder in gebruik had werden na 1672 ‘op distincte bestecken’ 
publiek aanbesteed. Dit beleid werd voortgezet; het werkte, want de onderhoudskosten waren 
sterk gedaald.1636 

Alle bedrijvigheid in de Plantage werd verboden; ook tapperijen en herbergen waren niet 
toegestaan. Deze maatregelen waren niet alleen bedoeld ter handhaving van de rust in het 
tuinengebied maar om de opbrengst te vergroten. De stad verhuurde namelijk zelf een aantal 
kavels die wèl als herberg of tapperij mochten worden gebruikt. De exploitanten moesten de 
gebouwen zelf neerzetten. Ook hierbij golden strikte regels. Exploitant Hendrick de Bruijn vroeg 
en kreeg toestemming om zijn herberg een verdieping hoger te maken dan in de 
huurovereenkomst vermeld stond op voorwaarde dat hij geen ramen maakte in de beide wanden 
aan de kant van de tuinen. Hiermee werd de privacy gewaarborgd.1637 

In 1685 was men nog druk bezig met de uitvoering. Op diverse plaatsen waren de 
beschoeiingen onder handen.1638 De ‘nog resterende defecten’ moesten zo goedkoop mogelijk 
worden uitgevoerd.1639 De ‘Dwerslaan’, de huidige Plantage Lepellaan, werd aan de zuidzijde 
verbreed. Een aantal tuinen werd daarmee zes voet kleiner dan gepland; de huurders betaalden 
naar rato minder huur.1640 De laan was aanvankelijk ongeveer half zo breed als de Middenlaan en 
de Kerklaan; met de verbreding werd het verschil gehalveerd. 

De verhuur verliep niet echt voorspoedig. In 1687 was ongeveer een derde van de grond 
niet verhuurd. De huuropbrengst van de gehele Plantage bedroeg dat jaar niet meer dan 1625 
gulden.1641 De Plantage voldeed niet aan de doelstelling om de verliezen die de stad met de 
ontwikkeling van de oostzijde van de Amstel had geleden deels terug te verdienen. Overigens kan 
ook voor dit project niet worden bepaald wat het uiteindelijk heeft gekost. Opnieuw eindigde een 
project in een administratieve puinhoop. Bij controle in 1694 bleken de kosten aan de Plantage te 
zijn opgelopen tot bijna 242.812 gulden, 16 stuivers en 6 penningen. Dit was ongeveer vijfmaal 
het begrote bedrag. De Plantage bestond eigenlijk alleen maar uit tuinen en lanen; aanleg en 
                                                                    
1633 SAA 5025-34 (Vroedschap) 121-122 (16 januari 1682). 
1634 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 47vo-50 (19 maart 1682). 
1635 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 55 (27 mei 1682). 
1636 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (30 november 1682). 
1637 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 101 (11 maart 1683). 
1638 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 144vo-147 (21 april 1685). 
1639 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 148vo (8 mei 1682). 
1640 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 26 (18 maart 1687). 
1641 Roegholt 1982, 14. 
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onderhoud daarvan konden niet zoveel kosten, aldus de thesaurieren. Dat vermoeden bleek juist: 
Michiel Muiden, opzichter over de stadsmodderwerken en Hans Jansz van Petersom, 
stadstimmerman, hadden de kosten van allerlei andere projecten geboekt op de uitvoering van de 
Plantage.1642 109.007 gulden aan kosten van de stadsfabriek bleken ten onrechte aan het project te 
zijn toegerekend. Daarbuiten waren veel posten volstrekt onduidelijk. Men besloot die kosten 
vast te stellen op f 23.705, 1, 6. Daarmee kwamen de kosten van de Plantage uit op een rond 
bedrag van 100.000 gulden. Dit bedrag werd in aanwezigheid van de burgemeesters vastgesteld. 

Uit keuren die gericht waren op de Plantage blijkt dat ook de verboden woonfunctie 
opgang maakte. Ook werden tuinen gesmaldeeld en onderverhuurd. Sommige tuinen werden 
illegaal gebruikt als kroeg en herberg.1643 Hier werd stevig tegen opgetreden; de stad was tenslotte 
verhuurder van de grond waar de legale herbergen op stonden.  
 
3.9.6 De stadsmedicijntuin: ‘nutte en rare kruijden en planten’ 
In 1618 stuurden 44 artsen en apothekers een brief naar het stadsbestuur met het verzoek om 
oprichting van een stadsartsenijtuin of hortus medicus. Een aantal middeleeuwse kloosters had 
kruidentuinen en in het begin van de zeventiende eeuw Amsterdam beschikte een aantal 
apothekers over een tuin, vaak buiten de stad. Er was behoefte aan een tuin voor het onderwijs 
aan artsen en apothekers. Het stadsbestuur legde het verzoek echter naast zich neer. In 1629 
werd opnieuw een poging gedaan het stadsbestuur te bewegen tot de aanleg van een hortus. Deze 
keer leek men meer succes te hebben.1644 Men had in 1630 besloten om bij de Zwanenburgwal 
een hortus aan te leggen. Maar het succes van de ontwikkeling van dit gebied leidde tot het 
stopzetten van de ontwikkeling van de hortus. De bouwgrond in de buurt werd op de veiling zo 
goed verkocht dat men besloot het beoogde hortusterrein ook te verkavelen en te verkopen.1645 

In 1636 werd in Amsterdam een medicinaal receptenboek, de Pharmacopoea, ingevoerd. 
Het gebruik werd bij keur verplicht gesteld.1646 De gebrekkige kennis van veel apothekers die 
vervolgens werd geconstateerd leidde tot maatregelen van de stedelijke overheid. In het 
Reguliershof werd een kleine tuin aangelegd waarin de planten uit de farmacopee werden 
gekweekt; aanstaande apothekers moesten deze kunnen herkennen. In 1639 besloot de 
vroedschap om op verzoek van de apothekers om in de Reguliershof, het voormalige 
kloosterterrein van de Regulieren, een aantal bedden met medicinale kruiden aan te leggen.1647 
Deze tuin zou alleen dienen voor het onderwijs aan apothekers; er was nog geen sprake van een 
echte hortus botanicus. In 1649 was een zekere Cornelis als tuinman werkzaam.1648 De tuin in de 
Reguliershof werd in het begin van de jaren veertig vergroot; men ging onder leiding van 
Johannes Snippendael van 330 naar 1200 planten. In 1646 werd een catalogus van de 
Amsterdamse hortus uitgegeven. 

Het complex lag in het gebied waar de vierde vergroting zou plaatsvinden, en wel in de 
rooiing van de Utrechtsestraat. In 1663, toen de uitvoering van de vergroting begonnen was, 
moest de Hortus wijken. De galerij werd als eerste afgebroken.1649 Twee jaar later ging het 
grootste gedeelte van de Hortus dicht; een deel van de bomen en planten werd verkocht.1650 Men 
besloot de medicijntuin over te brengen naar het Gasthuis.1651 De schuttingen rond de hortus 
werden gebruikt voor het Leidsekerkhof.1652 De hortus raakte overigens niet alleen zijn plek kwijt; 
het stadsbestuur vond dat het onderhoud van de tuin en het salaris van de tuinman voor rekening 
moest komen van het Collegium Medicum en besloot alle financiële bijdragen stop te zetten. 
Deze bezuiniging werd later deels teruggedraaid, maar de hortus was op dat moment voor het 
grootste deel verdwenen. 

                                                                    
1642 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 160vo (16 januari 1694). 
1643 Roegholt 1982, 16. 
1644 Zie over de hortus: Wijnands, Zevenhuizen en Heniger 1994; Van Seters 1954; Stomps 1951. 
1645 SAA 5025-15 (Vroedschap) 175vo (24 december 1630). 
1646 Keur d.d. 29 april 1636: Van Dillen 1974, 117. 
1647 SAA 5025-16 (Vroedschap) 244 (14 april 1639). 
1648 Zijn loon ging in dit jaar omhoog van 120 naar 150 gulden: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 5 (28 juni 1649). 
1649 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 158vo (19 oktober 1663). 
1650 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 15 (24 februari 1665). 
1651 SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 15 (16 mei 1665). 
1652 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 24 (5 juni 1665). 
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De hortus was een kwetsbaar onderdeel van de stad; de tuin werd meermalen 
ontmanteld. De belangrijkste reden was steeds dat de grond waarop de hortus lag veel meer kon 
opbrengen als hij werd gebruikt voor andere functies. Zoals de voortdurende ontwikkeling van 
Amsterdam had geleid tot verplaatsing van de hortus, zo leidde de stagnatie in de grondverkoop 
na het Rampjaar tot de aanwijzing van een permanente locatie. Meteen na het besluit tot aanleg 
van de Plantage kwam Joan Huydecoper jr. met het plan om er een nieuwe hortus medicus aan te 
leggen. Het restant van de hortus dat naar de tuin van het Gasthuis was overgebracht, zal niet 
veel hebben voorgesteld: Huydecoper stelt dat de stad sinds 1665 een hortus had moeten 
ontberen. De gelegenheid voor de stichting van een hortus was ‘favorabel’ door de lage 
grondprijs, zo betoogde Huydecoper. Naar zijn idee moest de Hortus niet alleen medicinale, 
maar ook allerlei andere planten bevatten. De tuin was niet alleen voor de medici, maar voor 
iedereen met een botanische interesse. Het terrein dat hij geschikt achtte voor de Hortus lag bij 
de knik die de Plantage Middenlaan maakte bij de Nieuwe Herengracht. In de plannen voor de 
Plantage was het bestemd als bos. Huydecoper had een ontwerp laten maken voor de Hortus. De 
aanleg van de tuin, een ‘stoof’ of verwarmde plantenkas die de planten beschermde tegen de 
winterse kou, een galerij, een tuinmanswoning, een afdak voor het tuingereedschap en een 
‘speelhuisje’ voor het stadsbestuur zouden samen 10.000 gulden kosten.1653 De vroedschap 
stemde in met het plan; Joan Huydecoper en Joan Commelin werden als commissaris belast met 
de aanleg en het onderhoud van de tuin.1654 Daniel Stopendaal kreeg de opdracht om voor een 
salaris van 125 gulden een kaart van de nieuwe Hortus te vervaardigen.1655 

Met de aanleg van de Hortus Medicus kreeg de Plantage een minder toegankelijk 
karakter; het openbare stadsbos dat was gepland werd deels ingevuld met een afgesloten tuin. 
Bezoekers mochten naar binnen tegen betaling van zes stuivers. Net als de andere tuinen zou de 
Hortus met een schutting worden afgescheiden van het openbaar gebied. Dit heeft ertoe geleid 
dat de Hortus samen met Artis een van de groene gebieden in de stad is gebleven toen 
Amsterdam tweehonderd jaar later aan zijn volgende Gouden Eeuw begon. 

Met de herbestemming van de Plantage kreeg een groot gebied in de stad een extensief 
gebruik en een groen karakter. De stadsontwikkeling van Amsterdam ging als een nachtkaars uit. 
Pas twee eeuwen later begon de stad opnieuw te groeien. De eerste plaats waar deze 
stedenbouwkundige ontwikkeling zich voordeed was de Plantage, waar de stadsontwikkeling in 
de zeventiende eeuw was opgehouden. De grond werd verkaveld, verkocht en bebouwd. Dit 
werd later betiteld als ‘uitverkoop’.1656 Maar hiermee werd uiteindelijk voldaan aan de 
oorspronkelijke bedoeling waarmee de Plantage was aangelegd. 
 
3.10 Bes lu i t :  d e  on twikkel in g van d e s t edenbouw 
 
3.10.1 De derde vergroting: een administratieve operatie 
Hendrick Jacobsz Staets was de ontwerper van een plan waarvan in de loop van het proces steeds 
duidelijker werd dat het onuitvoerbaar was vanwege het ontbreken van een duidelijk beleid op 
het gebied van onteigening en buitentimmeren. Het verbrokkelde in de loop van de tijd en 
verdween geleidelijk van tafel. Zijn rol werd geleidelijk gereduceerd van ontwerper van het 
uitbreidingsplan tot tekenaar die alle soms tegenstrijdige ideeën van de commissie op papier zette. 
Uiteindelijk werd deze laatste taak overgenomen door landmeter Lucas Jansz Sinck. Staets kreeg 
als stadstimmerman de leiding over de bouw van een groot aantal nieuwe stadsgebouwen. 
 Lucas Jansz Sinck werd de centrale figuur in het ontwerp van de stadsuitbreiding. Hij 
werd beter betaald dan de stadsmeesters. De landmeter was niet in stadsdienst, maar op dagloon. 
Er werden buiten Sinck incidenteel andere landmeters ingehuurd, zoals Adriaen Ockersz en 

                                                                    
1653 SAA 5025-34 (Vroedschap) 328-329 (12 november 1682). 
1654 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 94vo (29 januari 1683). 
1655 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 108vo (9 september 1683). De stad ondersteunde de Hortus met geld, maar ook met 
mest. De mest die uit de schepen met vee werd geschept, ging vanaf 1687 niet meer naar de Aalmoezeniers, maar naar 
de regenten van de Hortus: SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 170vo (23 april 1687). In 1692 werd de instructie voor de 
‘botanicus’ vastgesteld: SAA 5024-22 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 57vo (21 februari 1692). In 1703 werd ook 
een bibliotheek opgericht: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 154 (13 juni 1703). 
1656 Roegholt 1982, 46-47. 
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Sybrant Hansoon1657 maar bijna al het landmeterswerk dat vanaf 1610 werd verricht werd 
uitgevoerd door Sinck.1658 Hij verdiende drie gulden per dag en had blijkens de betalingen 
jarenlang een dagtaak aan de stadsvergroting. Sinck werkte in de periode 1613-1619 bijna 360 
dagen per jaar op dagloon voor de stad. Elk jaar ontving hij rond de duizend gulden voor 
landmeterswerk.1659 Niet alleen het landmeterswerk voor de grachtengordel, zoals het rooien en 
afpalen van de erven werd door Sinck uitgevoerd.1660 Hij trad ook op als opzichter of adviseur, 
zoals bij de aanleg van de vestingwerken en het tegengaan van het buitentimmeren in 1617.1661 
Sinck was na het uiteenvallen van de stadsuitbreiding de ontwerper: de tientallen deelontwerpen 
waaruit de Jordaan als een enorme schuifpuzzel werd samengesteld, of liever herordend, zijn van 
de hand van Lucas Jansz Sinck. 
 Dit onderstreept het karakter van de derde vergroting als administratieve operatie waarin 
weinig ruimte was voor grote gebaren maar vooral werd gepuzzeld met stukjes grond en 
geschoven met woningen en kleine geldbedragen. Sinck moest in kaart brengen wie waar grond 
had liggen en welke grond moest worden onteigend voor de stadsuitbreiding. Hij maakte ook de 
kaarten die dienden voor de grondverkoop en voor verhuringen van grond, bijvoorbeeld voor 
lijnbanen1662, blekerijen1663, molenwerven of houttuinen.1664 Deze laatste moeten we zien als 
invullingen of deelontwerpen binnen en buiten de stadsuitbreiding.  
 De derde vergroting was een opgave die niet hanteerbaar was voor het stadsbestuur. De 
stadsvergroting heeft zich afgespeeld binnen een context van ongebreidelde bevolkingsgroei en 
de daarmee samenhangende zorg over de openbare orde, beperkte financiële middelen en een 
politieke constellatie waarbinnen grondspeculatie door direct betrokkenen leidde tot grote 
tegenstellingen. Dit alles leidde tot een bestuurlijk infarct. De vorm van de derde vergroting is het 
resultaat van een noodgreep om hieraan te ontkomen. De belangrijkste vernieuwing lag in het 
creëren van een gebied dat – met alle problematiek van dien – uitsluitend voor het wonen werd 
bestemd. Andere functies werden weggedrukt naar het gebied buiten de Prinsengracht, dat met 
minimale middelen werd getransformeerd van voorstad tot stedelijk gebied. Dit heeft geleid tot 
een in stedenbouwkundig, architectonisch en functioneel opzicht gefragmenteerd geheel, waarin 
de grachtengordel, en dan vooral de grote woongrachten, de Herengracht en de Keizersgracht, 
als meest succesvolle en meest beeldbepalende onderdeel, de norm zou worden voor een 
volgende vergroting. 
 
3.10.2 De vierde vergroting: stedenbouw als wetenschap 
De vierde vergroting is het resultaat van de lessen die werden geleerd uit de derde. De opgave en 
de condities waaronder deze opgave moest worden vervuld waren vergelijkbaar: een 
stadsuitbreiding moest worden aangelegd in een gebied waarin zich op grote schaal spontane 
verstedelijking had voorgedaan. De derde uitleg kenmerkte zich door het creëren van een 
exclusief woongebied door uitsluiting van andere functies. Hiermee was het succes van de 
grachtengordel min of meer verzekerd, maar doordat geen totaalontwerp werd gemaakt, leidde 
dit wegdrukken van functies tot het uiteenvallen van de stadsuitbreiding in verschillende 
gebieden. Het stedenbouwkundige concept van grachtengordel werd voor de vierde vergroting 

                                                                    
1657 Mogelijk werden zij ingehuurd als Sinck het werk niet aankon of ziek was: SAA 5039-296 (Rapiamus) 164 (4 
september 1611). Hansoon kreeg op 4 september 1611 een betaling van 11 gulden 14 stuivers voor het inmeten van 
land buiten de Haarlemmerpoort. Tot nu toe werd aangenomen dat Ockerts in 1608 overleden was en alleen 
meewerkte aan de zestiende-eeuwse vergrotingen: Bakker 1995, 95 noot 13. Hij was in 1590 geadmitteerd als landmeter 
in Amsterdam: Muller en Zandvliet 1987, 165. 
1658 SAA 5039-295 (Rapiamus) 182vo (8 november 1610); SAA 5039-296 (Rapiamus) 162vo (25 april 1611); SAA 5039-
296 (Rapiamus) 164 (29 juli 1611); SAA 5039-296 (Rapiamus) 165 (25 oktober 1611); SAA 5039-297 (Rapiamus) 172 (3 
november 1612); SAA 5039-297 (Rapiamus) 173vo (22 januari 1613). 
1659 SAA 5039-298 (Rapiamus) 162 (31 december 1613); SAA 5039-299 (Rapiamus) 167vo (10 januari 1615); SAA 
5039-300 (Rapiamus) 187vo (12 januari 1616); SAA 5039-301 (Rapiamus) 293 (7 januari 1617); SAA 5039-303 
(Rapiamus) 194 (12 januari 1619); SAA 5039-304 (Rapiamus) 181 (13 januari 1620). De landmeter had ongeveer acht 
vrije dagen per jaar. Hij kocht in 1614 twee tegenover elkaar gelegen kavels in de Huidenstraat, waarschijnlijk voor 
eigen gebruik: SAA 5039-179 (Register van verkochte erven) 69 (6 februari 1614). 
1660 SAA 5039-299 (Rapiamus) 167vo (10 januari 1615). 
1661 SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617). 
1662 SAA 5039-1 (Thesaurieren) 77 (21 juli 1621). 
1663 SAA 5025-10 (Vroedschap) 213-214 (21 februari 1614). 
1664 SAA 5025-10 (Vroedschap) 211-212 (21 februari 1614). 
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verder uitgewerkt: het accent was verschoven van gronduitgifte naar stadsplanning. Het 
stedenbouwkundig instrumentarium waarvan het stadsbestuur zich kon bedienen had zich snel 
ontwikkeld. Er was sprake van een sterke professionalisering van de stadsfabriek. Daniel 
Stalpaert was een centrale figuur; hij was aangetrokken voor de bouw van het stadhuis, maar nam 
ook taken op zich op het gebied van het stadsontwerp. Hierbij werd de problematiek van 
waterhuishouding, verkaveling en verkoopbaarheid, verkeer en stadsverdediging in samenhang 
benaderd. Dit leidde tot een plan dat streefde naar eenheid en continuïteit, en dat tot in details 
was doorontworpen, maar tegelijkertijd maximale keuzevrijheid bood aan de kopers van 
bouwpercelen. Met de generatie van geschoolde stadsmeesters en bestuurders waar Stalpaert deel 
van uitmaakte deed de stedenbouw als wetenschap zijn intrede in Amsterdam. Een nieuw 
grondbeleid, waardoor het gehele terrein kon worden onteigend, bood de mogelijkheid om dit 
plan daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 
 Na het Rampjaar 1672 kwam de stadsontwikkeling tot een abrupte stop. Het gedeelte 
van de stadsuitbreiding ten oosten van de Amstel, dat nog niet was bebouwd, ontwikkelde zich 
langzaam. De stedelijke overheid stelde terreinen tot de beschikking van charitatieve instellingen 
die er grote complexen neerzetten. Hiermee voorkwam men dat de Amstel, oorspronkelijk 
gedacht als centrale as van de stadsuitbreiding, verwerd tot een scheiding tussen de rijke 
grachtengordel en een nauwelijks bebouwd oostelijk deel van de stad. De grond in de Plantage 
werd niet verkocht, maar verhuurd als tuin. Pas halverwege de negentiende eeuw pakte men de 
draad weer op door dit tuinengebied de invulling te geven waarvoor het oorspronkelijk was 
gepland. 


