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Hoofdstuk 6. ‘Een schone maagd met stinkende adem’: de problematiek van een 
waterstad 
 
6.1 De bes te  s t ad  van Europa 
Amsterdam is een waterstad en was dat in de zeventiende eeuw in nog veel sterkere mate. Dat 
was geen keuze van de Amsterdammers of de ontwerpers van de stadsplattegrond maar een 
simpel feit dat voortkwam uit de ligging in het veen. Het veengebied waar de stad in lag kwam 
door inklinking en turfwinning steeds lager te liggen. Hiermee werd het water steeds meer een 
onontkoombaar element. Dat gold niet alleen voor het platteland, waarvan grote delen in de 
winter onder water stonden, maar evenzeer voor de stad. Het gebied ten zuiden van de stad 
waterde door Amsterdam af op het IJ. Dit was niet alleen de natuurlijke gang van zaken, maar 
ook een verworven en onaantastbaar recht.2389Door de grote droogmakerijen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw werd de behoefte aan afwateringscapaciteit groter. Uiteindelijk werd het gehele 
gebied ten zuiden van de stad bemalen met windmolens. 

Een tweede aspect was de ligging aan het IJ. De getijdenwerking van de Zuiderzee 
manifesteerde zich tot in het hart van de stad. Een goede waterkering was, zeker bij steeds hoger 
wordende vloedpeilen, van zeer groot belang. Het probleem van de berging en afvoer van water 
was onderwerp van bestuurlijke zorg en plannen. Dit gold nog veel sterker voor een ander 
probleem, dat van de waterkwaliteit in de stad. 

In 1663 verscheen de historische beschrijving van Amsterdam van Olfert Dapper. Zoals 
gebruikelijk was het boek positief van toon. Volgens Dapper had Amsterdam slechts één gebrek 
dat niet ongenoemd kon blijven: het stonk er enorm. Uit de grachten van de bloeiende stad steeg 
de geur op van verrotting.2390  Vissen zwommen er niet. Wel dreven er dode dieren (‘krengen’), 
slachtafval, visafval, rottende groente en afgedankt hooi. Dit afval zorgde samen met de inhoud 
van duizenden privaten, riolen en goten voor enorme watervervuiling. De lucht in de stad was 
van mei tot oktober niet te harden, ook niet naar zeventiende-eeuwse maatstaven. Volgens de 
vroedschap was de stank van het water zo erg, dat het zilverwerk en het goudleer ervan 
besloegen.2391  Amsterdam was al op kilometers afstand te ruiken. Een andere auteur van een 
stadsbeschrijving, de Fransman Pierre Le Jolle, droeg zijn boek in 1666 op aan de ‘zeer 
onopgevoede, zeer smerige, zeer lompe, zeer onzindelijke en zeer onbenullige heren 
modderwerkers en schoonmakers van de Amsterdamse grachten’.2392  

Amsterdam was in dezen niet uniek. De vervuiling van het oppervlaktewater was overal 
in Holland het belangrijkste milieuprobleem.2393  Alle steden hadden in enige mate met 
watervervuiling te maken. Maar door de grootte van de stad en haar geografische ligging was het 
probleem in Amsterdam groter en minder makkelijk oplosbaar. 

De oorzaak van de stank lag in de combinatie van vervuiling en het kleine verval van de 
Amstel. Juist in de zomer, als de stank het ergst was, stroomde er nauwelijks water door de rivier; 
het Amstelpeil lag dan onder het IJpeil.2394  Het percentage oppervlaktewater in Amstelland was 
in de loop van de tijd gedaald door droogmakerijen en de zeespiegel bleef geleidelijk stijgen. Het 
verval in de Amstelboezem werd daardoor steeds kleiner. Het Amstelwater werd ook nog eens 
verdeeld over een groot en wijdvertakt systeem. Ongeveer een derde deel van het stedelijk 
grondgebied bestond uit water. De stroming in de rivier was bij lange na niet sterk genoeg om de 
stadsgrachten ook maar enigszins te kunnen spuien.  

Het bestuur onderkende het probleem van het stinkende grachtenwater. Sterker nog: als 
men een oplossing vond, zou Amsterdam ‘de beste stadt van Europa’ zijn. Daarom werden 
kosten noch moeite gespaard om de waterkwaliteit te verbeteren.2395  De vele pogingen die 

                                                                    
2389 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2390 Dapper 1663, 452. 
2391 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670). Dit was geen metafoor maar een constatering, die in 
1615 leidde tot het weren van bedrijvigheid uit de omgeving van de goudleermakerijen en fabrieken van andere 
‘costelijcke [kostbare] manufacturen’: SAA 5020-12 (Keurboek I) 68 (30 juni 1615). 
2392 ‘A tres-vilains, tres-sales, tres-lourds, tres-mal-propres, & tres-ignorants Messieurs les boüeurs et cureurs des 
canaux d’Amsterdam’: Le Jolle 1666. 
2393 Dit blijkt uit de hoeveelheid klachten en daarop volgende maatregelen: Faber, Diederiks en Hart 1973. 
2394 SAA 5024-51 (Missiven aan burgemeesters), ongenummerd (5 april 1641). 
2395 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651). 
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werden gedaan om de stank te weren geven een beeld van de vele, vaak onderling strijdige 
functies van het stadswater. Een complicerende factor was dat Amsterdam op het gebied van de 
waterbeheersing niet autonoom kon opereren. De waterhuishouding was een regionale 
aangelegenheid waarin vele belangen speelden. 
 
6.1.1 Stad in het veen: de complexiteit van het watersysteem 
In het begin zal de afvoer van water weinig problemen hebben opgeleverd. De middeleeuwse 
stad, die was ontstaan op de hoger gelegen Amsteldijken, was stukje bij beetje gegroeid. De 
bebouwing was grotendeels van hout en werd voortdurend vernieuwd. Hierbij werd de bodem 
steeds verder opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Middeleeuws Amsterdam bestond uit 
twee boezemgebieden: de blauwe boezem ten westen van de Amstel en de oranje aan de 
oostzijde. De sluizen die deze boezems afscheidden van de Amstel en het IJ lagen waar de 
Oudezijds en Nieuwezijds Burgwallen samenkwamen. 

De veel grotere en planmatig uitgevoerde stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw 
lagen buiten de hoge stadskern. Grote gebieden, zoals de Jordaan, werden niet stelselmatig 
opgehoogd. Delen ervan bleven op polderpeil of niet veel hoger liggen. In de zeventiende eeuw 
sprak men over de hoge en de lage stad. De hoge stad lag op ‘stadspeil’, dat wil zeggen het peil in 
de middeleeuwse stad. Het stadspeil lag op de hoogte van het IJwater bij een normale vloed in de 
zomer. Het stadspeil bestond al voor de zeventiende eeuw. Een vaste peilhoogte was 
noodzakelijk om inundatie van kelders en pothuizen te voorkomen.2396  De lage stad lag op 
Amstelpeil, althans tot het gereedkomen van de Amstelsluizen in 1673. Dit was het domein van 
industriële functies en van de armere bewoners. De hoge prijs van ophogingsmateriaal leidde 
ertoe dat de minder gegoede bewoners lager woonden. De sociaal-economische opbouw en de 
status van een buurt hingen samen met de maaiveldhoogte. 

Na de grote stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw kende Amsterdam een complex 
systeem met zeven verschillende peilen: vier stadsboezems, de oranje en de blauwe met een 
hoger peil en de groene en de rode met een lager peil (afb. 151). De paarse boezem werd 
gevormd door de Amstel buiten de sluizen en een klein deel van de stadsgracht aan weerszijden; 
in de Singelgracht lagen twee beren. De Amstel had een nog lager peil dan de lage stad. De 
oostelijke stadsgracht, die door middel van de Weesperbeer was afgeschut, diende als berging van 
het schutwater van de Amstelsluizen. Deze vuilwaterboezem, de ‘zwarte boezem’, moest 
voorkomen dat de Buiten-Amstel te zeer verontreinigd werd (waarover later meer). De westelijke 
stadsgracht was afgeschut door middel van de Weteringbeer en vormde de gele boezem. Deze 
werd zo laag mogelijk gehouden om bij hoogwater in de stad als waterberging te dienen.2397  Het 
buitendijkse deel van de stad had geen kleur, omdat het peil er niet beheersbaar was: de 
getijdenwerking van het IJ had er vrij spel. 

Om wateroverlast te voorkomen moest het peil in de lage delen van de stad minstens vijf 
duim lager blijven dan dat van de oranje en blauwe boezem.2398  Het water in de grachten stond 
er minder diep. In de lage delen van de stad, zoals de Prinsengracht en de Jordaan, stonk het 
water erger dan in de hoger gelegen delen. De ‘slijmerige gronden’, de zwaar vervuilde veenprut 
op de bodem van de grachten, werd door schuiten omgewoeld.2399  De aanwezigheid van 
afvalstoffen in deze modderlaag zorgde bij hogere temperaturen voor het ontstaan van stinkende 
zwavelwaterstofverbindingen.2400  
 
6.1.2 De functies van het stadswater 
De grachten dienden in de eerste plaats voor de afvoer van water, niet alleen uit Amstelland, 
maar ook van het regenwater en huiswater. Naarmate de stad groeide en een groter 
grondoppervlak werd bebouwd en bestraat, werd de behoefte aan waterberging groter. In de 
Jordaan zijn alle grachten ontstaan door de verbreding van poldersloten, die ook in de 

                                                                    
2396 De Boer 1986; Lievense-Pelser 1977. 
2397 SAA 5028-604 (Stadswater), Verklaring op de nevensgaande kaart, waarin vertoond werden de waterboezems of polders deezer 
stede, ieder met een bijzondre kleur aangewezen door Daniel Stalpaert, Nicolaas van der Heijden e.a. (17 juni 1676). 
2398 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 193vo-195 (1688). 
2399 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). 
2400 Faber, Diederiks en Hart 1973. 
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prestedelijke fase als drainage en waterberging dienden.2401  De afvoer van regenwater naar de 
grachten was regelmatig onderwerp van besluitvorming. De schepenen of de vroedschap 
bepaalden dat de afwatering van een huizenblok diende plaats te vinden op een bepaalde 
gracht.2402  Hoezeer de afwatering van de straten een probleem was dat samenhing met de bouw 
van huizen blijkt uit de gang van zaken in de Weteringbuurt. De straten moesten worden 
opgehoogd en voorzien van afschot, anders zou het water niet weg kunnen. In de regel zorgde 
men een duim afschot per roede straatbreedte. Dit had echter kwalijke gevolgen voor de 
belichting van de kelders van de wevershuizen. Die zouden dienen als werkruimte en dus licht 
genoeg moeten krijgen. Abraham Alewijn, namens het weeshuis belast met de bouw van de 
wevershuizen, stelde daarom voor om de straten lager te leggen en de afwatering te verbeteren 
door de Nieuwe Looiersstraat aan te sluiten op de Looierssloot. Dat had als bijkomend voordeel 
dat de bewoners van de Weteringbuurt bij brand konden beschikken over bluswater. De 
thesaurieren stemden in met dat plan, maar er moesten daarvoor wel twee pas uitgegeven 
percelen aan de Looierssloot worden onteigend. Als de onderhandeling met de eigenaren tot een 
goed einde kwam, zou de straat worden verlengd.2403  Kennelijk is de aanleg hierop stukgelopen. 
Daarom moest men op zoek naar een andere oplossing. De stad gaf de regenten van de 
godshuizen toestemming om riolering onder de straten aan te leggen.2404  De straten werden 
alsnog opgehoogd met aarde uit de stadswal.2405  

Op Kattenburg, waar de Admiraliteit de meeste grond in gebruik had, werd een contract 
afgesloten tussen dit college en de stad om de afwatering van de straten over de Admiraliteitswerf 
mogelijk te maken.2406  Incidenteel was het afschot van pleinen, straten en kades onderwerp van 
besluitvorming door de thesaurieren en schepenen.2407  

De grachten hadden nog een andere functie. De baggerspecie die vrijkwam bij het 
graven van de grachten was nodig voor het ophogen van de erven. Vaak staat in de resoluties van 
de thesaurieren als reden voor het graven van een gracht vermeld dat men de grond nodig had 
voor het ophogen van de bouwpercelen. Dit was overigens bij lange na niet voldoende: bij het 
ophogen van de vierde uitleg werd ook de baggerspecie uit de walen en grote hoeveelheden zand 
van buiten de stad gebruikt.2408  Ook diende het water ter verdediging (waarover meer in het 
hoofdstuk over de fortificatie).  

Verder diende het water als verkeersweg. Nagenoeg al het verkeer van goederen en 
personen vond plaats per schip. Door de vele binnensluizen werd het verkeer sterk vertraagd; dit 
probleem kwam regelmatig aan de orde bij de vroedschap en de thesaurieren. Bij de aanleg van 
grote werken of de uitgifte van grond werden bouwterreinen altijd bereikbaar gemaakt over het 
water; zonder waterwegen kon niets worden gebouwd. Meestal werden eerst de grachten 
aangelegd. Als dat niet mogelijk was kwamen er tijdelijke waterwegen. Dit blijkt uit meerdere 
gevallen waarin een gracht versneld werd aangelegd omdat de eraan gelegen bouwkavels waren 
verkocht. Bij de vierde vergroting werden tijdelijke vaarten aangelegd, als de grachten er nog niet 
lagen.2409  Bij de aanleg van vestingwerken werd altijd eerst de binnenvestgracht aangelegd, zodat 
het werk bereikbaar was. Pas daarna kon men beginnen met de aanleg van de vesting. 

Een andere belangrijke functie van de grachten was het leveren van bluswater. Het 
gevaar van grote stadsbranden werd sterk verkleind door het dichte grachtennet. In tegenstelling 
tot veel andere steden zijn in Amsterdam na de middeleeuwen geen grote stadsbranden geweest; 
naast de bouwregelgeving en de inspanningen op het gebied van de brandbestrijding zal het 
dichte grachtennet hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. De grachtenbewoners waren 
                                                                    
2401 Voor een kort (en niet geheel compleet) overzicht van de functies Kannegieter 1965a, een uitbreiding van: 
Kannegieter 1964. 
2402 Om een idee te krijgen hoeveel werk het kon zijn en hoe lang het kon duren om de afwatering te regelen zie: SAA 
5040-21 (Stadsfabriek), over enkele huizen in de Kalverstraat. Er zijn veel resoluties en acten over de afwatering van 
specifieke straten. 
2403 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 152 (6 maart 1671). 
2404 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (25 maart 1671). 
2405 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (7 april 1671). 
2406 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 110vo (13 oktober 1662). 
2407 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 108 (30 december 1662); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 93vo (30 december 1662). 
2408 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 4 (16 augustus 1674); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 5 (31 augustus 1674). 
2409 Zie bijvoorbeeld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 162vo (22 november 1663); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 182 (25 
maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 79vo (7 mei 1661). 
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verplicht om bij vorst bijten te maken in de grachten, omdat er anders geen bluswater was. De 
bewoners van de huizen op alle hoeken van de grachten met straten of stegen waren hiervoor 
verantwoordelijk. De bijt moest iedere ochtend, indien nodig, opnieuw worden geopend.2410  In 
1671 schreven bewoners van de Kerkstraat aan de burgemeesters dat hun huizen zo ver van het 
water af lagen dat ze bij brand al in de as zouden liggen voordat zij bluswater konden aanvoeren. 
Zij vroegen en kregen toestemming om midden onder de straat een put te slaan. Ondanks het feit 
dat deze op stadsgrond lag hoefde er geen precario voor te worden betaald.2411  Dit was 
uitzonderlijk, omdat voor iedere centimeter stadsgrond werd betaald. Op Kattenburg bleef een 
aantal erven onbebouwd om bij brand de toegang tot het water te garanderen.2412  De 
aanwezigheid van bluswater was een essentiële openbare voorziening. 

Een laatste functie die in de literatuur vaak aan de grachten wordt toegekend is die van 
fraai stadsgezicht. Over de esthetische waarde van de grachten is veel geschreven. Deze 
waardering werd achteraf gegeven. Niets wijst erop dat esthetische argumenten bij de aanleg van 
grachten een rol hebben gespeeld. Uit de besluitvorming rond de aanleg van de Keizersgracht en 
de Reguliersgracht blijkt dat het water op zich niet als mooi werd gezien. Men had liever een 
brede boulevard voor zijn deur dan een gracht. De stank van de grachten zal hier zeker aan 
hebben bijgedragen. 
 
6.2 Onu it roe i ba re  o nsmakel i jke gewo onte s :  wa ter ve rvu i l in g en  s t ads re i ni gin g in Amste rdam 
Buiten al deze functies, waarvoor de Amsterdamse grachten waren aangelegd, was er één die niet 
was voorzien, maar die het stadsbestuur eeuwenlang grote zorgen heeft opgeleverd. De grachten 
werden op grote schaal gebruikt als vuilstortplaats door zowel bewoners als bedrijven. Faber, 
Diederiks en Hart schreven dat ‘een milieubewuste mentaliteit in brede lagen van de bevolking in 
geringe mate aanwezig moet zijn geweest’.2413  Uit deze formulering spreekt een groot gevoel 
voor understatement. 

De hoeveelheid huishoudelijk afval is evenredig aan de omvang van de bevolking. 
Daarnaast was in Amsterdam een aantal zwaar vervuilende industrieën prominent aanwezig, zoals 
de suikerraffinaderij, de katoendrukkerij, de distilleerderij, de textielnijverheid (vooral de ververij 
was sterk vervuilend), de leerlooierij, de bierbrouwerij en chemische bedrijvigheid als de 
vermiljoenbranderij, de loodwitfabricage en de salpeterraffinaderij.2414  

Het probleem van de watervervuiling was bijna zo oud als de stad zelf; het oudste 
overgeleverde keurboek bevat de bepaling dat aarde, vuilnis, mest, pens en bloed niet in het water 
mochten worden gegooid.2415  De lijst van onsmakelijke waren die blijkens de regelgeving niet in 
het water thuishoorden, maar er wel in terechtkwamen, werd met elke vernieuwing van de keuren 
langer. As, veegsel, hooi, stro, scherven, vis- en slachtafval, ontlasting, schraapsel van huiden en 
allerlei giftige en bijtende stoffen verontreinigden het stadswater.2416  Dode paarden, koeien, 
kalveren, varkens, schapen, honden en katten dreven rond in de grachten.2417  Al ver voor de 
zeventiende eeuw was het stadswater zo smerig dat het niet meer als brouw-, kook- en drinkwater 
kon dienen. In een deel van de vraag werd voorzien door aanvoer van buiten de stad; 
waterschuiten voeren af en aan.2418 Het water werd in de stad overgepompt in leggers, van 
waaruit het aan consumenten werd verkocht.2419 In 1514 werd bij keur bepaald dat de brouwers 
hun water buiten de stad moesten halen, ter bescherming van de goede naam van het 

                                                                    
2410 SAA 5020-12 (Keurboek I) 60vo-61 (17 februari 1615); SAA 5020-12 (Keurboek I) 236 (5 februari 1621). Het 
bijten was gedurende de gehele zeventiende eeuw de gewoonste zaak van de wereld: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 4 (21 
november 1686). 
2411 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 174-175 (3 juli 1671). In Delft werden ‘brandsloten’ aangelegd op plaatsen waar de 
bebouwing relatief ver van het water stond: De Bont 2000, 97-98. Deze term is in Amsterdam niet bekend. 
2412 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 105 (23 november 1662). 
2413 Faber, Diederiks en Hart 1973. 
2414 Faber, Diederiks en Hart 1973. 
2415 Breen 1902, 66, 69. 
2416 Voor een kort overzicht van de regelgeving op het gebied van de waterkwaliteit: Jansen s.a.; Van Zon 1986, 20-23. 
2417 Zie Breen 1902, 100. 
2418 Zie over de begrippen ‘waterschip’ en ‘waterschuit’: Hart 1952. 
2419 Den Boer 1962. 



 
294 

Amsterdamse bier.2420 Vanaf 1624 werd water uit de Vecht gehaald, na 1656 ook uit het Gein, 
over de Weespertrekvaart of over de Zuiderzee en Muiden. Het gebruik van het adjectief 
‘costelijck’ in een keurtekst uit 1530 heeft tot grote verwarring geleid. Er is zelfs een boek met de 
titel ‘Costelijck stadswater’.2421 Oldewelt had deze verwarring in 1938 echter al opgelost: 
‘costelijck’ is geen kwalificatie van de waterkwaliteit maar betekent ‘kostbaar’. Hiermee wees de 
stedelijke overheid op de inspanningen die zij zich getroostte om verslechtering van de 
waterkwaliteit te keren. Over het zestiende-eeuwse stadswater hoeven we ons geen illusies te 
maken: velen stierven aan het drinken ervan.2422 Voor elke brouwerij stond een bierpaal, waar de 
waterschuit kon aanmeren (afb. 152). Sommige brouwers verdienden bij met de verkoop van vers 
water.2423  Vanaf 1651 exploiteerden tien brouwers gezamenlijk een ijsbreker op de Amstel om 
een weg te banen voor de waterschuiten. Deze werd door paarden getrokken, variërend van acht 
tot wel zestig.2424 Het overgrote deel van het drinkwater kwam uit ondergronds gemetselde 
regenbakken, die voor de huizen lagen.2425  Deze werden in de zestiende eeuw ingevoerd, toen 
het stadswater te smerig werd om nog als drinkwater te dienen.2426  In ieder huis was tenminste 
één regenbak te vinden.2427  Men was voor de drinkwatervoorziening afhankelijk van het weer; in 
droge perioden konden tekorten optreden. Omdat veel pakhuizen en openbare gebouwen niet 
voorzien waren van regenbakken ging veel regenwater verloren. Daarom werden vanaf 1761 
stadsregenbakken geplaatst op kerken, godshuizen en andere stadsgebouwen. Dit water zou in 
tijden van schaarste tegen een lage prijs worden verkocht. Alle oplossingen buiten de opvang van 
regenwater en het halen van schoon water werkten niet; hiervoor ontbrak de techniek of de 
geologische kennis. Zo heeft men getracht om te ontkomen aan watertekort door het slaan van 
putten, waarover later meer. 
 
6.2.1 De grachten als vuilstort 
De Amsterdammer heeft gedurende de gehele zeventiende eeuw gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om zijn problemen te verplaatsen naar de openbare ruimte. Soms werden grachten 
zo volgegooid met afval dat ze volledig onbruikbaar werden.2428  In sommige grachten kon niet 
eens een klein bootje varen.2429  Het kwam wel voor dat het stadium van reiniging gepasseerd was 
en dat ploegen modderwerkers moesten komen om het rottende afval (de ‘steigeraarde’) uit de 
grachten te scheppen. 

Ook de markten waren een voortdurende bron van besmetting. Het naar rotte vis 
stinkende water uit het Damrak kwam door de circulatie in de grachten terecht.2430  Dit leidde 
uiteindelijk tot een aanpassing van de watercirculatie.2431  Een andere zeer vervuilende bedrijfstak 
was de grootschalige varkenshouderij. Deze was al in 1550 verboden buiten de terreinen van 
kloosters en gasthuizen.2432 Dit verbod werd op grote schaal genegeerd. Niet alleen buiten de 
muren, maar ook in de stad werden grote hoeveelheden varkens gemest, met rampzalige 
gevolgen voor het oppervlaktewater. In 1621 werd bepaald dat een varkenshouder niet meer dan 
drie of vier varkens mocht mesten. Wie er meer wilde houden moest dat buiten het rechtsgebied 
van Amsterdam doen.2433  Hiermee werd een poging gedaan om dit probleem, althans voor een 

                                                                    
2420 Oldewelt 1938b; Vroedschapsresolutie d.d. 24 januari 1564: Van Dillen 1929, 275. Aanvankelijk haalde men water 
uit het Haarlemmermeer, later bij Abcoude. Twee bruggen in het dorp werden op stadskosten verbouwd zodat een 
doorgang van 16 voet ontstond voor de waterschuiten: Vroedschapsresolutie d.d. 18 oktober 1583: Van Dillen 1929, 
433. 
2421 Hogenes 1977. 
2422 Oldewelt 1938b. 
2423 Hallema en Emmens 1968. 
2424 Van Eeghen 1954; Van Eeghen 1958. 
2425 Dit blijkt uit de posten voor de precario in de stadsrekeningen en uit SAA 5059-183 (Handschriftencollectie), 
Consideratien van Marcus Meyboom over het quaet water tot Amsterdam (10 maart 1681). 
2426 Wagenaar 1765, 390. 
2427 Meischke 1975, 145. 
2428 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). 
2429 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 43 (4 maart 1682). 
2430 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 53 (6 juni 1669). 
2431 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 23 (15 januari 1675). Ook de ‘pishoek’ in de Beurs zal de waterkwaliteit niet veel goed 
gedaan hebben: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115 (28 februari 1691). 
2432 Keur d.d. 31 januari 1550: Van Dillen 1929, 199. 
2433 SAA 5020-12 (Keurboek I) 276vo (16 november 1621). 
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deel, te verplaatsen van de stad naar het buitengebied. De grootschalige varkenshouderij in de 
stad kreeg een nieuwe impuls met de opleving van de jeneverstokerij in 1671.2434  Een aantal 
bewoners van de Utrechtsedwarsstraat klaagde dat een daar gevestigde brander in zijn tuin meer 
dan 150 varkens hield.2435 De draf, een alcoholhoudende afvalstof van de stokerijen, werd als 
varkensvoer gebruikt; de varkens raakten eraan verslaafd en waren sneller vetgemest dan 
‘gewone’ varkens, maar het vlees was minder goed. Dwars door het Roeterseiland, waar de 
stokerijen waren gevestigd, werd een gracht gegraven waarin de uitwerpselen van de varkens 
werden opgevangen. Deze stond in open verbinding met de andere grachten. Net als andere sterk 
vervuilende industrie werd de stokerij buiten de Prinsengracht gevestigd. Juist in de toch al lager 
liggende Jordaan nam men het niet al te nauw met de waterkwaliteit. In 1615 verzochten de 
zeemleertouwers aan de Elandsstraat om toestemming voor de aanleg van een sloot achter hun 
bedrijven, uitkomend op de Lijnbaansgracht.2436  Men vroeg niet de stadsmeesters om advies 
maar de commissarissen die zich bezighielden met de gronduitgifte. Financiële argumenten 
gingen boven de waterkwaliteit. De commissarissen vonden de aanleg van deze sloot geen 
probleem op voorwaarde dat er geen al te grote stank of andere ellende zou worden 
veroorzaakt.2437  De sloot werd later ‘Elandsstinksloot’ of kortweg ‘Stinksloot’ genoemd, maar dit 
was geen aanleiding voor maatregelen tot aan de demping in 1875.2438  

Soms werden specifieke groepen vervuilers aangesproken, zoals het slepersgilde, dat 
mest, stro, vuil hooi en gras in de grachten kieperde als dat zo uitkwam.2439  De brouwers, die 
vele pogingen hebben gedaan om schoon water in de stad te krijgen, zorgden zelf ook voor veel 
vervuiling. Deze werd veroorzaakt door het spoelen van vaten. In 1689 bepaalde Johannes 
Hudde dat de brouwers een schuit in de gracht moesten hebben liggen om het spoelwater op te 
vangen, nadat het idee was verworpen om iedere brouwer te verplichten een zinkput aan te 
leggen.2440  

De ‘ongemeene stanck’ kwam niet alleen in de stad voor: ook het buitengebied kampte 
met een slechte waterkwaliteit. Ook daar werd afval gedumpt en vervuilende bedrijvigheid 
opgesteld. In 1656 ging de stad de sloten uitdiepen.2441  Lijmzieders, leerlooiers, ververs en andere 
vervuilers zorgden ervoor dat het water rond de stad niet meer kon dienen als drinkwater voor 
het vee.2442  In 1650 zorgde de voorgenomen bouw van een traanbranderij voor ophef onder de 
bewoners in en rond de Watergraafsmeer. De bewoners vreesden voor ernstige lucht- en 
watervervuiling.2443  De branderij kwam er ondanks hun tegenstand, maar moest bij oostenwind 
buiten bedrijf worden gesteld.2444  De aanstelling van een waterzuiveraar, die alle dode dieren uit 
het water moest halen, was bedoeld om in het buitengebied enige verbetering te brengen.2445  
Joost Jansz werd in 1659 aangesteld op een jaarlijks tractement van 25 gulden.2446  Van dit salaris 
kon Joost nog geen maand leven, dus hij moest naast deze betrekking zorgen voor de nodige 
neveninkomsten. Veel tijd zal hij niet hebben besteed aan zijn betrekking als krengenvisser. 

Het gebruik van de grachten als afvalstortplaats was een probleem dat nooit is opgelost, 
niet door regelgeving, maar ook niet door uitbreiding van het aantal handhavers. In 1631 werden 

                                                                    
2434 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 4vo (10 november 1671); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 7-7vo (17 november 1671). 
2435 Acte d.d. 26 december 1671: Van Dillen 1974, 849. 
2436 Hier werden de Grote en de Kleine Stinkmolen gebouwd. Die waren vanaf 1620 in gebruik bij de gemene 
zeemleertouwers van Amsterdam. De molens dienden om de huiden soepel te stampen, waarbij traan, olie en volaarde 
werd gebruikt. Het milieu in de omgeving van de molens was slecht: Van den Hoek Ostende 1985, 5-6. Overigens 
werd in 1615 huur betaald voor de grond onder een zeemleermolen ‘int conterscherp over Margrietenpadt’: SAA 5039-
299 (Rapiamus) 33 (1 mei 1615). 
2437 SAA 5025-10 (Vroedschap) 286 (13 juli 1615). 
2438 Alings 1963. 
2439 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 129vo-131 (6 maart 1692). 
2440 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 98-99 (6 december 1689). 
2441 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 111 (14 september 1656). Ook de singelsloot, vlak buiten de vesting, was ernstig 
verontreinigd: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 33 (30 mei 1659). In 1664 klaagde het waterschap over vervuiling van de 
Buiten-Amstel door het storten van afval: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 6 (30 oktober 1664). 
2442 SAA 5025-18 (Vroedschap) 136vo-137 (29 maart 1647); SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 112vo (18 oktober 1656). 
2443 SAA 5025-19 (Vroedschap) 87vo (20 juni 1650). 
2444 SAA 5025-19 (Vroedschap) 116vo-117 (10 september 1650). Een jaar later werd de bouw van een 
indigoraffinaderij buiten de stadswal verboden: SAA 5025-19 (Vroedschap) 157 (16 juni 1651). 
2445 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 125 (27 juni 1659). 
2446 SAA 5039-33 (Oudraad) 154vo (27 juni 1659); Van Domselaer 1665, 262. 
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acht extra opzichters benoemd. Dit heeft niet veel effect gehad.2447  Vijftig jaar later was men nog 
niets opgeschoten ondanks vele vernieuwingen van de keuren. In 1681 wilde Nicolaas (de broer 
van Jan) van der Heijden, als opzichter verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de stad, een 
eind maken aan ‘de vuijlnis die dagelijcks so overvloedigh werd gesmeten in ’t water’.2448 Hij 
wilde het uitdiepen van de grachten voor rekening van de huiseigenaren laten uitvoeren. Op die 
manier, zo betoogde hij, zouden de bewoners betrokken worden bij het probleem omdat ze er 
direct financieel belang bij zouden hebben. Hiermee zou een einde komen aan het wangedrag van 
de Amsterdammers: de opzichters werden bij het uitdelen van boetes vaak verrot gescholden of 
bedreigd. Er vielen regelmatig klappen. Als de handhaving van de keuren tot financieel profijt 
van de bewoners zou strekken zou hun gedrag mogelijk verbeteren. Het bleef echter bij een 
plan.2449  Later kwam men tot het inzicht dat de stadsreiniging en de vuilafvoer moesten worden 
aangepakt; door bewoners de mogelijkheid te bieden om op een relatief gemakkelijk manier van 
hun afval af te komen trachtte men te voorkomen dat het in de grachten werd gegooid. Dit leidde 
aan het einde van de zeventiende eeuw tot een grote reorganisatie van de stadsreiniging.2450  
Tijdens de vierde vergroting werd aan particulieren toegestaan om te baggeren in de grachten. Zij 
konden de specie gebruiken om hun bouwkavels mee op te hogen. De doorstroming werd er niet 
beter op, omdat hoogteverschillen ontstonden op de grachtenbodem. In 1675 besloot men om 
het uitdiepen vak voor vak aan te besteden.2451 
 
6.2.2 Vervuiling en beheer: opkomst van de stadsreiniging 
De vervuiling leidde al vroeg tot maatregelen op het gebied van de stadsreiniging.2452  Openbare 
vuilnisbakken waren al in 1475 in gebruik.2453 Dit waren houten of stenen bakken bij de bruggen 
en op de hoeken van straten en grachten. Ploegen straatvegers voerden het vuil af met karren en 
schuiten. Langs de grachten lagen belten die werden weggehaald met vuilnisschuiten.2454 Vuilnis 
was geld waard; het was verboden om het uit de stadsvuilnishokken of -belten te halen, zeker 
tijdens de stadsvergrotingen, als alle materiaal nodig was voor de ophoging van erven, straten en 
kades. Dat mocht alleen met schriftelijke goedkeuring van de opzichter van de graaf- en 
modderwerken.2455 

Niet alleen de grachten, ook de straten lagen vaak vol weggegooid afval. Juist in smalle 
straatjes en stegen, waar de kans op vervuiling het grootst was, was de stadsreiniging 
problematisch. Dit blijkt een rapport van Jan van der Heijden jr., Nicolaas Muiden en Jan 
Vastrik.2456 De ‘geringe luiden’ die in de kleine huisjes, op kamertjes en in kelders in de stegen van 
de oude stad woonden, waren de hele dag bezig hun kost te winnen. Daarom waren ze niet in de 
gelegenheid hun vuilnis mee te geven met de vuilniskarren, en smeten ze het op de bruggen en de 
kades. De capaciteit van de stadsreiniging werd vergroot: er werden tien extra vuilnisschouwen 
besteld.2457 Ook leegstaande stadsgebouwen werden als vuilstort gebruikt, bijvoorbeeld de 
Nieuwekerkstoren in aanbouw. Er werd een ijzeren hek geplaatst om dit onmogelijk te maken.2458 
De meelhal bij de Zuiderkerk werd als woning verhuurd om het gebruik als dump te 
                                                                    
2447 SAA 5025-15 (Vroedschap) 226vo (29 januari 1631). De Aalmoezeniers, die belast waren met de handhaving, 
werden regelmatig aangespoord er meer werk van te maken: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). 
2448 Nicolaas (de broer van Jan) van der Heijden werd in 1673 opzichter over de fortificatie en de sluizen: Jansen 1953-
1954c. 
2449 SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt 
Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den 
Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der 
Heijden (19 augustus 1681). In de late middeleeuwen waren bewoners van het Damrak en de burgwallen verplicht om 
de gracht voor hun deur op diepte te houden: Breen 1902, 523. 
2450 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 90vo-92 (20 oktober 1700). 
2451 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675). 
2452 Gegevens over de stadsreiniging zijn ontleend aan Siemerink 1979. 
2453 Kuijpers-Verbuijs 2000, 16. 
2454 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 143vo (25 april 1673). 
2455 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 169 (9 januari 1664). 
2456 Van der Heijden was opzichter over het stadswater, Muiden over de graaf- en modderwerken. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Jan Vastrik in stadsdienst was. Waarschijnlijk gaat het om Jan Brants, ook wel Van Vastrik genoemd, 
die in 1733 trouwde met Sara, de dochter van Jan van der Heyden de jonge: SAA 88 (Archief van de familie Brants en 
aanverwante families), inleiding op de inventaris. 
2457 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 90vo-92 (20 oktober 1700), punt 1. 
2458 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 45vo (22 juli 1687). 
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beëindigen.2459 Ook het beheer van de Goudsbloemgracht was problematisch: een vuilnisschuit 
kon er niet komen, want daarvoor was het ‘te naauw van canaal’. De kades waren te smal om er 
met karren te kunnen rijden. Van der Heijden c.s. stelden voor om speciaal voor deze gracht een 
smalle, maar extra lange vuilnisschuit te laten bouwen.2460 

Vanaf de jaren zestig werden op de kades langs de grachten, op de plaatsen waar het 
afval zich ophoopte, houten huisjes neergezet, waarin schoenlappers werden ondergebracht. Zij 
moesten opletten dat er geen vuilnis meer op de straten en in de grachten werd gegooid.2461 Het 
kwam incidenteel wel voor dat bewoners het beheer overnamen en zelf een straatveger 
aanstelden. Dit gebeurde bijvoorbeeld op de Oosterse Kade (nu Oude Schans), ten zuiden van de 
Keizersbrug. Dat deden ze na enige tijd met lede ogen aangezien te hebben hoe hun 
medebewoners ‘asch, vulnis, vier, als andere vuijligheden’ op straat gooien. Hier heeft niet alleen 
de vervuiling, maar ook het brandgevaar als overweging gediend om het beheer te verbeteren.2462 
Ook bij de Deventer Houtmarkt (tegenwoordig Waterlooplein) en de Ossenmarkt op het latere 
Frederiksplein, op de hoek van de Utrechtsestraat, namen bewoners het beheer in eigen hand.2463 

Na de vierde vergroting werd een reorganisatie van de stadsreiniging doorgevoerd. De 
stad werd in 34 wijken verdeeld. Er werd een rooster gemaakt van de personele bezetting en het 
materieel. Schuiten zouden dagelijks (behalve op zondag) door alle grachten varen om de belten 
weg te halen; in de straten werd het vuil met kruiwagens opgehaald. Bij strenge vorst werd het 
vuil met paardenwagens opgehaald. Langs de Lijnbaansgracht kwamen tien losplaatsen. Deze 
kregen ieder een opzichter; een ‘generale opzichter’ kreeg de leiding over de gehele operatie.2464 
Twee jaar later volgde een nieuwe reorganisatie omdat de keuren weinig effect hadden, hetgeen 
leidde ‘tot groot disciraet van de stad’.2465 

De inhoud van de vuilnisvaten werd gebruikt als mest. De opbrengst kwam ten goede 
aan het weeshuis. In 1666 trachtte de stad de inzameling en verwerking van het stadsafval te 
verpachten maar dit werd geen succes. Er viel geen winst te maken op de vuilafvoer. Daarom 
kregen de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis in 1673 de ‘administratie van ’t vulnis’ terug. 
Men hoopte hiermee de stadsreiniging te verbeteren en het weeshuis van een inkomstenbron te 
voorzien. Eventuele tekorten op de exploitatie werden uit de stadskas aangevuld. De winst die 
werd gemaakt met de verkoop van het afval, zo’n 10.000 gulden per jaar, ging naar het weeshuis; 
de kosten van schuiten, karren en paarden werden gedragen door de stad. Deze bedroegen rond 
de 29.000 gulden per jaar.2466Overigens was men al snel zo ver dat de stad het vuilnis opkocht 
van de Aalmoezeniers.2467 

De inspanningen van het weeshuis op het gebied van de stadsreiniging waren volstrekt 
onvoldoende om de stad ook maar enigszins op orde te houden. De vuilniskeuren werden op 
grote schaal overtreden. Grachten, straten en sluizen verkeerden vaak in slechte staat, hetgeen 
uitnodigde tot het storten van afval. Riolen, secreten en goten zorgden voor een bijzonder 
onaangenaam leefmilieu. Er waren 200 straatvegers. Deze konden het werk niet aan, zeker niet 
bij strenge vorst als er geen schuiten konden varen en het afval met karren moest worden 
afgevoerd. In 1696 meldden de regenten van het weeshuis aan de burgemeesters dat zij alles in 
het werk stelden om de stad ‘van vullis, dat door de veelheyt van menschen, paarden en stallen 
nog meer toeneemt, te redde’. Dat werd steeds moeilijker: ondanks de toename van de 
hoeveelheid afval werd steeds bezuinigd op de stadsreiniging.2468  
 
6.2.3 Privaten en riolen 
Een ander gevaar voor de waterkwaliteit waren de privaten of secreten. Die waren aanwezig in de 
huizen, maar ook in de openbare ruimte, zowel onder bruggen als op drukke punten.2469  Hun 

                                                                    
2459 SAA 5025-11 (Vroedschap) 218 (10 april 1620). 
2460 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 90vo-92 (20 oktober 1700), zie punt 2. 
2461 Oldewelt 1946, 158. 
2462 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 116vo-117 (18 februari 1684). 
2463 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 103 (17 maart 1677); SAA 5039-7 (Thesaurieren) 142vo-143 (16 maart 1685). 
2464 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 161 (23 april 1671). 
2465 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 144-145vo (25 april 1673). 
2466 Oldewelt 1969. 
2467 Hieraan kwam in 1678 een einde: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 125 (16 juni 1678). 
2468 SAA 343-6 (Archief Aalmoezeniersweeshuis; ‘Copijen van consideratien’) 67-71 (14 november 1696). 
2469 De stad bouwde er een op het Leidseplein: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 165 (12 december 1667). 
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aanwezigheid was onontkoombaar. Soms werden secreten weggehaald om de waterkwaliteit te 
bevorderen, maar meestal werden ze op verzoek van omwonenden even snel weer 
teruggeplaatst.2470  Het was de bedoeling dat de inhoud van de secreten met modderschouwen 
werd afgevoerd naar verzamelbassins buiten de stad.2471  De praktijk was vaak anders; een groot 
deel van de ‘specij’ uit de secreten kwam niet terecht op de daarvoor bedoelde plekken (bij de 
Paardenhoek aan het IJ, ten oosten van de stad en in een vak achter de stinkmolen, ten westen 
van de stad).2472  Dat blijkt uit de regelgeving die in de loop van de tijd van kracht werd. In 1596 
werden nieuwe regels van kracht die de vervuiling en stank moesten verminderen. De 
nachtwerkers die de privaten leegden moesten hun strontschuiten afdekken, niet in de grachten 
knoeien en de inhoud van de privaten op stroom in het IJ lossen.2473  Het uitvaardigen van deze 
keur leidde niet tot het gewenste effect. Daarom volgde in 1621 een aanscherping van de regels: 
beerputten en privaten mochten alleen worden geopend in aanwezigheid van een controleur, die 
moest zorgen dat de inhoud niet in de grachten terechtkwam.2474 De eigenaren van de privaten 
moesten het salaris van de controleur betalen; een regeling die corruptie in de hand moet hebben 
gewerkt. De controleurs moesten een eed afleggen voor de burgemeesters.2475  Twee jaar later 
werden ook de nachtwerkers zelf ook verplicht een eed af te leggen.2476 In de loop der tijd werd 
het toezicht op het legen van de privaten steeds verder uitgebreid. Dat betekende niet dat er geen 
‘materie’ uit de privaten in de grachten terechtkwam. De nachtwerkers werden soms door de 
thesaurieren op het matje geroepen, waarbij ze te horen kregen dat het afgelopen moest zijn met 
het leeggooien van de secreten in de grachten.2477  Net als de bruggen zelf werden de secreten 
ook niet altijd even goed onderhouden. Het kwam vaak voor dat de secreten doorhingen tot in 
het water. Dan zorgden ze niet alleen voor vervuiling maar belemmerden ze ook de toch al 
gebrekkige doorstroming van het grachtenwater.2478  

Het leeghalen van de secreten verliep niet altijd even succesvol. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit een schriftelijke klacht van werkbaas Jan Block, die had aangenomen om de inhoud van drie 
secreten voor drie jaar af te voeren. Het was voor Block geen sinecure om zijn contract na te 
komen. Hij kampte met vandalisme en diefstal; mensen braken de modderschouwen die onder de 
secreten lagen los van hun kettingen.2479  Het varen door de grachten was moeilijk vanwege de 
vele ondiepten. Bij hoog water was het moeilijk om met de schouwen onder de lage bruggen 
door te varen. 

In delen van de stad heeft een rioolsysteem gelegen dat loosde op de grachten en dat 
door de huiseigenaren werd aangelegd en onderhouden.2480  In sommige straten en stegen lag een 
stadsriool waar de huizen door middel van een ‘spruit’ op waren aangesloten.2481  In het gebied 
                                                                    
2470 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 153vo (12 juli 1679); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 186 (18 april 1680). De brugsecreten 
zijn gedurende de gehele zeventiende eeuw in gebruik gebleven: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 99 (18 februari 1683). 
2471 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 179vo (20 augustus 1671). 
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stinkmolen was in 1663 aangelegd. Toen kreeg aannemer Mattheus Samuelsz 924 gulden voor het heien van het ‘parck 
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2474 Keur d.d. 29 april 1621: Van Dillen 1933, 399. 
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2476 Keur d.d. 21 januari 1623: Van Dillen 1933, 474. 
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2478 SAA 5025-45 (Vroedschap) 80-82 (29 oktober 1700). 
2479 Het kwam vaker voor dat de schuiten werden gestolen: Reinders 1978, 11. 
2480 Omdat het ging om een privé-aangelegenheid is niet precies te traceren waar riolering was aangelegd. Er zijn geen 
kaarten waarop rioolstelsels werden weergegeven, omdat ook het onderhoud door particulieren plaatsvond. Uit een 
resolutie van de thesaurieren blijkt dat rond de Oude Kerk, in de Lijnbaanssteeg, de Molsteeg en de Torensteeg 
riolering lag: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 124vo (21 april 1663). Ook op de Leprozengracht lag een riool: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 170 (15 februari 1668). Er zijn meer van dergelijke bronnen, die slechts een fragmentarisch beeld geven. 
Er moet een wijdvertakt netwerk van particuliere riolen zijn geweest, zowel in de oude stad als in de zeventiende-
eeuwse uitbreidingen. Zelfs in de Nieuwendijk werden riolen aangelegd; dit bracht het gevaar van overstroming bij 
hoogwater mee en werd verboden in 1666: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 101 (11 november 1666). In 1671 kregen de 
regenten van de instellingen die in het Noortse Bos een groot aantal wevershuizen bouwden, toestemming om een 
grootschalig rioolstelsel onder stadsgrond aan te leggen: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154 (25 maart 1671). In de 
Halsteeg lag eveneens een riool: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 201 (14 september 1686). Ook aan de ‘Bierkaai’ aan het 
Damrak lag een riool: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 108 (25 oktober 1701). Dit gold ook voor de Bloedstraat: SAA 5039-
90 (Rekesten inzake vergunningen of klachten betreffende buurten, straten en percelen), no. 360 (26 augustus 1661). 
2481 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 170 (18 oktober 1703). 
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rond de Reguliersmarkt (het huidige Rembrandtplein) werd door de stad een vrij uitgebreid 
rioleringssysteem aangelegd ten behoeve van de (vergrote) markt en het gebied rond de 
Reguliersbreestraat. De Halvemaansteeg waterde af op de Amstel, de Vijzelstraat op de 
Herengracht.2482  Ook de Reguliersdwarsstraat en de Geelvincksteeg werden op dit systeem 
aangesloten.2483  Het vergrote marktplein waterde af via een riool in de Bakkerstraat.2484  In 1669 
werden deuren in het riool gebouwd om het te kunnen doorspoelen met het peilwater.2485  De 
sluiswachter van de sluis in de Herengracht bij de Utrechtsestraat kreeg vanaf 1670 jaarlijks vijftig 
gulden extra salaris om de deuren te bedienen.2486  

Steeds meer mensen, waarschijnlijk vooral de beter bemiddelde Amsterdammers, 
vervingen het oude systeem van beerkuilen en secreten door een eigen riolering. Op sommige 
afbeeldingen is te zien dat tientallen pijpen door de kademuur op de gracht lozen. Bij de 
vaststelling van het ontwerp voor de vierde vergroting in 1662 werd besloten om ten oosten van 
de Amstel de aanleg van riolering te verbieden.2487  In 1663 stelden de thesaurieren voor om dit 
verbod uit te breiden tot in de gehele stadsuitbreiding.2488  Dit was een middel waarmee de 
verontreiniging van het grachtenwater op betrekkelijk eenvoudige en voor de stad kosteloze 
manier kon worden verminderd. Tot een verbod is het nooit gekomen; wel moest een commissie 
letten op de deugdelijke aanleg van riolen.2489  Hiermee kregen de bewoners van de nieuwe uitleg 
impliciete toestemming voor ongebreidelde vervuiling van het grachtenwater. Van deze 
toestemming werd volop gebruik gemaakt.2490  De aanleg van riolering klinkt als een vooruitgang, 
maar was rampzalig voor de waterkwaliteit. Het aloude systeem van beerkuilen en strontschuiten 
was feilbaar en arbeidsintensief, maar beter voor de waterkwaliteit; er kwam in ieder geval minder 
dan honderd procent van de faecaliën in de grachten terecht. 

Het was volstrekt duidelijk dat de waterkwaliteit niet gediend was met het gebruik van de 
grachten als vuilafvoer. Maar ook de thesaurieren zelf namen maatregelen die in het licht van de 
vele inspanningen en regelgeving op het gebied van watervervuiling op zijn minst curieus mogen 
worden genoemd. Zo was op het stadhuis een ‘pisdrager’ in dienst, die de urine van de heren 
regenten en hun staf in de Nieuwezijds Voorburgwal moest kieperen. De Beurs had een 
dergelijke functionaris niet nodig; de daar aanwezige ‘pishoeck’ loosde zonder enige twijfel direct 
in het Rokin.2491  Ook andere stadsgebouwen loosden op de grachten, in weerwil van de keuren. 
In 1673 besloot men om de Jan Rodenpoortstoren, die als gevangenis in gebruik was, niet eens 
meer een riool te geven maar een gat te breken onder in de toren zodat de ‘vuijligheit’ direct in 
het water kon vallen.2492  Iets meer dan een week later besloten dezelfde thesaurieren de keur op 
het storten van afval in de grachten voor de zoveelste keer te vernieuwen.2493  De stad was als 
eigenaar en beheerder van gebouwen geen haar beter dan de andere vervuilers van het 
grachtenwater. Uit de frequentie waarmee de keuren op het gebied van de waterkwaliteit werden 
gewijzigd en vernieuwd kan worden geconcludeerd dat het om dode letters ging. De handhaving 
was weinig geloofwaardig. Uit het hierboven geciteerde rapport van Nicolaas van der Heijden 
blijkt dat alle inspanningen om de vervuiling te verminderen tot niets hebben geleid. 

                                                                    
2482 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 181 (19 maart 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 183 (2 april 1664). 
2483 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 185 (24 april 1664); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186 (8 mei 1664). 
2484 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 21 (6 mei 1665). 
2485 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 83vo (27 november 1669). 
2486 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 105 (19 maart 1670). Deze persoon werd in 1670 vervangen: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 114vo (8 juli 1670). De deuren functioneerden in 1686 niet meer geheel naar wens; er werden nieuwe 
deuren opgehangen: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 2vo-3 (29 oktober 1686). 
2487 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
2488 SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (4 april 1663); SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 122 (14 april 1663). De burgemeesters moesten hierover eerst met de schepenen overleggen, omdat 
verwarring was ontstaan of dit besluit al dan niet genomen was bij resolutie van de vroedschap. 
2489 SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 104vo (27 april 1663). 
2490 Dat blijkt uit verschillende bronnen. In 1670 en 1681 waren de riolen die van de secreten naar de grachten liepen, 
nog in gebruik: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 100vo (3 maart 1670) en SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt 
aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het 
selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien 
geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der Heijden (19 augustus 1681). 
2491 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 115 (28 februari 1691). 
2492 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 141vo (14 april 1673). 
2493 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 144-145vo (25 april 1673). 
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6.3 De c i rcul at ie  na de  de rd e ver g ro t i ng 
De problemen met het stadswater waren niet nieuw. Al in de middeleeuwen was een systeem 
gecreëerd om de grachten te spuien. Het Amstelwater werd ingelaten door de achtersluizen. Bij 
eb werden de zeesluizen opengezet, zodat het water de stad uit vloeide. Tot aan het begin van de 
zeventiende eeuw kende Amsterdam een betrekkelijk eenvoudig watersysteem. De stad was nog 
klein en het water werd niet over al te veel grachten verdeeld.2494 Dat werd anders met de derde 
vergroting. Toen werd de stad zo groot dat de toch al beperkte waterstroom werd verdeeld 
(‘gediverteerd’) over een veel groter gebied, ver van de Amstel en doorsneden door zestien 
nieuwe grachten. Men zou verwachten dat de waterkwaliteit bij de planning van het exclusieve 
grachtenkwartier een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerpproces zou zijn. Maar tijdens 
het moeizame proces van ontwikkeling en uitvoering van de derde uitleg was er nauwelijks 
aandacht voor de waterhuishouding in de nieuwe stad.  

De derde uitleg viel (ook) voor wat betreft de waterhuishouding in twee delen uiteen. De 
hoger gelegen grachtengordel werd toegevoegd aan de bestaande blauwe boezem. Grote delen 
van de Jordaan lagen niet veel hoger dan de polder. Vlak na de uitleg werden twee peilsluizen 
aangelegd, de Brouwerssluis en de Leliesluis. De grachtengordel en de Jordaan waren daarmee 
van elkaar gescheiden. 

De grachtengordel kon uitwateren op het IJ via de Oude Haarlemmersluis in de 
Martelaarsgracht en de Nieuwe Haarlemmersluis in het Singel. De Jordaan had deze mogelijkheid 
niet; dit deel van de stad was niet ontworpen maar als voorstad gebouwd en daarna grotendeels 
in stand gebleven. Het grachtenstelsel was ontstaan als ontwateringssysteem van de 
middeleeuwse veenpolder en was (naar later pijnlijk duidelijk zou worden) niet geschikt als 
stedelijke waterstructuur. Het gebied lag ver van de Amstel, en de zwakke stroom werd verdeeld 
over elf dwarsgrachten. Het doorstroomprofiel van de Jordaan was rampzalig. Bovendien maakte 
de lage ligging goed spuien onmogelijk; als teveel water werd ingelaten liepen kelders onder. Juist 
in dit zeer kwetsbare gebied kwam alle vervuilende industrie van de nieuwe stadsuitbreiding 
terecht. Later is verschillende malen voorgesteld het gehele gebied op te hogen (wat volstrekt 
onmogelijk was) of om het waterpeil te verhogen, wat grote gevaren met zich meebracht voor de 
vele pakkelders.2495 In de loop van de zeventiende eeuw werd vervuilende industrie uitgebannen 
uit de oude stad en de grachtengordel; hiermee is de toestand in de Jordaan verder verslechterd. 

De grachtengordel lag niet alleen hoger maar ook parallel aan de burgwallen en was 
daarom enigszins te spuien. Aan het einde van de Keizersgracht lag een verbinding met de 
buitengracht, door de stadswal heen; zo kon de gracht worden gespuid. Vreemd genoeg ontbrak 
een dergelijke voorziening voor de luxe Herengracht (afb. 34). Het ontbreken van een goede 
waterhuishouding had direct na de ingebruikname van de derde vergroting grote gevolgen voor 
de waterkwaliteit. Tot 1617 werd niets ondernomen om die te verbeteren. Men moet hebben 
gedacht dat de aanleg van de Eenhoornsluis (die dat jaar werd gebouwd) voor een oplossing zou 
zorgen.2496 De sluis kwam er overigens pas na een regen van rekesten van bewoners uit de 
omgeving van de Prinsengracht, de Brouwersgracht, de Lindengracht en de overige grachten in 
het noordelijk deel van de Jordaan. De nood was hoog. Dit blijkt uit twee feiten. De bewoners, 
waarvan de erven direct aan de geprojecteerde sluis lagen, boden aan om de kademuur in de sluis 
zelf te betalen. Dit was niet gebruikelijk: de stad betaalde altijd de delen van de kademuur die aan 
bruggen of sluizen lagen. Bovendien was op de veiling van de erven gemeld dat ter plaatse een 
sluis zou komen. Dat had de grondprijs in opwaartse richting beïnvloed. Het bestuur kon er niet 
langer onderuit om de sluis aan te leggen, zeker gezien het aanbod van de bewoners om de 
kademuren te betalen.2497 Maar vooral de kort daarop volgende pestepidemie droeg bij aan de 
politieke wens om tot nieuwe waterwerken tot uitvoering te brengen. 
 
                                                                    
2494 In 1611 werd in de taakomschrijving van de sluiswachter van de nieuwe Heiligewegssluis gemeld dat hij ook een 
aantal verlaten moest bedienen om de doorstroming van het water in de burgwallen te bewerkstelligen: SAA 5039-1 
(Thesaurieren) 40vo (15 oktober 1611). 
2495 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
2496 De aanleg van de sluis liet op zich wachten vanwege de noodzaak de dijk te laten inklinken: SAA 5025-11 
(Vroedschap) 96 (27 november 1617). 
2497 Hierbij werd als voorwaarde gesteld dat de sluis geen negatieve effecten zou hebben op de circulatie in de oude 
stad: SAA 5025-11 (Vroedschap) 96 (27 november 1617). 
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6.3.1 ‘Pestilentiale stanck’: het water als besmettingsbron 
Een andere aanleiding voor verhoogde aandacht voor de waterkwaliteit was de pestepidemie van 
1617.2498 In de zeventiende eeuw werd een direct verband tussen de stank van het water en de 
verspreiding van de pest verondersteld, ook door de Amsterdamse bestuurders.2499 Stank werd 
gezien als overbrenger van de ziekte. Daarbij werd onderkend dat het welstandsniveau van de 
bewoners invloed had op de besmetting via de geur die zij verspreidden.2500 De uitdeling van 
aalmoezen aan de armen werd uit de Oude Kerk verplaatst naar de nieuwbouw van het 
Oudezijds Huiszittenkantoor. De toestroom van armen in de kerk zorgde voor te veel stank en 
men vreesde voor de verspreiding van besmettelijke ziekten.2501 Ook het stinkende grachtenwater 
werd gezien als besmettingsbron. Pestepidemieën leidden dan ook steevast tot inspanningen om 
de waterkwaliteit te verbeteren. De epidemie van 1617 maakte in de Jordaan meer slachtoffers 
dan in de rest van de stad. De beter gesitueerden liepen minder gevaar; de epidemie had een sterk 
plaatselijk karakter. Vaak bleef de ziekte wekenlang beperkt tot een besmettingshaard van enkele 
bouwblokken.2502 De toegepaste stedenbouwkundige methodiek van handhaving van de dichte 
voorstedelijke bebouwing en de daarmee samenhangende beroerde waterkwaliteit moet de 
verspreiding van de pest flink hebben bevorderd. 

Niet alleen de Eenhoornsluis werd in het pestjaar aangelegd. Aan het einde van de 
Prinsengracht kwam een achttien voet (vijf meter) brede doorgang in de stadswal zoals die ook in 
de Keizersgracht lag. Verder werd in het verlengde van de Beulingsloot een gracht van 46 voet 
(13 meter) breed aangelegd tussen de Herengracht en de Keizersgracht.2503 De aanleg van een 
directe verbinding vanuit de Herengracht naar buiten was niet mogelijk omdat die dwars door het 
bolwerk zou hebben gelopen.2504 In 1623 volgde een vaarweg door de stadswal aan het einde van 
de Brouwersgracht die mede diende voor de afvoer van water.2505 Met de aanleg van deze werken 
kon de nieuwe stadsvergroting worden doorgespuid, althans in theorie. In de praktijk bleef het 
doorstroomprofiel dramatisch slecht. 
 
6.3.2 Vuilwatermolens: het waterproject van Cornelis Danckerts de Rij 
Daar bleef het bij tot de volgende pestepidemie. Die vond plaats in de jaren 1635-1636.2506 Een 
hernieuwde poging om de waterkwaliteit te verbeteren nam een aanvang. Het project ging uit van 
het op zich valide idee dat stilstand achteruitgang was op het gebied van de waterkwaliteit. Uit de 
praktijk was gebleken dat de afbraak van afvalstoffen sterk afhankelijk was van de stroomsnelheid 
van het water. Als het water niet vanzelf in beweging kwam, moesten de stadsmeesters het een 
handje helpen. Daarom had stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij het idee opgevat om de 
circulatie langs mechanische weg op gang te brengen.2507 Danckerts stelde voor om buiten de 
Haarlemmerpoort drie of vier achtkantige watermolens te bouwen om het Amstelwater (dat op 
                                                                    
2498 Zie voor de data van de epidemieën: Mooij 2001. Een pestepidemie leidde ook in andere steden steevast tot 
plannen op het gebied van de waterkwaliteit. De waterprojecten voor Amsterdam vallen samen met die in Leiden. Dit 
hangt samen met de landelijke pestepidemieën: Steenmeijer 2005, 108-118. 
2499 SAA 5025-8 (Vroedschap) 7-10 (6 juni 1594); SAA 5020-12 (Keurboek I) 195-195vo (17 mei 1618). Sommigen 
gingen ervan uit dat het water door de zon werd geïnfecteerd: SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-25, Remarques tot wering 
van stank in de stad door Pieter Heijnderiksen en Otto Jurriaensz (ongedateerd [voorjaar 1671]). Ook het Leidse 
stadsbestuur legde een verband tussen pest en stank: Van Tielhof en van Dam 2005, 158. Maar er werden ook andere 
oorzaken gezien, zoals besmet eten, de toorn van God, toverij, muggen, muizen, honden of muilezels. Ratten zijn in 
Amsterdamse bronnen nergens als oorzaak genoemd. Het was Pontanus wel opgevallen dat de inwoners van het 
(stenen, en dus voor ratten minder toegankelijke) Rasphuis de epidemie overleefden. Zijn commentaar: ‘Oncruijt niet 
en vergaet’: Kannegieter 1964a.  
2500 Dijkstra 1921, 61-62. 
2501 SAA 5039-33 (Oudraad) 124-124vo (16 augustus 1654). De resolutie bepaalde dat het hout van de te slopen 
blokhuizen moest worden aangewend voor de bouw van deze voorziening. 
2502 Dijkstra heeft de verspreiding gevolgd aan de hand van de doodboeken van het Karthuizerkerkhof: Dijkstra 1921, 
64-71. 
2503 SAA 5025-11 (Vroedschap) 114-115 (12 mei 1617). 
2504 In 1643 werd besloten om een (extra of grotere) duiker aan te leggen onder de stadswal tussen de Keizersgracht en 
de Singelgracht, om vers water in te kunnen laten, en vuil water uit te laten stromen. Hierbij werd de Keizersgracht 
verlengd: SAA 5025-17 (Vroedschap) 192 (6 december 1643). 
2505 SAA 5025-13 (Vroedschap) 96-96vo (27 november 1623). 
2506 Mooij 2001. 
2507 Danckerts had eerder ervaring opgedaan met waterwerken bij de drooglegging van de Watergraafsmeer, waarvoor 
hij in 1630 van stadswege een bonus ontving: SAA 5039-33 (Oudraad) 59 (5 januari 1630); Van den Hoek Ostende 
1978. 
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dat moment hoog stond door de waterstanden in Amstelland) door de stad te pompen. Door het 
afsluiten van grachten met houten wanden of beertjes zou de doorstroming plaatsvinden op de 
plaatsen waar dat nodig was. De Singelgracht moest worden afgesloten met een houten beer om 
te zorgen dat het water door de stad zou stromen.2508 Een tweede versie van dit plan (‘Naerder 
voorslagh’) uit 1638 spreekt van vier, vijf of meer watermolens: ‘dogh hoe meer hoe liever’.2509 

Kennelijk had Danckerts het idee dat de bouw van watermolens de zaak niet werkelijk 
ten goede kon keren. Daarom lanceerde hij in de tweede versie van zijn plan nog twee ideeën 
waarvan hij het eerste zelf als zeer werkzaam maar volstrekt onrealistisch kenschetste: het door 
de stad leiden van het water uit de Haarlemmermeer. De ‘cracht van water’ zou voorkomen dat 
de palenrij voor de stad steeds verder dichtslibde. Dit idee werd, zoals Danckerts al vermoedde, 
geblokkeerd door het Hoogheemraadschap Rijnland.2510 Het zou niet de laatste keer zijn dat 
dergelijke plannen werden geopperd om steeds opnieuw door Rijnland terzijde te worden 
geschoven. Een volgend idee getuigde van meer realiteitszin: door het openzetten van de 
buitensluizen kon IJwater worden ingelaten om het grachtenwater in beweging te brengen. Dit 
plan zou later daadwerkelijk tot uitvoering komen. 

Maar zo ver was het nog niet. De vroedschap besloot tot de bouw van de watermolens. 
Hiervoor moesten de nodige hobbels worden genomen. In 1641 werd aan de dijkgraaf en 
hoogheemraden van Rijnland toestemming gevraagd om de daartoe benodigde duiker in de 
Haarlemmerdijk aan te leggen.2511 Later maakten Haarlem en Leiden, de hoofdingelanden van 
Rijnland, bezwaar tegen de opening in de dijk. Een commissie uit de Staten van Holland moest 
voor een oplossing zorgen.2512 Pas in 1649 besloot men de eerste drie molens, die het dichtst bij 
de poort zouden komen, ook daadwerkelijk te bouwen.2513 Men had de angel uit het conflict met 
Leiden en Haarlem gehaald door de watermolens een tijdelijk karakter te geven; als de praktijk 
zou uitwijzen dat het uitmalen van stadswater op het IJ de scheepvaart of andere belangen zou 
schaden zouden de Staten zich er opnieuw op beraden.2514 Nadat voor 4817 gulden grond was 
onteigend kon de bouw eindelijk beginnen.2515 
 
6.3.3 Kritiek op Danckerts’ plan 
Terwijl de drie watermolens in aanbouw waren, in 1651, hield ook ingenieur Jan Heijmansz 
Coeck, die na de Aanslag op Amsterdam in stadsdienst was gekomen, zich bezig met het 
probleem van de waterkwaliteit. Het rapport dat Coeck samen met de schepenen Cornelis Witsen 
en Albert Pater schreef was zeer pessimistisch over de werking van de molens. Volgens Coeck 
c.s. waren veel meer watermolens nodig om het beoogde effect te bereiken. Hij kwam uit op 
zestien tot achttien molens. Zelfs het effect van dit grote aantal molens zou beperkt blijven tot de 
Jordaan: de grachtengordel en de burgwallen zouden er niet mee geholpen zijn. Maar er zat nog 
een adder onder het gras: de grachten stonken het ergst bij bestendig zomerweer. En juist dan 
traden langdurige windstiltes op waardoor de molens stil zouden komen te staan. 

Coeck had zich beraden op een ander middel, dat in één klap een einde zou maken aan 
de stank van de grachten. Hij stelde voor om alle straten en erven in de Jordaan twee voet (0,57 
meter) op te hogen. Op die manier kon IJwater worden ingelaten tot op stadspeil, tot aan 

                                                                    
2508 SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-23 (8 februari 1636). 
2509 SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-23 (1638). De datum staat in een afwijkend zeventiende-eeuws handschrift op het 
Danckerts’ manuscript. 
2510 Ook Amstelland had bezwaar tegen dit plan vanwege de mogelijke overstort van Rijnlands water op Amstelland. 
Danckerts suggereerde om hierop te repliceren dat van de te bouwen molens een positief effect op Amstellands 
waterhuishouding kon worden verwacht. Per saldo zou Amstelland ondanks enige overlast vanuit Rijnland beter af 
zijn. 
2511 SAA 5024-51 (Missiven aan burgemeesters), ongenummerd (5 april 1641). Het verzoek was kennelijk al eerder 
mondeling gedaan, waarbij Rijnland zich niet ongenegen had getoond om te voldoen aan dit verzoek. De Rijnlandse 
bestuurders hadden gevraagd om een schriftelijke weergave van de relevante technische gegevens, die op 5 april 1641 
werden geleverd: er zou een molengang of kolk met drie grote watermolens worden aangelegd tussen de 
Haarlemmerpoort en de stenen beer, die de Singelgracht van het IJ afscheidde. De molens zouden afwateren op een 12 
voet brede duiker in de zeedijk. 
2512 SAA 5038-77 (Resoluties Staten van Holland) 85 (20 maart 1643). 
2513 SAA 5025-19 (Vroedschap) 49 (19 november 1649). 
2514 SAA 5025-19 (Vroedschap) 50vo-51 (16 december 1649). 
2515 Rentebetalingen zijn te vinden in: SAA 5039-688 (Memoriael van diversche partijen) 73vo (15 maart 1662), 93vo 
(maart 1663). 
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Ouderkerk toe. De Amstel moest bij Ouderkerk worden afgedamd en van sluizen worden 
voorzien. De Amsteldijken buiten de stad moesten twee voet worden opgehoogd. Deze twee 
laatste werken waren mogelijk uitvoerbaar, maar het ophogen van alle straten en particuliere 
grondeigendom in de Jordaan was een absurditeit. Alle bestaande bebouwing had moeten worden 
afgebroken en herbouwd. Coeck heeft dit ook ingezien. Hij besloot zijn rapport daarom met een 
minder werkzaam maar mogelijk wel uitvoerbaar middel: het omleiden van het Vechtwater naar 
Amsterdam. Als het al zou lukken om water naar Amsterdam te leiden zou het eerst vermengd 
worden met het stinkende Amstelwater. Het stadsdeel waar de stank het ergst was, de Jordaan, 
had er niets aan. Coeck constateerde dat de zaak ‘geheel swaer, doch niet geheel buijten hope van 
verbeteringe’ was.2516 Misschien zouden maatregelen ertoe kunnen leiden dat men terug kon naar 
de toestand zoals die lange tijd daarvoor was geweest, toen de stank lang niet zo erg was.2517 
Doordat het rapport van de ingenieur geen duidelijke conclusie had, was het effect ervan nihil. 
Het bestuur kreeg geen alternatief aangereikt en ging voort op de ingeslagen weg. De bouw van 
watermolens buiten de Haarlemmerpoort ging door in de hoop op enig effect. 

In oktober 1651 waren de molens en de bijbehorende sluis klaar, na vijftien jaar 
vertraging. De molens maalden bij gunstige wind dag en nacht.2518 Een maand later bleek dat de 
molens geen enkel effect hadden op de waterkwaliteit. Dat had men kunnen weten: niemand had 
er nog aan gedacht de houten beer in de stadsgracht aan te leggen. De beer werd alsnog 
aangelegd, om te voorkomen dat de molens het Amstelwater door de vestinggracht trokken in 
plaats van door de stad.2519 Vervolgens werd de proef voortgezet. Maar ingenieur Coeck had de 
werking van de molens goed ingeschat. In de jaren daarna werd alle hoop de grond ingeslagen. In 
1659, acht jaar nadat de molens waren begonnen met het uitmalen van het vuile water, was ‘door 
observantie’ bevonden dat hun effect verwaarloosbaar was. De vraag kwam op of meer molens 
moesten worden geplaatst, of dat het beter zou zijn om te stoppen met de bemaling.2520 

De proef met de watermolens, als we daar na acht jaar nog van mogen spreken, was 
volledig mislukt. De stank in de grachten was even erg als voorheen. Daarom werd in 1659 
voorgesteld om de molens te verkopen als houtzaagmolen.2521 Dezelfde dag werd een commissie 
ingesteld die moest onderzoeken wat men nog kon doen aan de stank van het water.2522 Ondanks 
het feit dat de waterkwaliteit er niet mee geholpen was, bleven de molens in bedrijf.2523 Pas in 
maart 1665 werd de knoop doorgehakt: de stadswatermolens zouden worden verkocht en de 

                                                                    
2516 Kleine technische verbeteringen waren mogelijk en werden ook uitgevoerd; zo werd in 1651 een schotdeur in de 
duiker onder de Nieuwmarkt gebouwd om de doorstroming in de Kloveniersburgwal te verbeteren. Dit gebeurde op 
instigatie van Jan Heijmansz Coeck: SAA 5025-19 (Vroedschap) 180 (1 september 1651). Ook werd voorgesteld een 
verlaat bij de Haringpakkerstoren te leggen om IJwater de stad in te laten stromen: SAA 5025-21 (Vroedschap) 69 (19 
februari 1656). 
2517 Zie voor het rapport van Coeck: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651). 
2518 Er werd een opzichter voor de sluis en de molens aangesteld in de persoon van Tijs Jansz die ook opzichter over 
de veerschuiten naar Haarlem was: SAA 5039-33 (Oudraad) 114vo (11 oktober 1651). 
2519 SAA 5025-19 (Vroedschap) 188 (8 november 1651). De beste locatie moest nog worden bepaald. 
2520 SAA 5025-22 (Vroedschap) 122vo (17 juli 1659). In de tussenliggende jaren waren de molens constant bemand en 
in bedrijf. In 1655 hadden de molenaars om loonsverhoging gevraagd: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 79 (7 september 
1655). In 1659 werd een van de molenaars vervangen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 16 (24 januari 1659). Dat het ging 
om dezelfde watermolens blijkt uit het feit dat de molenaars vrijgesteld werden van het poortgeld voor de 
Haarlemmerpoort: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 22 (27 februari 1659). 
2521 SAA 5025-22 (Vroedschap) 122vo (17 juli 1659). Met een aanpassing van het binnenwerk konden de molens als 
zodanig worden ingezet: De Vries en Van der Woude 2005, 405 
2522 SAA 5025-22 (Vroedschap) 123 (17 juli 1659). 
2523 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665), punt 15. Nog in 1664 werd een nieuwe molenaar werd 
aangesteld: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 194vo (27 augustus 1664). Deze waarnemend molenaar kreeg een tijdelijk 
contract; men hield rekening met het afstoten van de molens. 



 
304 

grond eromheen bestemd tot zaagmolenwerven.2524 Een half jaar later werden de molenaars 
ontslagen.2525 
 
6.3.4 Water uit de Vecht, uit Amstelland en Rijnland: ‘groote en doorgaende schuijringe’ 
Nadat gebleken was dat de molens niet werkten zocht men in een andere richting naar een 
oplossing. Er werd een plan gemaakt om langs waterbouwkundige weg meer water door de stad 
te laten stromen en zo het kleine verval van de Amstel te ondervangen. Dit idee was al eerder 
door Cornelis Danckerts bedacht: hij wilde water uit de Haarlemmermeer omleiden via 
Amsterdam.2526 Dit stuitte destijds op bezwaren van het machtige college van dijkgraaf en 
hoogheemraden van Rijnland. In 1651 werd een nieuw plan gelanceerd om ‘een groote en 
doorgaende schuijringe’ door de stad te krijgen. Ditmaal zou de afwatering van het Nedersticht 
via Amstelland met molens op het IJ plaatsvinden. Toen het plan in de vroedschap werd 
besproken werd de aanwezigen met klem gevraagd om het vooral geheim te houden. Men 
vreesde juridische complicaties.2527 Dit plan is in een vroeg stadium gestrand: in de stukken staan 
geen vervolgacties vermeld. 

In 1654 vatte men het plan op om water uit de Vecht naar Amsterdam te leiden.2528 Een 
complicatie hierbij was dat de Vecht tot vele kilometers landinwaarts brak was. Hier lag een oude 
vete tussen het bisdom Utrecht en het graafschap Holland aan ten grondslag. Om 
overstromingen te voorkomen legde Utrecht in 1438 de Hinderdam aan op Utrechts 
grondgebied. Het was vanuit waterbouwkundig oogpunt verstandiger geweest om de Vecht bij 
Muiden af te dammen, maar de bisschop wilde de dam vanwege de mogelijkheid om tol te heffen 
op zijn eigen territorium. Hij wist te voorkomen dat Holland een dam bij Muiden mocht 
aanleggen. Deze ordening leidde eeuwenlang tot problemen, hetgeen blijkt uit de vele doorbraken 
van de Vechtdijken. In de zeventiende eeuw streefde Holland naar een verplaatsing van de 
afdamming en de sluizen naar Muiden; in 1615 en 1616 werd dit overwogen, maar in 1618 werd 
groot onderhoud aan de Hinderdam en zijn sluizen aanbesteed. Pas in 1673 werd de Hinderdam 
ontmanteld en de Muidersluis aangelegd.2529 De vroedschap van Amsterdam had zich hier sterk 
voor gemaakt.2530 Utrecht werd in 1674, na afloop van de Franse bezetting, pas weer in de Unie 
opgenomen nadat het gewest een overeenkomst had getekend waar onder meer in stond dat de 
Muidersluis zou blijven liggen, de Hinderdam gesloopt zou worden en de Vecht nergens meer 
mocht worden afgedamd. 

Maar zo ver was het in 1654 nog lang niet: het Vechtwater was brak tot 2,5 kilometer 
boven Nigtevecht door de getijdenwerking in de Zuiderzee. Als Amsterdam goed drinkwater uit 
de Vecht wilde, moest dat stroomopwaarts van de Hinderdam komen. Vanaf Oud-Muiden bij 
Nigtevecht zou een kanaal worden gegraven om het Vechtwater naar het Gein te leiden. Inclusief 
grondkosten zou voor dit werk 42.000 gulden nodig zijn; de brouwers hadden aangeboden om 
1000 gulden per jaar te betalen voor bruikbaar Vechtwater.2531 Dit vond de raad niet genoeg. De 

                                                                    
2524 SAA 5025-24 (Vroedschap) 224-224vo (17 maart 1665). In augustus werd besloten de molens af te breken: SAA 
5039-3 (Thesaurieren) 32 (4 augustus 1665). De verkoop vlotte niet erg. Daarom werd het jaar daarna besloten dat ze 
ook als korenmolen mochten worden verkocht: SAA 5025-25 (Vroedschap) 130vo (30 juli 1666). Zie ook: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 65 (6 maart 1666), waarin een onderzoek naar de retro-acta wordt aangekondigd. Een jaar later werden 
ook de sluis en de houten beer in de stadsgracht buiten de Haarlemmerpoort gesloopt: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 
96vo-97 (16 september 1666). Voor de molens was uiteindelijk geen koper te vinden. Hierop viel het besluit tot sloop: 
SAA 5025-25 (Vroedschap) 163 (6 december 1666). 
2525 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 48 (25 november 1665). In 1667 werd voorgesteld ook de sluis in de Haarlemmerdijk 
buiten de stad te slopen: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
2526 Wagenaar maakt melding van een plan uit 1560 voor een vaart vanaf de Overtoom, om sneller water uit het 
Haarlemmermeer te kunnen halen: Wagenaar 1765, 479. 
2527 SAA 5025-19 (Vroedschap) 200vo-201 (7 december 1651). 
2528 Voor het plan om Vechtwater via een kanaal naar Amsterdam te leiden was al in 1627 octrooi verkregen bij de 
Staten van Holland. Dit octrooi was op 16 januari 1627 aangevraagd door Volckert Gerritsz Croock. Croock c.s. 
kregen toestemming om Vechtwater naar Amsterdam (en andere door hun te kiezen plaatsen in Holland) te leiden; zij 
moesten ervoor zorgen geen water werd geloosd in Amstelland. De benodigde grond mocht worden onteigend: SAA 
5037-3 (Octrooien Staten van Holland) 321-323vo (16 januari 1627). Dit octrooi is in 1645 overgegaan op de stad 
Amsterdam. 
2529 Over de Hinderdam: Cladder 1987; Weerts en Cleveringa 2002; Weerts, Cleveringa en Gouw 2002. 
2530 SAA 5025-29 (Vroedschap) 111 (18 januari 1673). 
2531 SAA 5025-20 (Vroedschap) 268vo (23 juli 1655); SAA 5025-21 (Vroedschap) 82vo-83 (18 maart 1656). Oud-
Muiden werd ook wel Klein-Muiden genoemd. 
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burgemeesters kregen de opdracht om met de brouwers te gaan onderhandelen.2532 Hun jaarlijkse 
bijdrage werd verhoogd naar 1500 gulden. Het was op dat moment nog niet zeker dat het kanaal 
er ook zou komen. Het contract eindigt met een ontbindende voorwaarde: geen van beide 
partijen zou tot iets verplicht zijn in het geval dat enige andere overheid dwars zou liggen bij de 
aanleg van het kanaal.2533  

In september 1656 werd een akkoord gesloten met de dijkgraaf en heemraden van 
Amstelland waarin de details van het aan te leggen kanaal werden geregeld: bij Oud-Muiden 
zouden in de Vechtdijk drie duikers worden geplaatst van ieder maximaal zeven voet (twee 
meter) breed en zo laag dat zelfs de kleinste schuitjes er niet doorheen konden varen. Aan het 
andere eind, waar het kanaal uitkwam op het Gein, zou een sluisje worden geplaatst zodat het 
Vechtwater niet in Amstelland terecht kon komen.2534 

Op papier was het plan klaar voor uitvoering. Geen enkel juridisch obstakel stond 
realisatie in de weg. Toch is er van dit plan niets terechtgekomen. Dit blijkt uit een klacht van de 
brouwers uit 1663, die eisten dat het plan eindelijk ten uitvoer zou worden gebracht.2535 De 
brouwers hadden het gevoel dat ze aan het lijntje werden gehouden. Dat zal zeker hebben 
meegespeeld maar hun plan was ook ingehaald door de tijd. In de jaren 1638-1640 was de 
trekvaart van de Omval via Diemerbrug en de Gaaspertrekvaart naar Weesp aangelegd.2536 Vanaf 
1656 voeren waterschuiten over deze route tussen de Vecht en Amsterdam. Maar op de 
achtergrond zal een andere reden hebben meegespeeld: de vierde vergroting diende zich aan en 
eiste alle middelen en aandacht van de thesaurieren en de stadsmeesters op.2537 

In 1682 kwam Elias Sandra naar het huis van Johannes Hudde met een nieuw 
Vechtwaterplan: het Ontwerp ende beschrijvinge om het soet water uyt de riviere de Vegt op driederley wijse te 
brengen binnen de stad Amsteldam.2538 Sandra wees op een aantal grote verbeteringen in het stedelijk 
beheer, zoals de door Jan van der Heijden ontworpen en uitgevoerde stelsels van straatlantarens 
en brandspuiten en de recent gebouwde nieuwe waterkering langs het IJ. Na deze successen, die 
Amsterdam veel goeds hadden gebracht, zo betoogde Sandra, was de drinkwatervoorziening aan 
de beurt. Er was een plek in de buurt van Amsterdam waar een ruime hoeveelheid schoon 
drinkwater voorhanden was: dat was in de Vecht, stroomopwaarts van Weesp. Sandra zag drie 
manieren om het water naar Amsterdam te leiden (afb. 154). De eerste was de aanleg van een 
kanaal, waarvan de bestaande Weesper- en Muidertrekvaarten en een deel van de ringsloot van de 
Watergraafsmeer deel zouden uitmaken. Hiervoor waren een aantal sluizen nodig. De gracht zou 
iets ten noorden van de Muiderpoort in de stadsgracht uitkomen. Sandra begrootte de kosten van 
deze gracht op 247.000 gulden. Volgens de tekening zou de gracht aan beide zijden met bomen 
worden beplant, een post die overigens niet in de begroting is opgenomen. Sandra berekent dat 
de twintig brouwerijen, de twintig suikerbakkerijen en de zeventig grote ververijen samen jaarlijks 
4160 schuiten water gebruikten, tegen (minimaal) negen gulden per schuit. De jaarlijkse kosten 
beliepen 37.440 gulden. Door de verkoop van het water aan de eigenaren van de bedrijven kon 
het project worden gefinancierd. 

Een tweede middel was de bouw van een ‘steene waterleyding’, een aquaduct op hoge 
bakstenen bogen. Dit had als voordeel dat de beheerders van de trekvaarten geen bezwaar 
konden maken. Volgens Sandra zou dit aquaduct goedkoper zijn dan de aanleg van de gracht 
(onder meer omdat de grond niet hoefde te worden aangekocht of onteigend), maar ook minder 
‘playsier ende profijt’ brengen. In de gedrukte versie van zijn voorstel ontbreken echter de 
bedragen. Een derde manier was de aanleg van ondergrondse riolen van lood, steen of ijzer. 
Hiervoor moest de grond wel worden verworven. De kosten zouden uitkomen op 750.800 

                                                                    
2532 SAA 5025-21 (Vroedschap) 110 (14 juni 1656). 
2533 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 113 (19 oktober 1656). De brouwers bedongen dat ze drie gulden per jaar minder 
zouden betalen voor iedere honderd gulden die de benodigde werken minder kostten dan 50.000 gulden; deze conditie 
is ingegeven door de ijdele hoop dat stadswerken goedkoper konden uitvallen dan gepland. 
2534 SAA 5023-4 (Groot Memoriaal) 111 (14 september 1656). De invloed van Amsterdam op Amstelland was groot, 
onder meer omdat burgemeesters van Amsterdam er de functie van heemraad konden uitoefenen: SAA 5024-1 
(Burgemeesters) 137vo (10 januari 1642). Oud-Muiden werd hier Klein-Muiden genoemd; het gaat om hetzelfde 
gebied: een gerecht op het grondgebied van Nigtevecht.  
2535 SAA 5025-24 (Vroedschap) 62 (14 november 1663). 
2536 De Vries 1978, 58. 
2537 Tussen 1650 en 1670 werden nog meer plannen ontwikkeld om water uit de Vecht te halen: Groen 1978, 31-32. 
2538 Donkersloot-De Vrij 1985, 78-79. 
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gulden. In Antwerpen en Zuurland (gelegen in Bergerland)2539 zouden dergelijke systemen in 
gebruik zijn. Een laatste idee van Sandra behelsde het aanboren van een laag schoon water onder 
de stad; onder het veen en het brakke water zat een ‘vaste sandgrond en aders en wellen van soet 
vars water’. Dat zou zijn gebleken uit een 230 voet (65 meter) diepe boring in het 
Oudemannenhuis. Dit idee is niet alleen strijdig met Sandra’s eerdere observatie dat alleen in de 
Vecht goed drinkwater aanwezig was, maar ook gebaseerd op onjuiste informatie. In 1605 was bij 
het Oudemannenhuis een put geboord van 232 voet diep. Hier kwam volgens omstanders heel 
even helder water naar boven, maar dat werd al snel troebel.2540 Sandra’s conclusie: het beste 
middel is het eerstgenoemde plan, de aanleg van een gracht, in combinatie met een 
zoetwaterbekken, ten zuiden van de Rapenburgergracht. Hij begrootte de kosten op 800.000 
gulden. 

Twee jaar na de presentatie van Sandra’s plan verscheen het in druk. Aan het einde van 
het boekje zijn de bezwaren van Johannes Hudde tegen de twee jaar eerder ingediende plannen te 
lezen. De Staten van Holland moesten octrooi verlenen, het stadsbestuur van Weesp en de 
ingelanden zouden zeker bezwaar maken, de grond leende zich er niet voor, het zou meer dan 
800.000 gulden kosten en last but not least: er was geen geld. In een reactie op deze tegenwerpingen 
stelt Sandra dat alle vaarten en grachten octrooi vereisten en dat deze Amsterdam als een van de 
voornaamste leden niet kon worden geweigerd. Men zou Weesp 40.000 gulden geven om een 
verklaring van geen bezwaar te krijgen. De ingelanden zouden geen bezwaar hebben, maar 
zouden juist ‘blijde zijn’ dat hun land opgekocht zou worden omdat veel ervan met zware 
hypotheeklasten bezwaard of zelfs ‘executabel’ waren. Bovendien zouden ze geen last hebben 
van de gracht. De ongeschiktheid van de grond viel in de ogen van Sandra wel mee en als de 
‘wellen’ in de grond tot problemen zouden leiden, kon men altijd nog kiezen voor het aquaduct. 
Hij eindigt met de financiële bezwaren: het werk zou geen 800.000 maar meer dan een miljoen 
gaan kosten. Dit was echter geen probleem, omdat het zichzelf zou terugbetalen. Het probleem 
dat er geen geld in kas zat, was niet reëel. Op de kapitaalmarkt kon men altijd geld lenen. Tot slot 
zou de aanwezigheid van de fonteinen in de stad Amsterdam de allure geven van Fontainebleau 
of het ‘Vermaerde werk tot Versailles’. Door het water in de gehele stad te distribueren zouden 
de opbrengsten verveelvoudigen. Als tienduizend huishoudens op dit systeem werden 
aangesloten zou de jaarlijkse opbrengst 220.500 gulden bedragen.2541 Elias Sandra koos voor de 
vlucht vooruit, maar het zal niemand verbazen dat ook dit plan tot niets leidde. 
 
6.4 De vi erde ve rg ro t in g:  ve rder e  t e ru ggang van de wat erkwal i te i t  
De vierde uitleg was op het punt van de waterverversing veel beter doordacht dan de derde. In 
rapporten en resoluties is de waterkwaliteit een van de belangrijkste onderwerpen. De commissie 
die in 1660 de vijf ontwerpen moest onderzoeken, besteedde veel aandacht aan de waterkwaliteit 
en de verschillende peilen. In het eerste stadium van het ontwerp werd een poging gedaan om de 
gehele nieuwe zijde op één peil te brengen. Hiertoe zou het peil in de oude (westelijke) 
grachtengordel iets worden verlaagd, en dat van de Jordaan iets worden verhoogd. Door het 
peilverschil van vijf duim te overbruggen, hoopte men verlost te zijn van de stank, die het ergst 
was in de Prinsengracht en de Jordaan.2542 Hier waren echter twee risico’s aan verbonden. Het 
eerste was het onderlopen van kelders in de Jordaan door het stijgen van het water. Het tweede 
was het onmogelijk worden van scheepvaart in de blauwe boezem door het dalen van het peil. 
Een experiment moest uitwijzen in hoeverre dit laatste het geval zou zijn.2543 Dit experiment is 
kennelijk mislukt. Het peilverschil tussen de Jordaan en de grachtengordel bleef in stand. Met de 
lage ligging van de Jordaan was een probleem gecreëerd dat ook vijftig jaar na dato niet kon 
worden opgelost. 

De vierde uitleg was in zijn geheel ontworpen. Het doorstroomprofiel was veel beter dan 
dat van de derde vergroting. Men beoogde met de versmalling van de Amstel meer doorstroming 

                                                                    
2539 Waarschijnlijk doelt Sandra hier op Sauerland en Bergisches Land ten oosten van Keulen. 
2540 Groen 1978, 31. Zie hierover de verklaring d.d. 15 maart 1613 van brouwer Dirck Adriaensz, afgelegd bij een 
notaris, op verzoek van ‘puttenboerder’ Pieter Pietersz Enten: Van Dillen 1933, 33. 
2541 Het plan werd twee jaar na de presentatie aan Hudde in druk uitgegeven: Sandra 1684. 
2542 SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
2543 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
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te creëren: dezelfde hoeveelheid water werd door een smaller ‘canael’ geperst.2544 Bovendien werd 
de gehele vierde uitleg opgehoogd; er kwamen wel meer boezems maar geen nieuwe lage 
stadsdelen. Ook het gebied buiten de Prinsengracht werd ditmaal opgehoogd. In 1664 besloot 
men tot de bouw van de sluis in de Prinsengracht ten noorden van de Leidsegracht.2545 Met de 
aanleg van deze Schermschoolsluis werden de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Prinsengracht van elkaar 
gescheiden. Dit was een grote verbetering ten opzichte van de derde vergroting. Men had geleerd 
van de gang van zaken in de Jordaan. 

Men besloot om alle straten, kades en pleinen ten oosten van de Amstel op één (hoog) 
peil te leggen.2546 Het gebied kwam twee voet hoger te liggen dan de blauwe boezem.2547 Alleen 
de straten en kades langs de Amstel zouden een voet lager komen dan de rest. Hiermee werd 
verspilling van ophogingsmateriaal voorkomen.2548 Het ontwerp van de Hogesluis werd zodanig 
gewijzigd dat alle bogen hoog genoeg zouden zijn om eronder te kunnen komen met een schouw 
om ‘de grond te connen suijveren ende diep te houden’.2549 Ook werd bij de vierde vergroting 
aandacht besteed aan de doorstroming van de Lijnbaansgracht: onder het Leidseplein en het 
Utrechtseplein (het huidige Frederiksplein) werden duikers aangelegd waardoor het water zijn 
loop kon hebben.2550 

De belangrijkste wijziging aan het plan was de Leidsegracht. De gracht moest 
voorkomen dat de verlengde hoofdgrachten al te erg zouden stinken wegens gebrek aan 
doorstroming.2551 Ook werd met de nodige moeite voorkomen dat de looierijen zich zouden 
verspreiden over de stadsuitbreiding en aldus voor nog meer vervuiling zouden zorgen.2552 
Maar alle aandacht voor het ontwerp van de vierde uitleg heeft niet kunnen voorkomen dat het 
probleem alleen maar groter werd. De stad werd bijna tweemaal zo groot in oppervlakte, er 
kwam meer vervuilende bedrijvigheid en opnieuw werd het watersysteem groter en complexer 
terwijl het niet was gelukt om meer water door de stad te leiden. Toen de stadsuitbreiding klaar 
was ging de waterkwaliteit verder achteruit. 
 In 1670 bespraken de thesaurieren een aantal plannen tot verbetering van de 
waterkwaliteit in het lage deel van de stad. Men richtte zich ditmaal expliciet op de oorzaken van 
de slechte waterkwaliteit: het niet goed schoonhouden van de grachten en de bodem, het storten 
van afval in het water, de riolen die op de grachten uitkwamen en de inhoud van de secreten die 
in het water terechtkwam. Verder hadden de thesaurieren het verzoek gekregen om te 
onderzoeken welke middelen men ter verbetering van de waterkwaliteit inzette in andere 
Hollandse steden, zoals Delft, Haarlem en Leiden, en of deze middelen ook in Amsterdam 
toepasbaar zouden zijn. Al deze steden kampten met het probleem.2553 Dit onderzoek heeft voor 
zover bekend niets opgeleverd. 
                                                                    
2544 SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
2545 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 196vo (12 september 1664); SAA 5039-3 (Thesaurieren) 12-14 (31 januari 1665). 
2546 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 108 (30 december 1662); SAA 5023-5 (Groot Memoriaal) 93vo (30 december 1662); 
SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). Voordat de vroedschap dat besluit nam, overwoog men 
om een groot deel van de vierde uitleg ten oosten van de Amstel buitendijks te laten liggen, zodat de getijdenwerking 
het stadswater zou verversen. Wegens de kosten werd hiervan afgezien: de ophoging zou leiden tot langdurige 
inklinking en verzakking van straten en kades: SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
2547 SAA 5025-23 (Vroedschap) 174vo-178vo (30 januari 1662). 
2548 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 186vo (13 mei 1664). 
2549 SAA 5040-22 (Resolutien en andere Munimenten rakende de Nieuwe Vergroting, betimmeringe ende fabrique van 
de stadt), ongepagineerd (10 mei 1662). 
2550 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 101-101vo (14 september 1662). Twee ‘rioolen’ of duikers van twaalf voet breed liepen 
onder het plein om de Lijnbaansgracht te verversen. Het alternatief was een geul door de vesting, waarmee de 
Lijnbaansgracht zou afwateren op de stadsgracht. Onder het Leidseplein kwamen eveneens twee duikers van 12 voet 
breed. Zie SAA 5039-217 (Extracten uit de resoluties van Thesaurieren), ongepagineerd (21 september 1662); SAA 
5039-2 (Thesaurieren) 102 (21 september 1662). Later werden de riolen onder het Utrechtseplein werden weer 
dichtgegooid: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 149 (14 september 1663). 
2551 SAA 5025-23 (Vroedschap) 203-204vo (31 augustus 1662). 
2552 SAA 5025-24 (Vroedschap) 2-2vo (2 mei 1663). 
2553 Leiden had met zijn textielindustrie al vanaf de Middeleeuwen te kampen met ernstige watervervuiling. De Leidse 
aanpak van de waterkwaliteit vertoont parallellen met die van Amsterdam. Net als in Amsterdam werd het water 
doorgespuid door middel van een stelsel van sluizen en schotten. Wind- en rosmolens (en een door honden 
aangedreven exemplaar) werden ingezet om doorstroming te verbeteren. Ook werd voorgesteld vervuiling tegen te 
gaan door betere handhaving van keuren en systematisch diepen van de grachten. Net als in Amsterdam waren de 
resultaten weinig hoopgevend. Uiteindelijk werd het probleem ook in Leiden pas in de negentiende eeuw opgelost 
door middel van dempingen. Stadsarchitect Arent van ’s Gravesande speelde een hoofdrol in de planontwikkeling in 
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 In plaats van molenbemaling werd een nieuwe manier ingevoerd om het stadswater in 
beweging te krijgen. Het idee om gebruik te maken van de getijdewerking in het IJ was al eerder 
door Cornelis Danckerts bedacht maar werd nu in de praktijk gebracht. Door bij vloed de 
klinketten van de zeesluizen open te zetten stroomde het IJwater de grachten in. Bij eb werd het 
weer uitgelaten. Hierbij werd als harde voorwaarde vooraf gesteld dat het lozen van brak 
stadswater op de Amstel uitgesloten was.2554 De zorg om het water in Amstelland kwam niet 
voort uit liefde voor het milieu, de boeren of het platteland maar uit weloverwogen eigenbelang: 
veel land buiten de stad was in bezit van stedelingen en stedelijke instellingen.2555 Het was in 
gebruik als grasland. Verzilting zou leiden tot grote schade voor de boeren en via een verlaging 
van de pachtprijzen voor de grondbezitters. De prijs van zuivel zou sterk stijgen als het water al 
te zeer verontreinigd zou worden of zou verzilten.2556 Ook de visserij was op veel plaatsen in 
Amstelland verpacht aan Amsterdammers. Om te voldoen aan de gestelde voorwaarde om 
verzilting van de Amstel te voorkomen besloot men tot de aanleg van het grootste 
waterbouwkundige kunstwerk dat in de Republiek was gebouwd: de Amstelsluizen. 
 
6.4.1 De Amstelsluizen: een definitieve oplossing van het waterprobleem 
De Amstelsluizen werden aangelegd ten behoeve van de circulatie met IJwater. Deze wijze van 
waterverversing was niet nieuw: er werd al eerder met IJwater gespuid. Bij vloed werden de 
buitensluizen geopend om IJwater in te laten. Het water werd door de vier stadsboezems geleid 
door de binnensluizen in een bepaalde sequentie te openen. Twee stadsboezems stonden echter 
gemeen met het Amstelpeil, dat in de zomer een of twee voet lager stond dan het water in de 
stad. In deze gebieden was waterverversing nauwelijks mogelijk. Alleen bij een zeer lage eb, die ’s 
zomers zelden voorkwam, kon men spuien op het IJ.2557 Het spuien was dus niet erg effectief. 
Bovendien kwam smerig en brak water terecht in Amstelland. Om dit probleem op te lossen 
besloot men tot de aanleg van een sluizencomplex in de Amstel, waarmee de scheiding tussen de 
Binnen- en de Buiten-Amstel ontstond. De sluizen maakten geen deel uit van het 
uitbreidingsplan dat in 1662 werd vastgesteld.2558 

In 1670 werd het eerste ontwerp voor de Amstelsluizen aan de vroedschap getoond. Ter 
hoogte van de Utrechtsedwarsstraat moesten ‘2 bequame sluijsen en eenige overtoomtjes’ 
worden aangelegd. Een raadscommissie, bestaande uit Gerard Hasselaar, Cornelis de Vlaming 
van Oudshoorn en Johannes Hudde zou het ontwerp nader bestuderen en advies uitbrengen.2559 
Johannes Hudde, negentien maal burgemeester, was een van de belangrijkste voorvechters van de 
inspanningen op het gebied van de waterkwaliteit.2560 Hun advies werd een maand later in de 
vroedschap besproken. Naast de technische details van de sluizen zelf werd ook geadviseerd om 
het Amstelwater te scheiden van het IJwater. Bij het Weesperplein en de Weteringsluis moest de 
stadsgracht door middel van beren worden afgeschut. 

                                                                                                                                                                                                  
Leiden maar was tevens als onderhandelaar van Leiden als hoofdingelande van Rijnland betrokken bij het conflict over 
de aanleg van de watermolens buiten de Haarlemmerpoort: Steenmeijer 2005, 108-118, 312 (noot 817). Aanvankelijk 
leek Leiden enig succes te boeken in de strijd tegen het waterbederf: Smit 2001, 57-77; Van Tielhof en van Dam 2005, 
159-163. In Delft was naast de textielnijverheid de aardewerkfabricage een grote vervuiler. De Bont concludeert dat in 
Delft, in tegenstelling tot wat eerdere historici aannamen, geen sprake was van een complex beheerssysteem: De Bont 
2000, 71-104. Toch was Simon Stevin al in 1584 bezig met plannen om de waterkwaliteit in Delft te verbeteren: Van 
den Heuvel 2005, 11-12. In Haarlem werd de watervervuiling, vooral door de textielindustrie, vanaf het einde van de 
zestiende eeuw een serieus probleem. Brouwerijen en blekerijen zaten elkaar ernstig in de weg: de brouwerij had 
schoon water nodig, de blekerij loosde afvalwater: Blijstra 1971, 20; Diederiks en Spierenburg 1995, 169-197. 
2554 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 100vo (3 maart 1670). Dit beleidsonderzoek leidde vijf jaar later tot het voorstel om 
het diepen van de grachten ten laste te brengen van de bewoners, zoals dat ook in Leiden gebeurde. Het voorstel werd 
afgewezen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). 
2555 In Holland kwam sinds de zestiende eeuw steeds meer land in handen van stedelingen: Van Deursen 2006a, 22-27. 
2556 SAA 5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 49-52 (11 december 1675). 
2557 Wagenaar 1760, 621. 
2558 Dat blijkt uit de plankaart en ook uit: SAA 5039-217 (‘Notulen der besoignes’) 9 oktober-17 december 1660. 
2559 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73 (31 oktober 1670). Datzelfde jaar besloot men een schutsluis aan te leggen op de 
plaats waar de Houtgracht in de vierde vergroting zou worden doorgetrokken in oostelijke richting, om het IJwater en 
het Amstelwater gescheiden te houden: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 108vo (26 april 1670). Hudde is vaak aangewezen 
als ontwerper van de Amstelsluis. Zie bijvoorbeeld: Kruizinga 1973a. Hij moet echter worden gezien als een 
inhoudelijk betrokken opdrachtgever: de ontwerper van de sluis was Daniel Stalpaert. 
2560 Jansen 1953-1954c. 
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Men verwachtte veel goeds van deze werken (afb. 155). ‘Met dit toestel’, schreef de 
commissie, doelend op de sluizen, ‘leijt Amsterdam bepoldert’. Het waterpeil in de stad werd 
beheersbaar, onafhankelijk van Amstelland. Men hoopte een grote verbetering in de 
watercirculatie te bereiken omdat nu naar believen IJwater kon worden ingelaten. Men zou het 
water door vier zeesluizen inlaten en door vijf andere weer uitlaten zodat de smerigheid die de 
stad uitdreef niet meteen bij de volgende vloed weer mee naar binnenkwam.2561 Ter stimulering 
van de doorstroming zouden de grachten eerst goed worden uitgebaggerd. 

Na de aanleg van de Amstelsluizen verwachtte men de gehele stad op één peil te kunnen 
houden; schutten door de acht binnensluizen zou niet meer nodig zijn.2562 De wachttijden en files 
op het water zouden tot het verleden behoren. Dit zou niet alleen goed zijn voor de circulatie, 
maar ook voor de handel. Over het effect op de waterkwaliteit was men bijzonder optimistisch: 
de stank van het water zou volledig verdwijnen, niet alleen omdat de circulatie zou verbeteren, 
maar ook omdat het waterpeil in het lage deel van de stad zou stijgen. Dit alles zou een zeer 
positief effect hebben op de stedelijke economie. De vis zou terugkomen in de Singelgracht 
omdat de Amstel niet langer door brak water zou worden verontreinigd – de visserij in de 
stadsgracht was voorheen verpacht door de stad. Verder zou de waarde van het vastgoed langs de 
grachten sterk stijgen. Een extra economisch effect was dat huisraad als zilverwerk en goudleer 
niet langer zou beslaan door de stank van het water. Meer mensen zouden naar Amsterdam 
komen, niet alleen om te wonen, maar ook ter vermaak. De toevloed van nieuwe bewoners en 
toeristen zou leiden tot meer ‘consumptie, neering ende welvaaert’. Een boek als de komisch 
bedoelde stadsbeschrijving van Pierre Le Jolle, waarin de stank van de grachten prominent werd 
beschreven, riep een imago op dat men wilde bestrijden.2563 

Hier stond wel iets tegenover: de kosten werden geraamd op 151.000 gulden.2564 Een 
uitgebreide risicoanalyse bracht allerlei beperkte gevolgen voor waterstanden en verkeer aan het 
licht. Maar het belangrijkste bezwaar was het feit dat het waterpeil in de lage delen van de stad 
zou stijgen. Dit was een serieus probleem, omdat honderden kelders werden gebruikt als 
opslagruimte. Overstroming van kelders leidde steevast tot honderdduizenden guldens schade 
aan de opgeslagen handelswaar. Wie beschikte over voldoende geld en ruimte en een geschikt 
type fundering kon een drijvende kelder aanleggen. Deze hadden geen last van de variabele 
waterstand.2565 Een maand tevoren, op 30 oktober 1670, was nog gebleken waar overstroming 
van kelders toe kon leiden. Via een wat vreemde redenering werd de mogelijkheid van 
overstroming van kelders gebruikt als argument vóór de aanleg van de sluizen. Uit de eerdere 
overstromingen bleek dat de eigenaren ook zonder dat het waterpeil verhoogd zou worden, beter 
iets konden doen aan de lage ligging van hun panden. Dit konden ze doen door de keldervloeren 
te verhogen of het gehele huis op te laten vijzelen. De investering van 151.000 gulden zou 
zichzelf hoe dan ook terugbetalen in hogere huuropbrengsten. Het rapport werd in dank 
ontvangen en in zijn geheel goedgekeurd door de vroedschap.2566 Er werd geen tijd verloren: de 
volgende dag gaven de thesaurieren opdracht te beginnen met de voorbereidingen voor de 
bouw.2567 In het voorjaar is de Amstel gedeeltelijk afgedamd. Op 15 juni 1671 gaven de 
thesaurieren opdracht om te beginnen met het heien van de fundamenten.2568 Op 6 juli een 

                                                                    
2561 Het IJwater zou worden ingelaten door de nog aan te leggen Rapenburgersluis en de sluis in de Hoogte Kadijk en 
de bestaande Nieuwmarktsluis en Beurssluis. De uitwaterende sluizen waren de Anthonisssluis, de Kolksluis, de 
Eenhoornsluis, de Oude en de Nieuwe Haarlemmersluis. Het ontwerp van de sluizen, verlaten en overtomen was 
bepaald op verkeersintensiteiten: SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670), punt 5; SAA 5059-27 
(Manuscript Bontemantel) 802, 804 (31 oktober en 26 november 1670). Later zou niet het verkeer, maar het effect op 
de waterkwaliteit sturend zijn in de keuze van de in- en uitwaterende sluizen. 
2562 Daniel Stalpaert, Verklaring op de nevensgaande kaart, waarin vertoond werden de waterboezems of polders deezer stede, ieder met 
een bijzondre kleur aangewezen, SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (17 juni 1676). 
2563 Le Jolle 1666. 
2564 De Amstelsluizen zouden (volgens opgave van stadsmetselaar Brederode) 100.000 gulden kosten, de overige 
maatregelen om de stadsgracht van de Amstel af te scheiden 50.000 gulden en de aanpassing van de sluis buiten de 
Haarlemmerpoort 1000 gulden. 
2565 Over de aanleg, verspreiding en techniek: De Roon 2007. 
2566 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73vo-81vo (26 november 1670). Het rapport is gekopieerd in het resolutieboek. 
2567 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 134 (27 november 1670). 
2568 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 172 (15 juni 1671). Het voorstel om het programma van eisen te wijzigen was slechts 
vier dagen eerder besproken: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 171 (11 juni 1671). Uit een latere resolutie blijkt dat de 
aannemer van het heiwerk, Pieter Hermans, het werk te goedkoop had aangenomen; het werd op zijn kosten opnieuw 
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gewijzigd ontwerp vastgesteld door de vroedschap.2569 Op de hoek van de Utrechtsedwarsstraat 
en de Amstel werden twee pas verkochte erven onteigend om er een rosmolen te plaatsen die het 
schutwater uit de sluis in de Binnen-Amstel moest malen om te voorkomen dat de Buiten-Amstel 
verontreinigd raakte.2570 Dat zou uiteindelijk niet gebeuren.2571 

In september 1671 besloot men het werk te versnellen: extra timmerlieden werden in 
daghuur aangenomen.2572 Ook werd materiaal dat bestemd was voor de nieuwe sluis die aan het 
einde van de Nieuwe Prinsengracht zou komen overgebracht naar de Amstelsluizen.2573 De 
Amstel werd nu geheel afgedamd; er bleef alleen een waterlozing over.2574 Terwijl de uitvoering 
was begonnen bleef men sleutelen aan het ontwerp voor de sluizen.2575 Op 5 april 1672 gaven de 
thesaurieren opdracht de sluizen te bouwen volgens de laatste tekening, op aanwijzing van 
stadsarchitect Daniel Stalpaert, die de directie over de bouw voerde.2576 Er kwamen vijftig 
metselaars en dertig opperlieden in daghuur.2577 Een laatste versie van Stalpaerts ontwerp werd 
op 29 april ondertekend door de stadssecretaris.2578 Op 10 juni 1672 werden alle stadswerken 
stilgelegd, behalve die aan de fortificatie.2579 Na de inundatie van de polders rondom de stad steeg 
het waterpeil in de stad zo ver dat alle sluizen gesloten moesten blijven.2580 Men was zelfs bang 
dat de nieuwe werken ten oosten van de Amstel onder water zouden komen te staan en 
overwoog het gehele ‘nieuwe werk’ af te dammen.2581 De dam in de Amstel zal op dat moment 
goede dienst hebben gedaan. Maar nog in de zomer van 1672 werd het werk aan de sluizen 
hervat.2582 In oktober besloot men dat de gemetselde delen nog voor de winter tot boven water 
klaar moesten zijn. Stadsarchitect Stalpaert, stadsmetselaar Crabbendam en stadstimmerman Van 
Petersom werden bij Johannes Hudde thuis ontboden om de laatste bijzonderheden door te 
nemen.2583 Drie dagen later kreeg Van Petersom de opdracht haast te maken met het houtwerk 
zodat de metselaars niet hoefden te wachten.2584 Nog eens vier dagen later meldde burgemeester 
Nicolaas Tulp dat de Amstelsluizen niet door de stadsfabriek zou worden gemaakt, maar dat het 
werk in zijn geheel aanbesteed zou worden.2585 

Met de eerder vastgestelde aanvullende maatregelen, die de werking van de 
Amstelsluizen moesten verzekeren, zoals de aanleg van de Weesperbeer en de Weteringbeer, 
twee waterscheidingen in de stadsgracht, was wegens bezuinigingen tijdens het Rampjaar nog 
geen begin gemaakt. Met de beren werd de Singelgracht gecompartimenteerd. Twee afgescheiden 
                                                                                                                                                                                                  
aanbesteed. Hermans mocht daarna tot nader order geen stadswerk meer aannemen: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 99vo 
(20 oktober 1672). 
2569 SAA 5025-27 (Vroedschap) 119vo (6 juli 1671). Op 25 maart was een maquette van de sluizen besteld bij een 
schrijnwerker: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 154vo (25 maart 1671). De opdracht ging naar meesterschrijnwerker 
Cornelis Otten. In 1680 werd een zekere Paulus Jansz betaald voor ‘eenige modellen’ van de sluis: SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 177vo (23 januari 1680). Dit zou kunnen wijzen op een verbouwingsplan. 
2570 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 176vo-177 (14 juli 1671). 
2571 De twee erven werden verkocht toen bleek dat zij ‘na alle apparentie noit geemploijeert sullen werden’: SAA 5039-
7 (Thesaurieren) 183vo (14 februari 1686). 
2572 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 183 (16 september 1671). 
2573 Men bestelde daarbovenop 294 ‘deurstucken’ bij steenhandelaar Hector van Berckem, voor 6274 gulden: SAA 
5039-4 (Thesaurieren) 149vo (1671). 
2574 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 184 (29 september 1671). 
2575 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 16vo (26 februari 1672). 
2576 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 23vo-24 (5 april 1672). 
2577 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 28 (28 april 1672). 
2578 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 28vo (29 april 1672). De eerder geprojecteerde roswatermolen op de hoek van de 
Utrechtsedwarsstraat was in dit gewijzigde ontwerp niet opgenomen. Het schutwater uit de sluis zou in de oostelijke 
stadsgracht worden opgevangen. Die zou bij de Weesperpoort worden afgedamd. Een erf aan de Achtergrachten werd 
onteigend om een afvoerkanaal aan te leggen: SAA 5023-6 (Groot Memoriaal) 98-98vo (25 mei 1672). 
2579 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 40vo (10 juni 1672). 
2580 SAA 5025-28 (Vroedschap) 212 (6 augustus 1672). Een maand later kon de circulatie weer op gang worden 
gebracht: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 88 (6 september 1672). 
2581 SAA 5025-28 (Vroedschap) 87-88 (21 juni 1672). 
2582 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 89vo (8 september 1672). 
2583 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 95 (10 oktober 1672). Het oostelijk deel van de sluis werd niet overwelfd, zoals eerder 
besloten. Aan de westzijde zou een deel van de Amstel worden gedempt en hier zou een overtoom komen: SAA 5039-
5 (Thesaurieren) 95vo-96 (12 oktober 1672). 
2584 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 96vo (15 oktober 1672). 
2585 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 98vo (19 oktober 1672). Daniel Stalpaert kwam nog met wijzigingen aan het ontwerp: 
SAA 5039-5 (Thesaurieren) 108 (11 november 1672). In februari werd steen besteld: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 134vo 
(10 februari 1673). 
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delen ten westen en oosten van de Amstel dienden als vuilwaterbekkens: de gele en de zwarte 
boezem. In 1673 besloot men opnieuw tot aanleg van deze werken.2586 De Amstelsluizen waren 
toen gereed (afb. 156).2587 Twee jaar later werd bij de Weesperpoort een rosmolen geplaatst om 
het water uit de sluizen naar de vuilwaterboezem te malen.2588 Later die zomer besloot men de 
boezem te vergroten door een sloot te graven van de stadsgracht bij de Oosterbeer tot aan de 
braak Waterrijk, die uitkwam in het Nieuwe Diep.2589 Deze twee wateren werden toegevoegd aan 
de vuilwaterboezem waardoor de smerigheid flink zou verdunnen. In 1675 verleenden de Staten 
van Holland toestemming voor de aanleg.2590 De sloot was gereed in september 1676.2591 Vaak 
wordt aangenomen dat het ging om een verlenging van de Nieuwe Vaart, maar het 
afwateringskanaal stroomde in tegengestelde richting.2592 De twee vaarten hadden in 
waterbouwkundige zin niets met elkaar te maken (afb. 157). 

De aanleg van de vuilwaterboezems had kwalijke gevolgen voor de waterkwaliteit in de 
stadsgracht. In 1664 werd de visserij in de stadsgracht nog volgens oud gebruik verpacht aan de 
overlieden van de Kloveniersdoelen.2593 Tijdens de vierde uitleg was de stadsgracht deels 
afgedamd, waardoor er niet kon worden gevist. De overlieden verzochten en kregen restitutie van 
een groot deel van de huursom.2594 In 1669 werd de huur ontbonden en de huursom opnieuw 
grotendeels terugbetaald, ditmaal vanwege het uitdiepen van de stadsgracht.2595 Na voltooiing van 
de werkzaamheden werd de visserij in de stadsgracht opnieuw verpacht.2596 Vanaf 1679 was het 
afgelopen met de visserij in de stadsgracht.2597 De vuilwaterboezems waren operationeel. 
 
6.4.2 ‘Droevige experientie’: het effect van de Amstelsluizen 
De verbeteringen die de Amstelsluizen hadden moeten brengen bleven uit. Niet één van de 
doelstellingen werd bereikt. Ook na de ingebruikname van de sluizen, die circulatie van IJwater 
door de stad mogelijk maakte, bleef de waterkwaliteit meer dan treurig. Cornelis van der Heijden 
beschreef in 1682 waarom het schuren met IJwater nauwelijks effect had. Hij rekende voor dat 
slechts een vijfde deel van het stadswater werd ververst. Dit vijfde deel bleef vlak buiten de 
                                                                    
2586 SAA 5025-29 (Vroedschap) 164-165 (31 maart 1673). Zie ook: SAA 5025-29 (Vroedschap) 176 (12 juni 1673); SAA 
5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 9vo (7 augustus 1673); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 178-180vo (31 januari 
1673). 
2587 Dat blijkt uit het feit dat de thesaurieren de instructie voor de sluiswachters lieten opstellen: SAA 5039-5 
(Thesaurieren) 156 (20 juni 1673). Het tractement van de sluiswachters is ingegaan in mei 1673: SAA 5039-5 
(Thesaurieren) 162 (22 augustus 1673). Het eerste probleem dat zich voordeed met de sluizen was dat schepen zonder 
te betalen door de sluizen voeren; in augustus werden bomen gelegd om dat te voorkomen: SAA 5039-5 
(Thesaurieren) 163 (26 augustus 1673). 
2588 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 49 (12 juni 1675); in 1675 stelden de burgemeesters (waarschijnlijk op verzoek van 
omwonenden) voor een loopbrug over de sluizen aan te leggen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 26vo-28vo (28 januari 
1675). De thesaurieren wilden echter geen verkeer over de sluizen. Daarom lieten zij Daniel Stalpaert een ontwerp 
maken voor twee houten bruggen, over de Lijnbaansgracht en over de Achtergracht, die samen als alternatief zouden 
dienen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 39 (1 maart 1675). Deze werden ook gebouwd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5 
maart 1675). 
2589 Deze sloot zou met een kade en een binnensloot worden afgescheiden van de Houtewalerpolder. Voor de aanleg 
werd octrooi gevraagd aan de Staten van Holland: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 54 (16 augustus 1675). Dit werd 
verleend op 27 september 1675: SAA 5025-30 (Vroedschap) 255 (23 oktober 1675). Daarna besloot men de grond te 
onteigenen. In een geval was dit niet eens nodig: Willem Jansz, eigenaar van een lijmziederij buiten de Muiderpoort, 
stond toe dat de nieuw te maken kade en sloot in zijn land werden aangelegd, zonder een vergoeding te verlangen: 
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 61vo (30 oktober 1675). Waarschijnlijk vond hij de vuilwaterboezem wel praktisch voor 
het lozen van afvalwater. Nadat de sloot gegraven was ontstond onenigheid over de grondprijs met de schepenbank 
van Diemen. De schepenen hadden de grond volgens de Amsterdamse thesaurieren te hoog getaxeerd. Zij werden ter 
thesaurie ontboden; als zij hun taxatie niet zouden herzien tot een ‘redelijke en naer desen tijt geproportioneerde’ prijs, 
hing hun een proces boven het hoofd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 86vo (11 september 1676). Op 10 maart 1677 werd 
een akkoord bereikt. 
2590  
2591 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 86vo (11 september 1676). In 1699 werd de gele boezem uitgediept op voorstel van 
Jan van der Heijden de jonge: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 65vo-66 (20 mei 1699). Ook werden de beren in de beide 
vuilwaterboezems versterkt met ‘Naarderzand’ en daaroverheen een kleilaag: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 78 (17 
februari 1700). 
2592 Noordkerk 1748-1778, 354. 
2593 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 170vo (11 januari 1664). 
2594 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 24 (4 juni 1665). 
2595 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 48 (8 mei 1669). 
2596 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 45 (25 april 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 51vo (11 juli 1675). 
2597 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 141 (4 januari 1679). 



 
312 

zeesluizen. Het oudste en smerigste water kwam als eerste de stad weer in. Dit water dreef wel 
heen en weer maar ging toch steeds erger stinken. De stadsdelen die verder van de IJsluizen af 
lagen merkten vrijwel niets van de circulatie. Van der Heijden stelde voor om niet uit te wateren 
door de sluizen waarmee het IJwater ook werd ingetapt maar om daar andere zeesluizen voor te 
gebruiken.2598 Tot deze maatregel was al eerder besloten maar tot uitvoering was het kennelijk 
niet gekomen. Door de binnensluizen te betrekken bij de circulatie wilde Van der Heijden ook de 
achterste gedeelten van de stad van schoon IJwater voorzien.2599 

Ook de afschaffing van de binnensluizen bleek een loze belofte. Het stadswater kon niet 
op één peil worden gehouden. De reden hiervoor was bekend: de kelders in de lage stad liepen 
onder als het water daar tot op stadspeil zou worden ingelaten. Tot de bouw van de 
Amstelsluizen lagen de lage stadsdelen gemeen met de Amstel. Daarmee maakte de ‘lage stad’ 
deel uit van de boezem van Amstelland, waar oorspronkelijk ook de Haarlemmermeer toe 
behoorde. Op deze oppervlakte van 20.000 morgen (17.000 hectare) zorgde het schut- en 
lekwater van de binnensluizen niet voor problemen. Maar op de 36 morgen grote boezem die 
overbleef na de bouw van de Amstelsluizen leidde het lek- en schutwater van de sluizen tot een 
zo grote stijging van het peil dat kelders in de lage stad volliepen.2600 Zelfs in de blauwe boezem, 
de grachtengordel, lagen sommige kelders te laag om IJwater tot op stadspeil in te laten. Sommige 
waren verzakt, andere huiseigenaren dachten dat het waterpeil in de blauwe boezem na de aanleg 
van de Amstelsluizen lager zou komen te liggen en hadden daarom hun kelders dieper gelegd.2601 

De aanleg van de sluizen leidde evenmin tot een stop op het lekken van stadswater in 
Amstelland. In 1682 werd vastgesteld dat wachters op de Amstelsluizen die hun werk niet goed 
deden en teveel vies water in de Buiten-Amstel lieten lopen op staande voet ontslagen zouden 
worden.2602 Er mocht alleen vuil water op de Amstel worden ‘geslonsd’ als kelders dreigden vol te 
lopen of als ziekten of andere ellende te vrezen waren. Bij langdurig warm weer werd het vuile 
stadswater daarom toch nog altijd uitgelaten op de Amstel.2603 Hierbij hanteerde Nicolaas van der 
Heijden het door hemzelf geformuleerde waterbouwkundig-ethische principe dat men anderen 
geen schade mocht toebrengen tenzij men zelf gevaar liep. Als het erop aankwam ging het 
economisch belang van Amsterdam andere belangen verre te boven. 
 
6.4.3 Rosmolens tegen hoogwater 
In 1675 werd op advies van Daniel Stalpaert, Nicolaas van der Heijden en Douwe Claesz een 
experiment gedaan waarbij het IJwater tot op zes duim onder stadspeil werd ingelaten. Dat was 
één duim onder het uiterste peil dat de lage stadsdelen konden verdragen. De scheepvaart en de 
waterkwaliteit zouden hier zeer bij gebaat zijn. De heren verwachtten geen overstromingen van 
kelders; mocht het peil toch hoger worden, dan kon men het overtollige water lozen op de 
Amstel.2604 De stad bleek echter niet berekend op het hogere peil. Die zomer liepen meerdere 
malen kelders onder, zelfs in het hoge deel van de stad. 

Bovendien kreeg men te maken met hogere waterstanden in Amstelland na de grote 
dijkdoorbraak van 1 november 1675. Het uitmalen van het overtollige water kon maanden duren. 
Er werd bij hoog water niet geschut door de binnensluizen en de Amstelsluizen werden 

                                                                    
2598 Dit was kennelijk nog niet gebeurd, ondanks het feit dat dit in de vastgestelde resolutie tot de aanleg van de 
Amstelsluizen was opgenomen. 
2599 SAA 5028-605 (Stadswater), AA 1b, Memorie rakende de verversinge van stadts wateren, vertoonende eerstelijck, dat door de 
tegenwoordige mannier van in en uijt tappen, de stads wateren lightelijk, in korten tijt, seer sullen komen te stinken. Ten tweeden, hoe het 
selve op de bequaamste mannier geremedieert kan worden, sonder de geele boesem daartoe te gebruijken, door Cornelis van der Heijden 
(5 mei 1682). Zie ook: SAA 5028-605 (Stadswater), No. 50 coll. Hudde W 1-30, 1-4, Consideratien raeckende de vervarssinge 
van stads wateren, door Cornelis van der Heijden. 
2600 De verkleining van de boezem was niet alleen veroorzaakt door de Amstelsluizen, maar door sluisaanleg (door 
Rijnland) in de Drecht en de Goudse Vaart: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2601 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 139 (9 december 1678). 
2602 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2603 SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt 
Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den 
Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der 
Heijden (19 augustus 1681). 
2604 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). In 1678 kreeg Nicolaas van der Heijden, die zijn broer 
Cornelis als Sluiswachter-Generaal was opgevolgd, toestemming om vuil water op de Amstel uit te slaan: SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 127 (19 juli 1678). 
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dichtgehouden om het water buiten de stad te houden. Deze maatregelen hadden niet alleen 
rampzalige gevolgen voor de handel, maar hielpen bovendien niet voldoende: ook als alle 
sluisdeuren dichtgehouden werden, lekte het water van alle kanten de stad in. Als het tegenzat, 
steeg het peil in de stad met een duim per uur. Er was volgens de stadsmeesters maar één 
oplossing voor dit probleem: de bouw van ‘machines’ die het lek-, schut-, huis- en regenwater dat 
in de grachten terechtkwam konden uitmalen op de (pas vergrote) zwarte boezem.2605 Hiermee 
zou het Amstelwater worden gespaard. Men koos voor rosmolens om niet afhankelijk te zijn van 
de wind (afb. 158). De stadstimmerman kreeg opdracht de molens nog voor het invallen van de 
winter gereed te maken. Hij mocht extra timmerlieden in daghuur nemen om de molens te 
bouwen.2606 Drie molens hadden kennelijk voldoende capaciteit om het lekwater van 22 paar 
deuren, het schutwater van acht sluizen, het afvalwater uit de huizen en het regenwater uit te 
malen. De molens werden snel gebouwd omdat Amstelland zou proberen om de overstroomde 
landerijen voor de zomer van 1676 droog te malen. Het heemraadschap had hiertoe 46 achtkante 
en 41 vierkante watermolens tot zijn beschikking.2607 Een van de redenen voor de bouw van de 
rosmolens was de overtuiging dat men het stadswater – nu echt – op één peil zou kunnen 
brengen. Hiermee zou een grote bezuiniging op de binnensluizen worden bereikt. Het was niet 
de eerste keer dat dit argument zou worden gebruikt om het bestuur te overtuigen van het nut 
van waterbouwkundige werken. De bouw van de watermolens verliep voorspoedig: in januari 
1676 werden paarden gekocht en werd een verzorger aangesteld.2608 De molens waren in gebruik. 
 
6.4.4 Doormodderen: herhaling van zetten 
De grachten stonken er niet minder om. Daarom werd in 1682 de commissie ‘tot opsigt van de 
wateren ende canalen’ ingesteld. Deze kreeg een jaar de tijd krijgen om het probleem van de 
stinkende grachten op te lossen. Acht maanden later lag er een uitgebreid rapport, dat door de 
thesaurieren werd besproken.2609 Werkelijk nieuwe ideeën stonden er niet in – alles was al 
vergeefs geprobeerd of als onuitvoerbaar terzijde geschoven. Men stelde een verbetering voor 
van de circulatie: door het in- en uittappen van het IJwater door weer andere sluizen te laten 
plaatsvinden, hoopte men dat het smerigste water niet direct terug de stad in zou drijven. De sluis 
buiten de Haarlemmerpoort, de Eenhoornsluis en de Kattenburgersluis lagen zodanig, dat het 
uitgelaten water diep in het IJ op stroom terecht zou komen. De overige zeesluizen zouden 
worden gebruikt voor het inlaten van IJwater. Om de stroom te begeleiden was de palenrij deels 
beschoeid met ‘taaffels’ (afb. 159).2610 

Ook dit had niet het gewenste effect. De ‘commissie tot opsigt’ stelde voor om nog twee 
roswatermolens te bouwen om inundatie van kelders te voorkomen. Het rapport wijst met enige 
nadruk op de meest voor de hand liggende manieren om de stank te verminderen: de grachten 
                                                                    
2605 De eerder geplande rosmolen bij de Amstelsluizen, waarvoor twee erven waren onteigend, was uit het ontwerp 
geschrapt. 
2606 De drie molens samen kostten 1800 gulden, de loodsen waar ze in kwamen 2000 gulden: SAA 5025-30 
(Vroedschap) 298-299 (6 december 1675). Hans Jansz had al eerder opdracht gekregen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 
63vo (19 november 1675). Met de bouw van roswatermolens was al begonnen in 1671. Toen werd in de 
stadstimmertuin de eerste roswatermolen gebouwd naar ontwerp van Johannes Hudde: SAA 5039-4 (Thesaurieren) 
144vo (15 januari 1671). Dit was kennelijk een prototype; de stadstimmerman kreeg opdracht er vier te bouwen: SAA 
5039-4 (Thesaurieren) 151 (4 maart 1671). Drie van deze molens zouden worden geplaatst in de stadstimmertuin, aan 
de oostzijde van de Amstel, ter hoogte van het Weesperplein. Ze waren nodig om het stadswater bij hoge waterstanden 
in het IJ uit te kunnen malen op de boezem van Amstelland. Het Rampjaar kwam echter tussenbeide; tot 1675 waren 
de molens niet operationeel. Zie over de roswatermolens ook: Van den Hoek Ostende 1978; Van den Hoek Ostende 
1981. 
2607 SAA 5024-20 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 49-52 (11 december 1675). De overstroming vond een maand 
eerder plaats: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 november 1675). Het kwam regelmatig voor dat het achterland zo 
drassig was dat landbouw nagenoeg onmogelijk was. In 1608 bijvoorbeeld, toen de Damsluis wegens herbouw was 
afgesloten, werd de nieuwe Sint-Anthonissluis, die op dat moment alleen als schutsluis werd gebruikt, ingezet om het 
water bij eb op het IJ te lozen: SAA 5025-9 (Vroedschap) 328-329 (20 maart 1608). Dit werd incidenteel gedaan; er 
konden geen rechten aan worden ontleend, omdat hiermee de stroming van het water door Amsterdam werd 
‘gediverteerd’, dat wil zeggen verdeeld over verschillende grachten. Voor een goede ‘schuring’ was dit niet wenselijk. 
Maar ook overstromingen kwamen regelmatig voor. In 1675 werd de stadsschuitenmaker gelast een reddingsactie te 
organiseren na een overstroming bij de Overtoom. Mensen en vee werden met stadsschouwen overgebracht naar leeg 
te maken loodsen van de stad: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo (5 en 6 november 1675). 
2608 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 68vo (10 januari 1676); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 70 (23 januari 1676). 
2609 Voor het rapport: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2610 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 146 (12 augustus 1667); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 42vo-43 (29 mei 1687). 
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moesten op diepte worden gebracht en gehouden en de bewoners moest worden ingeprent dat er 
echt niet te veel afval in het water kon worden gegooid. 

Alle aanbevelingen van de commissie werden omgezet in een resolutie en vastgesteld. 
Anderhalf jaar later was van de bouw van de watermolens nog niets terechtgekomen. Er werd 
nogmaals opdracht gegeven om ze te bouwen. De commissie werd opnieuw bijeengeroepen.2611 
Bijna een jaar later kwam de commissie met een nieuw rapport. Dat begon met een opsomming 
van de maatregelen die twee en een half jaar eerder waren vastgesteld maar niet waren uitgevoerd: 
het diepen en op diepte houden van de grachten, het vernieuwen van de keur tegen 
watervervuiling en het verwijderen van obstakels uit de grachten.2612 Kennelijk was het kweken 
van discipline binnen de stedelijke organisatie even moeilijk als erbuiten. Er werd opnieuw 
besloten om de grachten uit te diepen en die op diepte te houden, een keur uit te vaardigen en de 
obstakels uit het water te halen. Verder besloot men om in overleg te treden met Rijnland: het 
hoogheemraadschap zou ‘met goede woorden ofte voor geld’ worden bewogen om toestemming 
te geven voor het uitmalen van het stinkende stadswater op het Haarlemmermeer – maar er was 
geen enkele reden om aan te nemen dat Rijnland hierin zou toestemmen. Alternatieven zouden 
kunnen liggen in grotere vuilwaterboezems of een subsidieregeling om huiseigenaren in de lage 
delen van de stad te bewegen om hun kelders en huizen 4 tot 5 duim hoger te leggen. Het diepen 
van de grachten werd serieuzer bij de hand genomen: in 1686 werden alle grachten gepeild en 
uitgediept op de plaatsen waar dat het meest noodzakelijk was.2613 Daarna werd meer aandacht en 
geld besteed aan het op diepte houden van de grachten. Er werden nieuwe moddermolens 
besteld.2614 In 1693 besloten de thesaurieren dat er ‘continueel en sonder ophouden’ binnen en 
buiten de stad zou worden gebaggerd, zowel met moddermolens (afb. 160) als met 
baggerbeugels.2615 In 1698 werd opnieuw besloten tot een dergelijke inspanning. Vanaf 1 oktober, 
als men stopte met de watercirculatie, zouden alle grachten weer worden gediept. Veel grachten 
waren alweer zo ondiep dat geladen schuiten over de bodem sleepten. Hierdoor werd het water 
‘getroubleert’, waardoor de stank verergerde.2616 

In 1687 was gebleken dat Rijnland niet zou meewerken aan de Amsterdamse plannen.2617 
De ‘commissie tot opsigt over de wateren’ kreeg de opdracht om een nieuw plan te ontwikkelen. 
Men greep terug op een eerder (met weinig resultaat) beproefd middel: vier windwatermolens 
zouden het stadswater uitmalen op de vuilwaterboezems. Twee watermolens kwamen buiten de 
Haarlemmerpoort, waar eerder drie molens waren gebouwd en vervolgens weer gesloopt. Twee 
andere stonden op Zeeburg, aan het einde van de ‘sloot’ die vanuit de oostelijke vuilwaterboezem 
naar het Nieuwe Diep liep. Ze waren in bedrijf vanaf het voorjaar van 1688.2618 
In het archief is een stuk bewaard gebleven waaruit blijkt dat nu een heel systeem van sluizen, 
vloed- en ebdeuren en beren werd aangelegd om de circulatie te regelen.2619 Men besloot opnieuw 
om het IJwater hoger in te laten in de hoge delen van de stad. Door het inlaten tot op stadspeil 
kreeg men meer vers (althans, minder vervuild) water in de stad. Een groot aantal maatregelen 
moest voorkomen dat het ingelaten water in de lage stadsdelen terechtkwam en daar kelders zou 
doen overstromen. Er werden strikte orders aan de sluiswachters gegeven en peilborden aan de 
sluizen gemonteerd. Het water moest voorzichtig worden ingelaten, eerst door de deuren, maar 

                                                                    
2611 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 121vo (19 juli 1684). 
2612 Voor het vervolgrapport: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 149vo-154vo (22 mei 1685). 
2613 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 2vo-3 (29 oktober 1686). 
2614 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 61 (13 mei 1688). 
2615 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). 
2616 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698). In 1700 volgt opnieuw een dergelijk besluit: SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 78 (17 februari 1700). Zie ook: SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb 
Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van 
stanck, somtijts moet werden afgetapt op den Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude 
konnen worden, door Nicolaas van der Heijden (19 augustus 1681). 
2617 SAA 5025-37 (Vroedschap) 305-307 (2 juni 1687). 
2618 In april werden molenaars aangesteld: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 59vo-60vo (28 april 1688). In 1695 ontwikkelde 
Hudde een verbeterd proefmodel van de windwatermolen: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 185-185vo (8 maart 1695). Dit 
werkte veel beter dan de bestaande molens. In 1698 werden die verbouwd naar ontwerp van Hudde: SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698). 
2619 SAA 5040-13 (Register houdende voorstellen betreffende de waterkering). Het stuk is getiteld Afteikening en eenige 
vaststelling van de houte beertjens, sluisbinten, sluisjens en molens dienende tot zuiveren van de stadtswateren, anno 1687 en 1688 en 
bevat een lijst en een aantal tekeningen van de aan te leggen waterbouwkundige werken. 
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bij een peil van twee duim onder stadspeil moesten de deuren worden gesloten en werd ingelaten 
door de klinketten.2620 Het systeem van circulatie werd steeds fijner afgestemd door (vooral) 
Johannes Hudde.2621 Vervolgens kregen de thesaurieren opdracht om de sluiswachters te 
instrueren via Michiel Muiden, de opvolger van Cornelis van der Heijden.2622 

Maar het lekken op de lager gelegen boezems was niet te voorkomen. De disciplinering 
van de sluiswachters was onbegonnen werk. Bovendien bleef daar het verkeersprobleem dat werd 
veroorzaakt door de vele binnensluizen. Aan de tractementen van de sluiswachters werd meer 
dan 3000 gulden per jaar uitgegeven. Dit waren in 1689 de redenen om de zoveelste proef te 
nemen met één waterpeil in de gehele stad.2623 Ook deze moet zijn mislukt, anders zou dit 
ongetwijfeld tot nieuwe besluitvorming over de binnensluizen hebben geleid. Op enig moment 
moet het stadswater op één peil zijn gebracht. Wanneer dit precies is gebeurd is niet duidelijk, 
maar het gebeurde niet in de zeventiende eeuw.2624 Waarschijnlijk zijn de kelders in de lage delen 
van de stad door vochtproblemen geleidelijk in onbruik geraakt. Volgens De Loches Rambonnet 
was in 1730 geen sprake meer van binnensluizen.2625 
 
6.5 P robl emen bi j  d e  c i rc ulat ie  
Naast het aanpakken van de vervuiling bij de bron, door regelgeving en disciplinering van de 
stadsbevolking, poogde men de waterkwaliteit te verbeteren door de circulatie van het IJwater. 
Deze combinatie van methoden was niet bijzonder werkzaam maar andere ideeën waren zonder 
meer onuitvoerbaar. Niet alleen was de techniek ontoereikend om het probleem op te lossen, de 
werkzaamheid van de techniek was bovendien afhankelijk van een steeds groeiend corps van 
functionarissen, belast met de handhaving van de regelgeving, de stadsreiniging, het diepen van 
de grachten, het onderhoud en de bediening van sluizen en molens. Een kleine verbetering van 
de waterkwaliteit was mogelijk door een voortdurende inspanning. Het kwam echter voor dat 
deze inspanning de beschikbare middelen te boven ging; ook de disciplinering van het 
ambtenarenkorps was een punt van grote zorg. Deze problemen zijn allemaal voorgekomen bij 
het sluisonderhoud. 
 
6.5.1 Het onderhoud van de stadssluizen 
De bouw van sluizen (vooral van zeesluizen) was een technisch complexe en tijdrovende 
aangelegenheid. Dat gold evenzeer voor het onderhoud; de overgang van houten naar stenen 
sluizen leidde tot een verbetering. Sluizen raakten snel in verval. Als het onderhoud niet op tijd 
plaatsvond, stortten ze in. Er was niet altijd geld voor onderhoud. In 1594 was de Damsluis in 
zodanige staat van ontbinding dat het ‘principael canael’, de route Rokin-Damrak, in onbruik 
dreigde te raken.2626 Na het Rampjaar 1672 was de financiële positie van de stad sterk 
verslechterd. Dat kwam tot uiting in de onderhoudstoestand van de sluizen. In 1673 hingen de 
Sint-Anthonissluis, de Nieuwe Haarlemmersluis en de Eenhoornsluis met haken en krammen aan 
elkaar. Deze konden nog dienen als schutsluis. De andere zeesluizen waren er nog slechter aan 
toe: ze werden gestut en konden niet meer schutten. Het geld was op; de sluizen ook.2627 In 1679 
was de Beurssluis zo slecht dat in afwachting van de vernieuwing een ketting over de brug werd 
gespannen om te voorkomen dat paarden en ruiters erdoor zouden zakken.2628 In 1702 waren vijf 
van de zeven zeesluizen opnieuw zodanig in verval dat ze hoognodig moesten worden 
gerepareerd.2629 Van structureel onderhoud was geen sprake; incidentele reparaties waren keer op 
keer noodzakelijk. 
                                                                    
2620 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 193vo-195 (1688). 
2621 Een overzicht van het sleutelen aan de circulatie door (waarschijnlijk) Hudde is te vinden in SAA 5040-13 
(Stadsfabriekambt), Afteikening en eenige vaststelling van de houte beertjens, sluisbinten, sluisjens en molens dienende tot zuiveren van de 
stadtswateren, (1687 en 1688). 
2622 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 70vo (30 juni 1688). 
2623 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 86vo (23 april 1689). Het ging om een proef: de instructies voor de sluiswachters en 
molenaars van het jaar daarvoor bleven onverkort van kracht. 
2624 In de vragenrubriek van het Maandblad Amstelodamum is deze vraag in 1919 gesteld. Een antwoord kwam er niet: 
H.J.B. 1919. 
2625 Deze bewering wordt niet gestaafd met archiefbronnen: De Loches-Rambonnet 1993. 
2626 SAA 5025-8 (Vroedschap) 7-10 (6 juni 1594). 
2627 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 148 (10 mei 1673). 
2628 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156 (27 juli 1679). 
2629 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 114-114vo (22 februari 1702). 
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6.5.2 Nuchter, bekwaam en vigilant: de sluiswachters, hun opzichters en hun generaal 
De sluiswachters namen een sleutelpositie in. Zij moesten ervoor zorgen dat de sluizen op tijd 
werden geopend en gesloten, zodat het waterverkeer soepel werd afgewikkeld en de circulatie 
volgens plan geschiedde. Ze moesten de sluizen ook schoonhouden. Ze kregen van stadswege 
een modderschouw ter beschikking om alle troep uit de sluizen te vissen.2630 Het vak van 
sluiswachter was niet erg veeleisend en slecht betaald. Dit leidde bij sommige sluiswachters tot 
overmatig drankgebruik of het uitvoeren van zoveel nevenactiviteiten, dat het beheer van de sluis 
daar ernstig onder leed. De risico’s waren groot: een sluiswachter die zijn taak veronachtzaamde, 
kon de oorzaak zijn van een te hoog waterpeil en daarmee van het onderlopen van kelders en 
‘tonnen gouts schade aan de burgers’. De sluiswachters moesten dan ook ‘nugtere en vigilante 
luiden’ zijn.2631 Uit het feit dat deze eis werd gesteld in een rapport over de waterkwaliteit kan 
worden geconcludeerd dat niet iedere sluiswachter voldeed aan deze kwalificaties. 

In 1673 werd een Sluiswachter-Generaal aangesteld in de persoon van Nicolaas van der 
Heijden.2632 Vlak na zijn aanstelling trad Van der Heijden op tegen slecht functionerende 
sluiswachters. De tractementen van drie sluiswachters, die door nalatigheid de circulatie hadden 
laten mislukken, werden ingehouden. Zij hadden te veel andere zaken aan hun hoofd om goed te 
kunnen functioneren.2633 Anderen kregen bonussen wegens goede prestaties.2634 Uit een resolutie 
van de thesaurieren uit 1678 blijkt dat de sluiswachters in de Amstelsluis vaak teveel vuil water op 
de Amstel loosden en onvoldoende oog hadden voor de verkeersdoorstroming, omdat zij vooral 
bezig waren met vissen en fuiken zetten.2635 Het strakke personeelsbeleid van Van der Heijden 
zal misschien even hebben geholpen, maar van een werkelijke cultuuromslag was geen sprake. 
Dat blijkt uit het feit dat ook Michiel Muiden toen hij Van der Heijden opvolgde, een daad stelde 
om duidelijk te maken wie er de baas was. Een sluiswachter die zich na 1682 nog te buiten ging, 
wachtte minimaal ontslag op staande voet. Daarop kon een schadeclaim volgen.2636 Een 
sluiswachter die het water hoger inliet dan de Sluiswachter-Generaal had geordonneerd riskeerde 
een civiele procedure, als de oorzaak werd gevonden in onachtzaamheid, moedwil of 
dronkenschap. Vanaf 1688 was het niet voldoende om nuchter en waakzaam te zijn; een 
sluiswachter moest naast deze twee sterk samenhangende eigenschappen de nodige bekwaamheid 
bezitten.2637 Mogelijk werd hiermee gedoeld op hun leesvaardigheid; de sluiswachters kregen 
schriftelijke orders van de Sluiswachter-Generaal.2638 Deze maatregelen gingen ook gelden voor 
de molenaars op de windwatermolens die in 1688 in gebruik werden genomen.2639 

                                                                    
2630 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 95vo (14 september 1666). 
2631 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2632 Deze functionaris, ook wel ‘Generale Opsiender van de sluijsen en wateren’ genoemd, kreeg een tractement van 
1000 gulden: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 181vo (30 januari 1673). Zie ook: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 182 (14 juli 
1673), waarin een jaarsalaris van 1400 of 1500 gulden wordt voorgesteld. Van der Heijden herschreef de instructie voor 
de wachters van de zeesluizen: de belangrijkste toevoeging was dat zij onder bevel van de Sluiswachter-Generaal 
kwamen: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 72-73 (19 februari 1676). Verder moesten de sluiswachters dag en nacht aanwezig 
zijn en de doorvaart vrijhouden. Na het schutten van de laatste schepen moesten de deuren dicht. Daarna mochten 
alleen de herenjachten van het stadsbestuur, de admiraliteit en de VOC er nog door. Nicolaas van der Heijden werd in 
1682 opgevolgd door Michiel Muiden: SAA 5031-54 (Ambtenboek) 104 (13 maart 1682). In 1699, na de dood van 
Muiden, werd Jan van der Heijden (junior) aangesteld als opzichter van de stadssluizen en de watercirculatie: SAA 
5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 30 (17 april 1699). Nicolaas Muiden werd diezelfde dag in daghuur 
aangesteld als opzichter over het diepen van het IJ: SAA 5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 30 (17 april 
1699). 
2633 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 5vo-6vo (4 september 1674). 
2634 SAA 5024-2 (Burgemeesters) 193 (31 januari 1676). 
2635 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678). 
2636 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 70vo-78 (19 november 1682). 
2637 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688), zie punt 5. Het woord ‘nuchter’ werd niet in overdrachtelijke 
zin gebruikt, maar alleen letterlijk. 
2638 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688). De meerderheid van de Amsterdammers kon lezen: Kuijpers 
1997. 
2639 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 62-69vo (28 juni 1688). In 1697 werden de molenaars van de windwatermolens op het 
matje geroepen: ze moesten het hele jaar op hun molen wonen, anders werden ze ontslagen: SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 22 (19 december 1697). Drie jaar later werd een molenaar om deze reden ontslagen: SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 96 (15 december 1700). Voor de aanstelling van zijn vervanger: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 99 (27 
december 1700). 
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Na de instelling van het officie van Sluiswachter-Generaal werd de ambtenarij die de 
waterkwaliteit moest bewaken steeds beter georganiseerd. Zo werden ook de strovissers, die de 
grachten moesten zuiveren van ronddrijvend stro, onder de supervisie van de Sluiswachter-
Generaal gebracht.2640 Van der Heijden voerde ook technische innovaties door bij het diepen van 
de grachten: alle moddermolens werden gereed gemaakt voor gebruik. Zijn broer Jan zorgde 
voor technische verbeteringen aan de molens. Deze aanvankelijk experimentele moddermolens 
werkten beter dan het eerdere type: er kwam in 1675 meer geld voor paarden voor de 
moddermolens.2641 Hij liet bovendien drie handmoddermolens bouwen, eveneens naar ontwerp 
van zijn broer.2642 Van der Heijden onderzocht samen met Daniel Stalpaert en 
stadsondermetselaar Douwe Claesz welke grachten prioriteit moesten krijgen bij het uitdiepen.2643 

In 1679 werden twee mannen aangenomen die het nachtelijk toezicht op de sluizen op 
zich moesten nemen: ’s nachts was de vloed vaak hoger en moest de circulatie goed worden 
uitgevoerd.2644 De opzichters moesten controleren of de sluiswachters hun werk naar behoren 
deden en of het peil niet te hoog werd. Maar ondanks hun strenge instructies vielen ook de 
nachtwakers soms in slaap. Daarom kwam Nicolaas van der Heijden met een nieuwe vinding: de 
waterwekker. Dit instrument zou in het wachthuis van de nachtwakers worden opgesteld. Het 
apparaat moet hebben gewerkt met een vlotter. Als het water boven een bepaald peil kwam, viel 
een zes tot tien pond zware kogel van boven op de vloer. Van de klap zouden de nachtwakers 
wakker worden. Met deze wekker, waarvan Van der Heijden een model had gemaakt, zou het 
‘ongeluk’ dat vlak daarvoor was gebeurd en waarbij een groot aantal kelders was ondergelopen, 
niet zijn voorgevallen.2645 Of het toestel daadwerkelijk is gebouwd en gebruikt, blijkt nergens. Wel 
mogen we eruit opmaken dat men er niet in was geslaagd om voldoende nuchtere, waakzame en 
bekwame sluiswachters te vinden om de circulatie goed te laten verlopen. 
 
6.5.3 Obstakels in het water 
Een andere hindernis voor de circulatie waren de vele obstakels in het water. In 1637 werd een 
verbod uitgevaardigd op het leggen van schuiten, schepen en jachten onder de bruggen.2646 Het 
weghalen van obstakels was een onderwerp dat vanaf 1669 steeds vaker op de agenda kwam. De 
stad gebruikte de bruggen soms om er wachthuisjes onder te bouwen.2647 Die werden ook wel 
aan derden verhuurd.2648 Een toenemend aantal vermogende Amsterdammers was in het bezit 
van een jacht of ‘speelschuit’. Niet al deze mensen wilden eerst lopend of per rijtuig naar de 
jachthaven om pas dan te kunnen varen.2649 Het kwam steeds vaker voor dat mensen uit het 
stadsbestuur of de omgeving ervan toestemming kregen om een botenhuis te bouwen onder een 
brug bij hun huis.2650 De boothuizen mochten de doorstroming van het water niet al te zeer 
                                                                    
2640 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 3 (9 augustus 1674). 
2641 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5 maart 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 42vo (20 maart 1675); SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 43vo (26 maart 1675). 
2642 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 4 (16 augustus 1674). Zie ook: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 5 (31 augustus 1674). 
Eerder dat jaar werd een proef genomen met de verbetering van een (bestaande) moddermolen naar ontwerp van Jan 
van der Heijden: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 195 (24 mei 1674). 
2643 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 37vo-39 (1 maart 1675). 
2644 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 153 (21 juni 1679). 
2645 De eerste kogel zou vallen als het water zes duim onder stadspeil zou komen. Een tweede op vijf duim, een derde 
op vier duim en een vijfde op drie duim: SAA 5028-605 (Stadswater), AA 1b, Berigt aengaende eenige middelen dewelke soude 
konnen dienen om de stad te brengen in genoegsame versekertheijt van door het intappen van het IJwater bij nagt, geen inundatie van kelders 
of andersins onderworpen te sijn, door Nicolaas van der Heijden (7 oktober 1681). 
2646 Den Herder 1949a. 
2647 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 48 (8 mei 1669). 
2648 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 44vo (10 april 1675). 
2649 De jachthaven bestond vanaf 1622: SAA 5020-12 (Keurboek I) 311vo (10 september 1622). Op enig moment is 
ook op Kattenburg een jachthaven aangelegd: deze werd in 1666 verplaatst: SAA 5039-3 (Thesaurieren) 105 (15 
december 1666); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 67vo (5 september 1669); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 121-121vo (12 mei 
1702). Ook in de Amstel lag een jachthaven: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 48vo (21 juni 1672), 58 (27 juni 1672).  
2650 In 1678 mocht Cornelis Valckenier, raad, zijn jacht leggen onder de brug in de Kloveniersburgwal bij de Staalstraat: 
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 122vo (12 mei 1678). Datzelfde jaar kreeg Susanna Poirot, weduwe van oudburgemeester 
Gerard Hasselaer, toestemming om haar jacht onder een brug over de Herengracht te leggen: SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 124vo (15 juni 1678). Het jaar daarna kregen Petrus de Mourcourt (Ruslandsbrug) en Isaac Jan Nijs 
(brug over de Keizersgracht in de Vijzelstraat) toestemming voor een boothuis: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156 (28 juli 
1679) en SAA 5039-6 (Thesaurieren) 156vo (29 augustus 1679). In 1680 mocht Mattheus Megang zijn jacht leggen 
onder de brug over de Herengracht bij de Amstel: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 191 (6 juni 1680). In 1681 kreeg Simon 
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ophouden. Daarom werd als voorwaarde gesteld dat de wanden vijf of zes duim boven het 
hoogste peil moesten blijven. Dit had weer als nadeel dat ronddrijvende kadavers vast bleven 
zitten onder de huisjes. Dit leidde tot het voorschrift dat ze tot in het water moesten worden 
gebouwd. Hiermee werd het diepen van de grachten onmogelijk.2651 Daarom besloten de 
thesaurieren in 1682 om niemand meer toe te staan boothuizen voor jachten of schuiten te 
bouwen onder de bruggen of in de grachten.2652 In 1693 besloot men de eigenaren van bestaande 
boothuizen, die met toestemming waren gebouwd, aan te zeggen dat zij binnen zes weken een 
andere plaats voor hun vaartuig dienden te zoeken.2653 Niets wijst erop dat er minder boothuizen 
kwamen. In 1699 werd het eerste nieuwe boothuis al weer toegestaan, nu tegen betaling.2654 
Overigens zagen veel mensen er geen probleem in om boothuizen en andere bouwwerken, 
handelsschuiten, woonschepen, houtvlotten en leggers zonder toestemming van de thesaurieren 
in de grachten en onder de bruggen te leggen.2655 Hiertegen werd opgetreden door Jan van der 
Heijden junior, die in 1699 aantrad als Sluiswachter-Generaal.2656 Onder zijn bewind werden alle 
obstakels verboden, niet alleen boothuizen maar ook steigers, leggers, huisjes onder de bruggen 
en alles wat maar aan de kades hing of in het water stond.2657 Particulieren mochten incidenteel, 
na toestemming van de thesaurieren, steigers aanleggen. Dit gebeurde meestal door eigenaren van 
werven en dus in de brede grachten buitendijks die werden gedomineerd door werkfuncties.2658 

Nog afgezien van de bovengenoemde problemen was de circulatie niet onomstreden. In 
1680 presenteerde oud-hoogleraar Marcus Meyboom een rapport aan de burgemeesters waarin 
hij stelde dat de circulatie niet de oplossing maar de oorzaak was van het stinkende 
grachtenwater. Door onzuiver water in beweging te brengen ging het juist erger stinken. 
Bovendien kwamen riolen boven water te staan bij het uitlaten van water op het IJ.2659 Meyboom 
wilde terug naar het oude systeem waarbij de grachten niet met IJwater maar met Amstelwater 
werden doorgespoeld. Zijn ideeën werden niet uitgevoerd; in de achttiende eeuw was het systeem 
van circulatie niet wezenlijk anders dan in de zeventiende.2660 
 
6.6 Kunst  en w eten schap:  par t i c ul ie re  o ploss i ngen voor  he t  wate rp robl e em 
Een groot en algemeen probleem, dat keer op keer bewezen heeft onoplosbaar te zijn, zoals de 
slechte waterkwaliteit, heeft een grote aantrekkingskracht. Niet alleen bestuurders en hun 
adviseurs beten er hun tanden op stuk. Een stroom van ingenieurs, uitvinders, gelukzoekers, 
oplichters en idioten hield zich ermee bezig. Gedurende de gehele zeventiende eeuw is een reeks 
van ‘inventies’ gepresenteerd, gericht op het voor eens en voor altijd oplossen van het 
waterprobleem. In een aantal gevallen waren de meest belanghebbenden, de brouwers, 
initiatiefnemers van de plannen. Een aantal van deze plannen is vermeld in de resoluties en het 
Groot Memoriaal; het merendeel zal zonder meer als onwerkbaar terzijde geschoven zijn. Van de 
meeste in de stukken traceerbare plannen zijn geen technische details overgeleverd; ze werden 
onder octrooi geheim gehouden om de initiatiefnemer zijn vondst te laten uitproberen. In de 
loop van de zeventiende eeuw werd gewerkt aan een rijke catalogus van onuitgevoerde plannen. 
Deze zou tot het midden van de negentiende eeuw worden uitgebouwd.  
                                                                                                                                                                                                  
Louis d’Sousa toestemming voor een boothuis onder de Rotterdammerbrug: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 10 (30 januari 
1681). 
2651 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 165 (27 oktober 1679). 
2652 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 56vo (11 juni 1682). 
2653 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 152 (13 augustus 1693). 
2654 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 73vo (6 oktober 1699). 
2655 SAA 5028-605 (Stadswater), ongenummerd, Berigt aen de Ed Gr Achtb Heeren de Heeren Burgermeesteren deser stadt 
Amsterdam, wegens het water der selver stede, aanwijsende hoe het selve, tot weringe van stanck, somtijts moet werden afgetapt op den 
Amstel, en door wat middelen sulck aftappen gemenageert en misschien geheel voorkomen soude konnen worden, door Nicolaas van der 
Heijden (19 augustus 1681). 
2656 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 193vo-194 (15 juli 1700). 
2657 SAA 5025-45 (Vroedschap) 80-82 (29 oktober 1700). 
2658 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 29 (25 maart 1698); SAA 5024-24 (Dagelijkse Notulen Burgemeesters) 4 (14 mei 1698). 
2659 SAA 5059-183 (Handschriftencollectie), Consideratien van Marcus Meyboom over het quaet water tot Amsterdam (10 maart 
1681). Meyboom combineerde citaten van Griekse medici (in dit geval Hippocrates, Galenus en Paulus Aegineta) met 
zelf bedachte en uitgevoerde experimenten. Meyboom was afkomstig uit Tönningen (Denemarken), had in Leiden 
gestudeerd, was teruggekeerd naar zijn geboorteland om zich vanaf 1668 weer in de Republiek te vestigen. Net als zijn 
leermeester, de privaatdocent Nicolaus Goldmann, was Meyboom geïnteresseerd in chemische experimenten op het 
gebied van de geneeskunde en de farmaceutica: Goudeau 2005, 49, 55-56, 103. 
2660 De Loches-Rambonnet 1993. 
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6.6.1 Brouwers en aannemers 
In 1624 hadden de brouwers de handen ineen geslagen met ingenieur Pieter Meijbos, die een plan 
had ontwikkeld om vers drinkwater de stad in te leiden en een aantal fonteinen te leveren die 
bijvoorbeeld op de Beurs of de Vismarkt geplaatst zouden worden. Het plan werd aangeprezen 
als zijnde ‘seer bequaem, cierlyck ende aengenaem voor de stadt’, hetgeen bij bewezen werking 
zeker het geval zou zijn geweest. Stadsgeld werd er niet aan uitgegeven. Kennelijk achtte het 
bestuur het plan niet effectief. De vroedschap besloot dat de indieners de ‘conste ende inventie 
van soete wateren te trecken’ inclusief de beide fonteinen voor een periode van tien jaar op eigen 
kosten mochten installeren.2661 Deze termijn werd op verzoek van Meijbos verlengd.2662 
Uiteindelijk kregen Meijbos en de brouwers voor 35 jaar het alleenrecht om door middel van hun 
– niet nader verklaarde – inventie water uit de Vecht naar Amsterdam te leiden en dat daar te 
laten ‘opspringen’ uit twee fonteinen.2663 Dit plan is niet uitgevoerd; in geen van de 
stadsbeschrijvingen wordt gerept van fonteinen waar schoon water uit kwam. 

In 1669 kwamen Adriaen Pieck en Michiel Coomans met een plan om de 
waterverversing van de Jordaan te verbeteren; de thesaurieren gaven Douwe Bouwesz, 
timmermansgezel in dienst van de stadstimmerman, opdracht om de beide heren alle details over 
de sluizen te vertellen.2664 Het is mogelijk dat dit plan in 1672 heeft geleid tot de aanleg van 
schotdeuren in de Prinsengracht om de circulatie te verbeteren.2665 

In 1670 verklaarde de bierbrouwer Carde een uitvinding te hebben gedaan waarmee hij 
vers water uit de ondergrond kon halen. Hij verzocht hiertoe om het gebruik van een stukje 
grond van ongeveer 12 vierkante meter (dat hij in eigendom zou krijgen bij bewezen werking van 
zijn vinding). Hij kreeg de grond in gebruik voor de tijd dat zijn vinding voldoende vers water 
zou opleveren voor één brouwerij. Als dat niet zo was, moest hij de grond alsnog betalen of 
teruggeven aan de stad.2666 Het stukje grond waarop Carde zijn uitvinding mocht proberen, lag 
overigens op een plek die was bestemd voor de meest vervuilende bedrijvigheid: looierijen en 
vermiljoenbranderijen. Of dit de oorzaak is dat verder niets terug te vinden is van de activiteiten 
van de brouwer is niet te achterhalen. Van zijn plan is nooit meer iets vernomen. 
 
6.6.2 Otto Jeuriaensz, grootmodderwerker 
In het voorjaar van 1671 presenteerde Otto Jeuriaensz, aannemer van graaf- en modderwerken, 
een uitgebreid rapport over de waterkwaliteit.2667 Jeuriaensz had heel veel werk gehad aan het 
grondverzet van de vierde vergroting en had daarbij honderdduizenden guldens omgezet. In 1671 
was het grote werk achter de rug. Juist op dat moment kwam hij met een plan voor de 
verbetering van de waterkwaliteit. Voor de uitvoering van dit plan was veel nieuw graafwerk 
nodig in de vorm van de aanleg van kanalen. Het is zeker niet uit te sluiten dat Jeuriaensz, die rijk 
geworden was met het modderwerk voor de vergroting, het goed voor had met de stad die hij zo 
lang had gediend. Maar de continuïteit van zijn bedrijf zal eveneens een motief zijn geweest voor 
het opstellen van het plan.2668 

Ook andere figuren hielden zich bezig met de drinkwatervoorziening. Timmerman Jan 
Dircksz Klinckenberg kwam in 1692 met de mededeling dat hij ‘met veele industrie en arbeijts 
[had] uijtgevonden de kunst en weetenschappe, omme in de alder moeragtigste en vuijlste 
geinfecteerde gronden, waer ’t selve ook soude mogen sijn, putten te maken, en daerin te doen 
                                                                    
2661 SAA 5025-13 (Vroedschap) 173, 173vo (29 april 1624). 
2662 De ingenieur had aangevoerd dat de uitvinding anders niet exploitabel zou zijn. Daarom werden de burgemeesters 
gemachtigd om naar eigen inzicht een veel langere termijn, van twintig, dertig jaar of langer af te spreken: SAA 5025-13 
(Vroedschap) 173, 173vo (29 april 1624). 
2663 SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 7 (14 juni 1624). 
2664 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 55 (18 juni 1669). 
2665 SAA 5039-5 (Thesaurieren) 108vo (15 november 1672). In 1690 werd een duiker bij de Eenhoornsluis gelegd om 
het vuile water uit de Jordaan sneller in het IJ te laten lopen: SAA 5025-39 (Vroedschap) 224 (28 april 1690). Twee jaar 
later werd de sluis buiten de Haarlemmerpoort aangepast om sneller te kunnen lozen op het IJ: SAA 5039-8 
(Thesaurieren) 131 (11 maart 1692). 
2666 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 126vo-127 (21 oktober 1670). 
2667 Een beeld van Jurriaensz’ activiteiten kan worden ontleend aan SAA 5040-11 (Rapport betreffende de voor- en 
nadelen van het modderen met molens of met beugels), 1675. 
2668 SAA 5028-605 (Stadswater), W 1-25, Remarques tot wering van stank in de stad door Pieter Heijnderiksen en Otto 
Jurriaensz (ongedateerd [voorjaar 1671]). 
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comen, soo goeden bequaeme vers bruijkbaer water, en daerin continueel te houden, als elders in 
Holland gevonden werd’.2669 Net als de anderen kreeg Klinckenberg toestemming om zijn vondst 
te installeren. Hij kreeg het alleenrecht voor 25 jaar. De vinding van Klinckenberg is ‘kwalyk 
uitgevallen’ en werkte net zo min als die van zijn voorgangers.2670 

In 1694 kwam stadslandmeter en -metselaar Herbert Kramer met een nieuw plan dat hij 
in zijn vrije tijd had bedacht. Ook hiervan zijn geen details bekend. Kramer kreeg het alleenrecht 
op de leverantie van vers water voor drie jaar.2671 Het jaar daarop echter werd het octrooi 
overgedragen aan een zekere Hille, commandeur van Hulst, die Amsterdam van schoon 
drinkwater zou voorzien.2672 Deze reeks van plannen kwam niet ten einde met de zeventiende 
eeuw: tot de aanleg van het grote stoomgemaal bij Zeeburg in 1872, dat het water met een 
vermogen van vele honderden watermolens door de grachten trok, is het probleem niet 
opgelost.2673 

Marcus Meyboom zag het drinken van ‘bakwater’, het in de bakken opgevangen 
regenwater, als grootste probleem voor de volksgezondheid. Volgens Meyboom was het water 
vergiftigd door lood uit de goten en de kalk uit de metselspecie van de regenbakken. Meybooms 
chemische analyse, naar zeventiende-eeuws gebruik deels gebaseerd op eigen experimenten en 
deels op Griekse wijsheden wees uit dat het bakwater de oorzaak was van de ‘algemeene 
coortsen’ waar veel mensen aan stierven. Meyboom kreeg van de burgemeesters de toezegging 
dat de door hem aangedragen oplossingen, indien effectief, zouden worden beloond. Helaas zijn 
ze om die reden ook geheim gehouden.2674 
 
6.6.3 Het failliet van Jan de Bray 
Jan de Bray, ooit succesvol schilder, was in 1688 in grote financiële moeilijkheden.2675 Hij 
ontpopte zich daarom tot amateur-ingenieur en wendde zich tot de machtige Nicolaas Witsen 
met een plan om zoet water op te slaan en de waterkwaliteit in de grachten te verbeteren.2676 De 
opslag van zoet water moest volgens De Bray plaatsvinden in een gemetselde ‘vloeyback’ ter 
grootte van 724 bij 604½ voet (205 bij 171 meter). Deze opslag zou ongeveer de grootte van een 
geheel bouwblok krijgen. De Bray stelde voor om een van de nog onbebouwde blokken ten 
oosten van de Amstelsluizen aan te wijzen voor de bouw.  

Door middel van scheidingsmuren zou de bak worden ingedeeld (afb. 161). Het water 
zou uit de Vecht met 48 (of 50) schepen met paardentractie worden aangevoerd en aan de ene 
kant in de bak worden gepompt met molens of andere ‘opvoerende instrumenten’. Aan de 
andere kant konden brouwers en ververs water halen met schuiten. Voor particulieren zouden 
aparte kranen of fonteinen worden aangelegd. Hierdoor zou het water door de kom vloeien ‘als 
een Rivier’. 

De Bray meende dat de stad de kosten van het bouwen en onderhouden van schepen, de 
aanschaf en de verzorging van paarden en het loon van de waterhalers niet hoefde te dragen als 
men overging tot de instelling van een erfelijk ‘stadtswaeterhaelderschap’, gekoppeld aan een 
monopolie. Men kon de brouwers, de ververs en particulieren die water afnamen, zoveel geld 
vragen als nodig zou zijn voor het halen van het water. Hierbij diende een keur te worden 
uitgevaardigd, waarin werd bepaald dat mensen niet elders water mochten halen. Een andere 
inkomstenbron was de aanleg van kelders onder de waterbak. Die moest boven het hoogste IJpeil 
liggen om te voorkomen dat het water brak zou worden bij hoge vloed. De ‘schoone kelders’ 
                                                                    
2669 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 23 (4 april 1692). 
2670 Wagenaar 1765, 390. SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 79vo-80 (4 mei 1694) vermeldt dat vele plannen tot niets 
hebben geleid. 
2671 SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 79vo-80 (4 mei 1694). 
2672 SAA 5025-42 (Vroedschap) 311 (19 oktober 1695). 
2673 Van den Hoek Ostende 1968. 
2674 SAA 5059-183 (Handschriftencollectie), Consideratien van Marcus Meyboom over het quaet water tot Amsterdam (10 maart 
1681). Meyboom beweerde dat het bakwater een hoger soortelijk gewicht had dan Vechtwater of gesmolten sneeuw. 
2675 Jan de Bray (ca. 1627-1697) was de zoon en waarschijnlijk leerling van Salomon de Bray. Zie voor enige 
biografische details en zijn brieven aan Witsen: Peters 1998, 88-89; Blankert 1999, 276-278. 
2676 Het betreffende plan is bewaard gebleven: SAA 5039-165 (Stukken betreffende verlichting en drinkwater), 
Voorstellinge om altijt, als ook in tijt van Noodt, geheel goet soet-waeter in voorraet te konnen hebben in Amsterdam en nogh twee middelen 
waerdoor men grooter doorspoeling sou konnen maeken in de stadt, door Jan de Bray (23 november 1687); Oldewelt 1942a. Het 
idee was niet nieuw: Simon Stevin had al een systeem van ‘suyverbacken’ bedacht, waarin het water door een laag 
poreuze baksteen zou worden gezuiverd: Van den Heuvel 2005, 91. 
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onder de bak konden worden verhuurd aan brouwers. Het schone water uit de vloeibak kon door 
buizen direct in de brouwketels stromen. Ook kon ‘groot gelt’ worden gemaakt, schreef De Bray, 
door de machtigsten van de stad het recht te verlenen waterleidingen naar hun huizen aan te 
leggen. De Reguliersmarkt (het huidige Rembrandtplein) en het plein bij de Utrechtsepoort 
konden worden voorzien van fonteinen. Zelfs op de Dam kon desgewenst een fontein met 
‘volmaekt soet water’ komen. De Bray draaft in zijn rapport steeds verder door. Het water zou 
door het boren van een diep gat goedkoper, en door aquaducten of ondergrondse waterleidingen 
uit Ouderkerk, Waterland of de Vecht kunnen worden gehaald. 

Naast de oplossing van het drinkwaterprobleem had De Bray ook die voor het stinkende 
grachtenwater. Ook hier had De Bray een visioen van een grote bak. In de driehoek tussen de 
Weesperstraat, de vesting en de Plantage Muidergracht zou een gigantisch zoutwaterbekken 
komen (afb. 162). Vanuit deze driehoekige binnenzee, die gevuld zou worden door de Nieuwe 
Prinsengracht, zou door middel van sluizen een grote spoeling worden bereikt. De Bray ging niet 
verder in op de mogelijkheden om financiële dekking te vinden. Hij eindigt zijn rapport met het 
idee om de handhaving van het verbod op het storten van afval te verbeteren en de suggestie om 
enkele al te smalle grachten te dempen. Met deze suggestie bracht hij voor het eerst een 
uitvoerbaar en waarschijnlijk enigszins werkzaam middel naar voren. Maar deze kwam aan het 
einde van een opeenstapeling van absurde ideeën, waar Witsen en de andere bestuurders niets 
mee konden. De Brays plan verdween al snel in de bureaula. Het jaar daarop probeerde De Bray 
opdrachten los te krijgen als schilder en architect. Hij schreef opnieuw een brief aan Nicolaas 
Witsen. Ook dit mocht niet baten. De Bray werd in 1689 failliet verklaard. 
 
6.7 De p robl emat iek  van het  IJ:  ve r vui l i ng,  ve rzand in g en  hoogwate rke rin g 
De circulatie was erop gericht het vuile stadswater uit te laten drijven op het IJ. Hiermee werd 
enige verbetering van de waterkwaliteit in de stad bereikt, maar het water in het IJ werd er niet 
schoner van, ook omdat de palenrij veel ronddrijvende smerigheid vasthield.2677 Dit leidde tot 
meer ondiepte in het IJ en hinder voor de scheepvaart. Gedurende de gehele zeventiende eeuw 
hield men zich bezig met het uitdiepen van het IJ en het manipuleren van de getijdestromen in de 
gewenste richting.2678 

Hierbij waren twee landtongen die vanuit het noorden het IJ in staken, de Nes (ook wel 
Kale Nes genoemd) en de Volewijk, van groot belang (afb. 1). De beide landtongen werden op 
kosten van Amsterdam beschoeid en meerdere keren verlengd om de stroming in het IJ naar de 
stad te dirigeren.2679 In 1631 overwoog men om de Nes en de Volewijk met elkaar te verbinden, 
maar dit idee is nooit uitgevoerd.2680 De stad kocht zoveel mogelijk grond aan om haar belangen 
beter te kunnen behartigen.2681 In 1663 was de gehele Volewijk in eigendom van de stad.2682 In 
1653 was een gat geslagen in de Nes, waardoor de stroming in het IJ sterk veranderde, ten nadele 
van Amsterdam. De vroedschap besloot het gat te stoppen ‘met de meeste stilte’.2683 Deze 
operatie vond in het diepste geheim plaats, omdat Amsterdam hiermee ingreep in de 
waterhuishouding buiten zijn rechtsgebied. In 1655 werd de beschoeiing rond de Nes wat verder 
het IJ ingezet, om de stroming zodanig te manipuleren dat de Paardenhoek niet afspoelde.2684 

                                                                    
2677 Deze palenrij was deels betimmerd: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 164vo (27 oktober 1679). 
2678 In 1611 werd een ‘stroommeester’ aangesteld: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 41 (28 december 1611). Ook werd de 
‘triangel’ bij het Magazijn van de Admiraliteit uitgegraven om de stroming te verbeteren: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 
118vo (15 maart 1662). 
2679 De beschoeiing werd deels weggehaald en elders gebruikt toen het riet sterk genoeg was: SAA 5039-4 
(Thesaurieren) 37vo (31 maart 1669). Zie ook: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 179 (12 maart 1664); SAA 5039-8 
(Thesaurieren) 39vo-40vo (2 mei 1687); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698), punt 4. 
2680 SAA 5025-15 (Vroedschap) 226vo (29 januari 1631). 
2681 SAA 5025-11 (Vroedschap) 34 (13 juli 1617); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 93vo (16 februari 1662); SAA 5039-2 
(Thesaurieren) 118 (15 maart 1662). 
2682 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 144 (22 augustus 1663). De grond werd verhuurd: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 193 (25 
april 1674). Al eerder waren er plannen om de Buiksloterham te bedijken: SAA 5025-13 (Vroedschap) 235vo (14 
september 1624). 
2683 SAA 5025-20 (Vroedschap) 134vo (4 december 1653). In 1668 was opnieuw een gat geslagen: SAA 5039-3 
(Thesaurieren) 184vo (20 juni 1668). 
2684 SAA 5025-20 (Vroedschap) 267 (16 juli 1655). In 1665 gebeurde dit opnieuw: SAA 5024-17 (Dagelijkse Notulen 
Burgemeesters) 16 (27 mei 1665). 
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Later werd ook een stuk rietland tegenover de Nes aangekocht en afgegraven.2685 In 1661 
moesten militairen worden ingezet om de Amsterdamse belangen veilig te stellen. Toen werd op 
initiatief van een aantal Waterlandse dorpen een doorvaart in de Nes gegraven. In de ogen van 
het stadsbestuur zou dit leiden tot een toename van de ondiepten in het IJ. Men besloot daarop 
om de vaart te dempen en twee schepen soldaten te sturen om de boeren duidelijk te maken dat 
ze het werk beter niet konden voltooien.2686 Maar het manipuleren van de stroming was niet 
voldoende effectief. In 1648 nam men een nieuwe maatregel die het IJ op diepte moest houden. 
 
6.7.1 De Nieuwe Vaart 
Het probleem van de ondiepten in het IJ nam in de zeventiende eeuw sterk toe. Gemiddeld was 
de aanslibbing meer dan tien duim per jaar.2687 Loodsen moesten schepen met de grootste 
omzichtigheid langs de zandbanken en ondiepten leiden.2688 Nu was tijd geen cruciale factor: in 
het stapelmarktsysteem werden goederen in pakhuizen opgeslagen tot er een koper kwam. Of 
een schip een paar dagen eerder of later aankwam, werd pas relevant met de opkomst van de 
transitohandel in de negentiende eeuw, toen er veel minder tussenpersonen aan te pas kwamen 
en voorraden veel kleiner waren.2689 De kracht van de Amsterdamse haven lag met name in de 
goede verbindingen met het achterland. Dat werd in de zeventiende eeuw ook zo gezien en 
expliciet verwoord door De la Court.2690 

Maar de haven moest wel bereikbaar blijven voor de steeds grotere handelsschepen.2691 
Het IJ moest continu worden uitgediept. Ook de walen, de met palen afgezette winterhavens, 
hadden veel te lijden onder ‘het verlanden ende opgroeijen van de modder in ’t Ye’.2692 Met de 
waal die in 1613 aan de westkant van de stad was aangelegd was het vanaf het begin – letterlijk – 
aanmodderen. In 1623 werd besloten dat de Nieuwe Waal diende te worden uitgediept.2693 In 
1631 zo ondiep dat schepen er niet in of uit konden. De waal was in gebruik als ‘rommelwael’. 
Door de palen te verzetten en de boom bij de ingang op een andere plaats te leggen, trachtte men 
de zaak ten goede te keren.2694 In 1633 moest de waal opnieuw worden uitgediept. Om het 
probleem van de verzanding voor eens en voor altijd te verhelpen, werd het idee gelanceerd om 
een wierdijk om de waal te leggen.2695 Deze zeventiende-eeuwse voorloper van de Westerdoksdijk 
werd daadwerkelijk aangelegd.2696 Het probleem van de verzanding werd er niet mee opgelost. 
Integendeel: achter de dijk slibde alleen maar meer materiaal aan. De thesaurieren stelden in 1667 
voor de dijk weg te halen, om het ‘aendrogen’ van de waal en de westelijke eilanden te 
voorkomen.2697 Wegens personeelsgebrek werd dat voornemen niet uitgevoerd.2698 Curieus 
genoeg kwam de Admiraliteit in dezelfde tijd met een plan om de Admiraliteitswaal te 
beschermen tegen verzanding door middel van de aanleg van een dijk.2699 Dit idee werd 
onderworpen aan het ‘hooghwijs oordeel’ van de burgemeesters. Niets wijst erop dat het is 
uitgevoerd. 

In 1648 werd een commissie ingesteld die een oplossing moest zoeken voor de 
vervuiling en de ondiepten in het IJ, zowel binnen als buiten de palen.2700 Deze commissie kwam 
met het advies om een breed kanaal te graven door het buitendijkse land aan de oostzijde van de 
stad. Het kanaal zou parallel lopen aan de kade op Rapenburg (afb. 64). Men hoopte dat de 

                                                                    
2685 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 119vo (11 maart 1667). 
2686 SAA 5025-23 (Vroedschap) 173vo (21 december 1661); SAA 5039-2 (Thesaurieren) 145vo (25 augustus 1663). 
2687 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 51vo-53vo (25 maart 1682). 
2688 Paul 1982. Een plan van Jan Pietersz Dou voor een doorgraving van de duinenrij ten zuiden van Beverwijk, die het 
Wijkermeer zou verbinden met de Noordzee, was niet bedoeld voor een verbetering van de scheepvaart, maar van de 
afwatering van Rijnland: De Boer 1926, 37. 
2689 Van der Woud 2006, 256. 
2690 Lesger 2004, 155. 
2691 SAA 5025-15 (Vroedschap) 274vo (12 februari 1633). 
2692 SAA 5025-19 (Vroedschap) 29vo-30 (26 juni 1649). 
2693 SAA 5025-12 (Vroedschap) 159 (13 januari 1623). 
2694 SAA 5025-15 (Vroedschap) 208vo-209 (22 juli 1631). 
2695 SAA 5025-15 (Vroedschap) 274vo (12 februari 1633). 
2696 SAA 5025-16 (Vroedschap) 5vo (1 juli 1633). 
2697 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
2698 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 166vo-168vo (12 december 1667). 
2699 SAA 5025-27 (Vroedschap) 73 (31 oktober 1670). 
2700 SAA 5025-18 (Vroedschap) 205 (11 september 1648). 
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getijdestroom zich door het kanaal zou persen en dat hiermee stroming in het IJ zou ontstaan. 
Op die manier zou minder vuil water voor de stad blijven liggen. Het effect zou worden 
verhoogd door de palenrij op een aantal plaatsen uit te dunnen. Het advies werd overgenomen en 
de benodigde grond aangekocht.2701 In 1651 was men bezig met de graafwerkzaamheden. Men 
gebruikte de grond die vrijkwam om de zwakke zeedijk ter plaatse te verstevigen.2702 Op 1 
september 1651 was men bijna zover: de vaart was klaar. Aan het oostelijke uiteinde was een 
golfbreker in het IJ gebouwd. Deze moest nog iets groter worden en dan konden de dammen 
worden doorgestoken voor een eerste experiment met de werking van de Nieuwe Vaart.2703 Over 
dit experiment staat niets in de stukken, maar het moet mislukt zijn. Er lag namelijk nog een 
bolwerk van de oude fortificatie midden in de vaart. Tijdens het planproces van de vierde 
vergroting mocht de oude fortificatie onder geen beding worden aangeraakt totdat de nieuwe 
klaar was.2704 Er speelde ook een militair belang mee, dat zeker na de Aanslag op Amsterdam 
zwaar moet hebben gewogen. In 1653 besloot men het bolwerk dat in de vaart lag, van het land 
af te snijden. Het water kon er aan beide zijden langs stromen. Zo zou de werking van de Nieuwe 
Vaart verbeteren.2705 

Maar de effecten bleven ver achter bij de verwachtingen. De aanwijzingen dat de Nieuwe 
Vaart niet naar behoren functioneerde leidden echter pas in 1669 tot actie van de thesaurieren. 
Toen besloot men om bij de geschutswerf een kanaal van de Nieuwe Vaart naar het IJ te 
graven.2706 In 1672 werd geconstateerd dat veel scheepsbouwactiviteiten naar Zaandam werden 
verplaatst, omdat het IJ rond de Oostelijke Eilanden steeds ondieper werd.2707 De kades langs de 
Oostelijke Eilanden leken meer op een ‘zeestrand’ dan op een haven.2708 Er werd door de 
stroming zoveel slib voor de stad afgezet, zowel buiten als binnen de palenrij, dat twee grote 
moddermolens continu moesten doordraaien, met ieder 32 dubbele modderschouwen. In 1682 
werd het in het IJ gebaggerd met deze twee grote en twee kleine moddermolens, met 36 enkele 
schouwen. Men besloot nog twee grote moddermolens bij te bouwen.  

Ook op het IJ had regelgeving weinig effect: vanaf schepen smeet men oude matten en 
bedorven graan in het water. Bij het slopen van schepen werd afvalhout in het water gegooid, 
waardoor de moddermolens verstopt raakten.2709 Ook het beschoeien van de palenrij met houten 
platen (‘taaffels’), om te voorkomen dat het vuile water de stad weer indreef, had niet het 
gewenste effect.2710 Aan het einde van de zeventiende eeuw was het IJ nog steeds erg ‘droog’, 
ofwel ondiep.2711 Dit probleem was in 1703 nog niet opgelost: toen klaagden de eigenaren van 
scheepswerven op Kattenburg en Wittenburg over de ondiepte in het IJ.2712 De aanleg van de 
Nieuwe Vaart moet worden beschouwd als één in een reeks van waterbouwkundige 
mislukkingen. De enige activiteit die bijdroeg aan de vermindering van het probleem was het 
continu uitbaggeren van het IJ.2713 
 
6.7.2 De waterkering langs het IJ 
De zeedijken buiten de stad vielen niet onder de verantwoordelijkheid van Amsterdam.2714 Ten 
westen van de stad lag de Haarlemmerdijk, ook wel Spaarndammerdijk genoemd; deze lag op het 
                                                                    
2701 SAA 5025-18 (Vroedschap) 213vo (14 november 1648). 
2702 SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei 1651). 
2703 SAA 5025-19 (Vroedschap) 177 (1 september 1651). De Nieuwe Vaart was nog niet beschoeid: dat gebeurde in 
1664, tijdens de aanleg van de Oostelijke Eilanden: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173 (29 januari 1664). 
2704 SAA 5039-2 (Thesaurieren) 111vo (17 maart 1662). 
2705 SAA 5025-20 (Vroedschap) 134vo (4 december 1653). 
2706 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 64-64vo (22 augustus 1669); SAA 5039-4 (Thesaurieren) 66-66vo (29 augustus 1669). 
2707 SAA 5025-118 (Muniment Vroedschap) 169 (5 december 1672). 
2708 SAA 5025-30 (Vroedschap) 78 (24 juli 1674). 
2709 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 195-196 (28 juni 1680). Vijf jaar later draaiden vijf moddermolens in het IJ: SAA 5039-
7 (Thesaurieren) 148vo (8 mei 1685). 
2710 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 146 (12 augustus 1667); SAA 5039-8 (Thesaurieren) 42vo-43 (29 mei 1687). 
2711 SAA 5039-8 (Thesaurieren) 117 (20 maart 1691); SAA 5039-9 (Thesaurieren) 39-40vo (30 juli 1698). 
2712 SAA 5025-46 (Vroedschap) 101-102 (9 januari 1703). 
2713 Soms vroegen bewoners en scheepsbouwers om het diepen: SAA 5039-2 (Thesaurieren) 176vo (3 maart 1664). Het 
baggeren gebeurde met moddermolens en baggerbeugels: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 8 (19 september 1674). Zie ook 
SAA 5039-6 (Thesaurieren) 40vo (5 maart 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 46 (10 mei 1675); SAA 5039-6 
(Thesaurieren) 70vo (24 januari 1676). 
2714 De stad onderhield de Amsteldijk tot aan de grens van de jurisdictie: SAA 5039-5 (Thesaurieren) 140 (24 maart 
1673); SAA 5039-5 (Thesaurieren) 167 (7 oktober 1673). 
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grondgebied van het hoogheemraadschap Rijnland. Ten oosten van de stad lag de Sint-
Anthonisdijk, die ook Diemer- of Muiderzeedijk werd genoemd. De eigenaren van de percelen 
waar delen van de dijk in lagen, moesten hem onderhouden.2715 Deze verantwoordelijkheid leidde 
niet altijd tot daadwerkelijke uitvoering van het dijkonderhoud.2716 Dat bleek in het voorjaar van 
1651. De Diemerzeedijk was een puinhoop. Men wist niet eens welke ingelanden de dijk moesten 
onderhouden: de administratie was zoekgeraakt.2717 Men besloot onmiddellijk tot maatregelen: de 
dijk zou worden hersteld en verzwaard.2718 Het belang dat Amsterdam had bij goed 
dijkonderhoud was gebleken. Bij een dijkdoorbraak liep de stad gevaar om van de landzijde te 
overstromen. Vooral pakkelders, die een groot economisch belang hadden, liepen gevaar.2719 
Daarom werd de dijk op stadskosten gerepareerd. Men zou later wel proberen om de kosten te 
verhalen op de ingelanden. De aanbesteding vond binnen een week plaats; de urgentie werd 
kennelijk onder ogen gezien.2720 

Deze inspanning was niet genoeg. De grote klap kwam nog datzelfde jaar, op 1 
november 1651. Bij de overstroming op die dag kwamen niet alleen delen van Amstelland, maar 
ook een deel van Amsterdam onder water te staan.2721 De Watergraafsmeer liep vol, met 
rampzalige gevolgen. Land, huizen en boomgaarden werden onbruikbaar en de kosten voor de 
reparatie waren enorm. Daarom kregen de eigenaren dertig jaar vrijstelling van belastingen.2722 In 
1665 besloot de vroedschap dat de stadsmeesters bij hoogwater met hun werklieden de dijken 
rond de stad zouden inspecteren, gevaarlijke situaties zouden melden aan de burgemeesters en 
ploegen werklieden gereed te houden om defecten meteen te repareren. Niet alleen de 
Diemerdijk, maar ook de Haarlemmerdijk werd expliciet genoemd.2723  

In 1667 werd geconstateerd dat de dijk buiten de stad verzwakt was door het weiden van 
ossen en schapen. De dijk werd gerepareerd.2724 In 1669 vertoonde de dijk scheuren na een hoge 
vloed.2725 Toen het hoogheemraadschap van de Diemerzeedijk niet reageerde op een brandbrief 
van de thesaurieren nam Amsterdam het onderhoud weer op zich.2726 In 1678 werd opnieuw 
20.000 gulden uitgegeven aan onderhoud van de Diemerzeedijk.2727 Het jaar daarop werd de dijk 
weer verzwaard door Amsterdam.2728 Ook in 1697, 1703 en 1706 moest de Diemerdijk worden 
verhoogd wegens overstromingsgevaar.2729 In de tussentijd had opnieuw een doorbraak 
plaatsgevonden.2730 In het begin van de achttiende eeuw kwam de zeedijk ook officieel onder de 
verantwoordelijkheid van Amsterdam.2731 Ook delen van de Haarlemmerdijk werden incidenteel 
door Amsterdam onderhouden. Vanaf 1665 moesten de stadsmeesters met werklieden bij 
hoogwater de dijken buiten de stad controleren en zwakke plekken aan de thesaurieren 
rapporteren.2732 
 

                                                                    
2715 Huussen 1983. 
2716 In 1625 werd de dijk op kosten van Amsterdam gerepareerd: SAA 5039-1 (Thesaurieren) 90vo (15 januari 1625). 
2717 SAA 5025-19 (Vroedschap) 155 (9 juni 1651). 
2718 Dit plan maakte deel uit van het rapport van Coeck: SAA 5023-3 (Groot Memoriaal) 294vo-297vo (13 maart 1651). 
Voor het besluit tot uitvoering: SAA 5025-19 (Vroedschap) 150vo (9 mei 1651). 
2719 SAA 5025-47 (Vroedschap) 258 (2 september 1706). 
2720 SAA 5025-19 (Vroedschap) 157 (16 juni 1651). 
2721 Gottschalk 1977, III, 259-262. 
2722 SAA 5025-19 (Vroedschap) 184vo (4 oktober 1651). 
2723 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665). 
2724 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 121-126vo (17 maart 1667). 
2725 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 77 (30 oktober 1669). 
2726 SAA 5039-4 (Thesaurieren) 86vo (10 december 1669). 
2727 SAA 5025-32 (Vroedschap) 105-117 (1678-1679). 
2728 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 154 (13 juli 1679). 
2729 SAA 5025-43 (Vroedschap) 246-247 (22 juni 1697); SAA 5025-46 (Vroedschap) 168 (14 september 1703); SAA 
5025-47 (Vroedschap) 258 (2 september 1706). 
2730 SAA 5025-46 (Vroedschap) 62-63 (4 augustus 1702); Bille 1960. 
2731 SAA 5025-49 (Vroedschap) 271-273 (5 juli 1714). Tot die tijd waren er voortdurend conflicten tussen Holland en 
Utrecht over het dijkonderhoud. In het Utrechtse Statenarchief is een groot aantal stukken over de kwestie te vinden: 
HUA 233-568-1 t/m 6 (Stucken raeckende den Diemer-Zeedijck). HUA 233-364-12-212 bevat een brief waarin de 
Staten van Holland de Staten van Utrecht vragen om actie na de dijkdoorbraak van 1675. 
2732 SAA 5039-3 (Thesaurieren) 49 (8 december 1665). 
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6.7.3 Hoger water, grote plannen 
Bij de bepaling van de hoogteligging van straten en kades in het buitendijkse deel van de stad 
werd de peilhoogte van de Allerheiligenvloed uit 1570 nog tot ver in de zeventiende eeuw als 
maatstaf genomen.2733 De kades op het Waalseiland werden in 1645 op het peil van 1570 
gelegd.2734 Gedurende de gehele zeventiende eeuw stonden bij storm en springvloed regelmatig 
delen van de stad en het omliggende veenweidegebied onder water. Dit leidde op het platteland 
tot ‘seer groote armoede ende ellende’.2735 Dit gebeurde in 1609, 1621, 1625, 1637, 1651 en 
1675.2736 In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden de vloeden in het IJ steeds hoger. 
Men verklaarde dit verschijnsel uit de vergroting van de zeegaten tussen de Waddeneilanden.2737 
In 1675 was het opnieuw raak: Amsterdam stond onder water na een doorbraak van de 
Diemerzeedijk. De dijken in de stad werden verstevigd door de funderingen van de huizen die 
erop stonden, maar buiten de stad waren de dijken kwetsbaar.2738 De reparatie van de Diemerdijk 
kostte Amsterdam veel moeite en geld.2739 In 1680 was men het zat, na weer een overstroming. 

Het werd tijd voor grote plannen. Tijdens een brainstormsessie tussen Johannes Hudde 
(die in 1681 en 1682 weer burgemeester zou worden), de thesaurieren Trip en Valckenier en 
burgemeester Van Beuningen, die werd gehouden naar aanleiding van een klacht van bewoners 
van het Damrak en de Nieuwendijk over de wateroverlast, werd het idee gelanceerd om een dijk 
aan te leggen op de plaats van de palenrijen in het IJ. Dit idee werd meteen naar de prullenbak 
verwezen, omdat deze dijk onnodig lang zou worden. Bovendien stonden de palen te dicht bij 
elkaar om ertussen een fatsoenlijke dijk aan te kunnen leggen. Een nog wilder plan kwam ervoor 
in de plaats: men zou een dijk aanleggen tussen de uiterste bolwerken Blauwhoofd en Zeeburg. 
De beide bolwerken zouden in een rechte lijn worden verbonden met een dijk dwars door het IJ. 
Van het IJ zou in dit scenario niet veel overblijven: de dijk zou raken aan de Volewijk. 
Scheepvaart zou onmogelijk worden zonder sluizen. De drie heren hadden op zijn minst een 
vermoeden van de onuitvoerbaarheid van hun idee: daarom kregen de stadsmeesters opdracht 
om bij te hoge kosten te komen met andere middelen om het ‘corps van stad’ te beschermen 
tegen hoog water.2740 

Op 29 augustus 1680 werd in de vroedschap een reactie van de stadsmeesters op de 
plannen besproken. Het vermoeden van onuitvoerbaarheid bleek gerechtvaardigd. De 
financiering van de nieuwe waterkering was gezien de beperkte middelen na het Rampjaar het 
belangrijkste probleem. Een commissie uit de vroedschap moest zich bezinnen op een manier 
om de benodigde gelden binnen te halen.2741 In maart 1681 werden de eigenaars van huizen op 
de Nieuwendijk, de Warmoesstraat, de Zeedijk en de Sint-Anthonisbreestraat ontboden op het 
stadhuis. Hen werd voorgehouden dat er betaald moest worden voor veiligheid. De bewoners 
van de onlangs overstroomde straten moesten substantieel meer bijdragen dan de rest van de 
stad. Ondertussen had de stadspensionaris opdracht gekregen een rekest aan de Staten van 
Holland te schrijven om de kosten van de waterkering te mogen omslaan over de huiseigenaren 
die er voordeel van zouden hebben. De kosten werden op dat moment geschat op 300.000 tot 
350.000 gulden.2742 Dit bedrag was waarschijnlijk niet zozeer een reële begroting, maar een 
politiek getal: na het Rampjaar was bepaald dat de jaarlijkse kosten van stadswerk niet hoger 

                                                                    
2733 Zie bijvoorbeeld: SAA 5023-2 (Groot Memoriaal) 235 (27 maart 1610). 
2734 Commelin 1693 V, 833-836; Lievense-Pelser 1977. 
2735 Verklaring van de collecteur van de turfimpost d.d. 12 juli 1612: Van Dillen 1933, 577-578. 
2736 Van der Linden Vooren 1953a. 
2737 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (13 maart 1681). 
2738 Van Domselaer 1665, 258. 
2739 Stadsingenieur Jacob Bosch was bezig met de reparatie van de dijk tussen Muiden en Muiderberg; hij kampte onder 
meer met houttekorten: SAA 5025-30 (Vroedschap) (2 oktober 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 62vo-63 (12 
november 1675); SAA 5039-6 (Thesaurieren) 68 (31 december 1675). Tussen Amsterdam en Zeeburg zaten ook gaten 
in de dijk; hier was Pieter Hendricksz van den Bergh bezig met de reparatie: SAA 5039-6 (Thesaurieren) 63 (13 
november 1675). 
2740 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (20 en 21 juni 1680). In een rapport uit 1681 wordt 
gemotiveerd waarom de waterkering niet tussen de palen kon worden aangelegd: ‘soo om de groote kosten, broosheijd 
van ’t werck, incommoditeijt van de vaert alsoock verloop van de stroomen’. Daarom werd het bestaande dijktracé 
gehandhaafd: SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (14 maart 1681). 
2741 SAA 5025-33 (Vroedschap) 225-226 (29 augustus 1680). 
2742 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (10 maart 1681). 
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mochten zijn dan 350.000 gulden.2743 De Staten van Holland verleenden octrooi om het geld 
door belastingheffing bij elkaar te halen.2744 

De waterkering langs de huidige Prins Hendrikkade zou bestaan uit een serie nieuwe 
kades en een aantal kunstwerken. Deze moesten het Damrak, de Gelderse Kade, de 
Waalseilandsgracht en de Oude Schans afsluiten. Deze grachten en het water dat ermee in 
verbinding stond hadden tot die tijd op IJpeil gelegen en waren onderhevig aan de 
getijdenwerking. Hiertoe moesten vier bruggen worden vervangen door een stenen waterkering 
met vloeddeuren (afb. 163).2745 De ophoging van straten en kades werd uitgevoerd door het 
graven van een brede, diepe sleuf die gevuld werd met klei en vervolgens werd aangestampt. 

Kort daarop volgde een eerste onaangename verrassing: de 300.000 gulden was geen 
totaalbedrag, maar betrof slechts de afsluiting van de vier grachten. Desondanks werd een ‘finale 
resolutie’ genomen, waarbij werd gewezen op de tijdsdruk: de uitvoering begon meteen, omdat 
de stadsmeesters hadden gemeld twee jaar nodig te hebben voor dit project.2746 De veelzijdige en 
ervaren Nicolaas Witsen (afb. 164), oudschepen en lid van de vroedschap, werd aangesteld als 
projectmanager. Witsen was niet alleen juridisch en technisch geschoold maar ook grootgebracht 
in de stedelijke politiek. Hij was een vooraanstaand bestuurder en diplomaat.2747 Hij bestelde de 
materialen, maakte de bestekken en voerde de directie over de bouw.2748 Het vertrouwen in de 
stadsmeesters en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de stadsfabriek waren 
kennelijk niet zodanig dat men het project aan de fabriek overliet. In 1681 werden de 
Nieuwebrug en de Kraansbrug uitgevoerd. De ontwerpen waren klaar op 14 april. In het Damrak 
werden twee openingen van elk twaalf voet breed met vloeddeuren gemaakt.2749 De details over 
het tracé en de techniek van de waterkering lagen niet van te voren vast, maar werden tijdens de 
uitvoering steeds bijgesteld, waarbij Witsen de rol vervulde van intermediair tussen de 
opdrachtgever (het bestuur) en de uitvoerders (de stadsmeesters). 

Witsens belangrijkste taak was om het bouwproces zodanig te versnellen dat de 
waterkering klaar zou zijn vóór een volgende hoge vloed. Witsen kon kennelijk anticiperen op 
vertragingen die optraden door moeizame samenwerking binnen het fabrieksambt. In de zomer 
besloot men ook ’s nachts door te werken aan de Nieuwebrug en het graven van de sleuven voor 
de rest van de waterkering.2750 In oktober werd een aantal technische details vastgesteld, zodat 
men in de winter zou kunnen doorwerken. Een reeks andere werd tot nader order aan de 
vroedschap voorgelegd.2751 Begin november bleek dat het werk zo snel ging, dat de 
besluitvorming begon achter te lopen. Witsen vroeg de raad om de nadere technische details 
goed te keuren, zodat de uitvoerders door konden met het werk.2752 

Tijdens de winter liepen veel buitendijks gelegen huizen, pakhuizen en kelders onder 
water. Dit maakte de waterkering populair: ook de huiseigenaren aan de Oude Teertuinen, die 
eerder te kennen hadden gegeven er liever buiten te blijven, wilden nu achter een waterkering zo 
‘heerlijck en costelijck’ als die even verderop aan de Texelse Kade. Zij vroegen om een wijziging 
van het tracé.2753 Men besloot om aan hun wens tegemoet te komen.2754 De houten wal die er 
werd aangelegd was weliswaar iets minder ‘heerlijk en kostelijk’ dan de andere delen van de 
waterkering, maar erachter men was veilig.2755 In maart 1682 was men zover dat delen van de 
waterkering opnieuw konden worden bestraat.2756  

                                                                    
2743 SAA 5025-29 (Vroedschap) 96 (3 januari 1673). 
2744 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (13 maart 1681). Voor de octrooitekst: Commelin 
1693, boek V, 833-834. 
2745 Deze vier bruggen (de Nieuwe Brug, de Hoofdbrug, de Kraansbrug en de Kikkerbilssluis) lagen over het Damrak, 
de Geldersekade, de Waalseilandsgracht en de Oude Schans. 
2746 SAA 5025-33 (Vroedschap) 305-309 (19 maart 1681). 
2747 Witsen 1671; Zandvliet 2006, 39-41. 
2748 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 13 (27 maart 1681). 
2749 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 15vo (14 april 1681). 
2750 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 20 (25 juni 1681). 
2751 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 31 (28 oktober 1681). 
2752 SAA 5025-34 (Vroedschap) 78-80 (7 november 1681). Voor technische details: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 44vo 
(11 maart 1682). 
2753 SAA 5025-107 (Muniment Vroedschap) 21 (ongedateerd [februari-maart 1682]). 
2754 SAA 5025-34 (Vroedschap) 152 (9 maart 1682). 
2755 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 120vo-121 (5 mei 1702). 
2756 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 50 (24 maart 1682). 
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6.7.4 ‘Negligentie en wandevoir’ 
De eerste rimpelingen deden zich voor in februari 1682: Nicolaas Witsen gaf te kennen dat hij 
niet langer aan het project wilde werken. Het leek er even op dat hij zou vertrekken, maar 
uiteindelijk werd oudburgemeester Dirck Munter als tweede projectleider toegevoegd.2757 De 
reden voor dit alles lag in de gebrekkige samenwerking tussen de stadsmeesters, die de voltooiing 
van het werk frustreerde. Hans Jansz van Petersom, de stadstimmerman, Jan Hendricksz van den 
Berg, de opzichter van de graaf- en modderwerken en Elias Bouman, de stadsmetselaar, werden 
ontboden door de burgemeesters. Het werd geen gezellig gesprek: de drie kregen de wind van 
voren, zoals dat nog niet eerder was voorgekomen in de geschiedenis van de stadsfabriek. De 
burgemeesters meldden dat zij geen enkel misverstand tussen de stadsmeesters, of wat daarvoor 
moest doorgaan, zouden accepteren. De drie mannen moesten in nauw overleg samenwerken; 
dat was tot die tijd niet gebeurd. Ze moesten elkaar wijzen op onvolkomenheden en problemen. 
Als daar niet adequaat op werd gereageerd, moesten de thesaurieren in kennis worden gesteld. 
Als een van de heren desondanks zou vervallen in nalatigheid of prutswerk (‘negligentie en 
wandevoir’), zou dat aan allen worden toegerekend. De waterkering moest voor 1 november 
1682 operationeel zijn. Er zou geen mogelijkheid zijn de verantwoordelijkheid voor vertraging af 
te schuiven. De burgemeesters dwongen hun ‘onderdanige dienaars’ een tijdschema te 
ondertekenen waarin de voortgang van de werkzaamheden tot op de dag nauwkeurig werd 
vastgelegd. Een hele reeks deadlines moest worden gehaald, totdat op 1 november de deuren in 
de nieuwe sluizen moesten hangen.2758 Dit gesprek bleek effectief: de drie heren kwamen in mei 
gezamenlijk met een meer gedetailleerde planning en een bestek voor het deel van de waterkering 
tussen de Nieuwe Brug en de Rapenburgersluis.2759 De deadline is gehaald: op 24 november 
werden de houten bruggen over de nieuwe sluizen aanbesteed en opdracht gegeven de 
afdammingen weg te halen.2760 In 1681 werd een witte marmeren gedenkplaat met de namen van 
de vier regerende burgemeesters aan de Nieuwebrug bevestigd, ter gelegenheid van de oplevering 
van de waterkering.2761 Op 23 januari 1683 werd een schouw van de nieuwe waterkering 
gehouden door de thesaurieren en de burgemeesters. De hoogte van de waterkering zou exact 
worden gecontroleerd; daarom moesten extra peilborden worden aangebracht.2762 

Goedkoop was het niet geweest. De waterkering heeft 569.802 gulden en 18 stuivers 
gekost. Hiermee kwam het project ruim boven de begroting uit.2763 De onkosten werden 
omgeslagen op de eigenaren van de huizen die werden beschermd door de nieuwe waterkering: 
de opgelegde heffing varieerde al naar gelang de ligging en waarde van het huis.2764 Dit bedrag is 
exclusief uitkeringen voor later ingediende schadeclaims. In eerste instantie protesteerden 104 
bewoners van het Damrak, de Nieuwendijk en de Warmoesstraat tegen de aanleg van de kering: 
zij gingen ervan uit dat de waterkering over het bestaande tracé zou komen en vreesden dat hun 
huizen ‘als in kelders’ zouden komen te liggen. Na de tracékeuze en na of tijdens de uitvoering 
dienden tientallen bewoners van de Nieuwendijk ten westen van de Oude Haarlemmersluis, de 
Texelse Kade, de Ramskooi, de Gelderse Kade schadeclaims in. Delen van veel huizen waren 
onbruikbaar doordat de lichttoetreding van kelders en begane grond sterk was verslechterd. De 
eigenaren hadden hun huizen ‘moeten opsetten ende vijselen, omme deselve wederom te brengen 

                                                                    
2757 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 39vo (9 februari 1682). 
2758 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 50-50vo (25 maart 1682); SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd 
(25 maart 1682). 
2759 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 55-56 (27 mei 1682). 
2760 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (24 november 1682). Er waren nog enkele kleinigheden die moesten worden 
uitgevoerd: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 80 (30 november 1682). Al in 1685 werden hekken op de bruggen geplaatst die 
moesten voorkomen dat er met paarden en kruiwagens over werd gereden: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 148 (8 mei 
1685). Later was de Westerbeer, een ouder onderdeel van de waterkering, lek. Hij werd deels opnieuw opgemetseld: 
SAA 5039-8 (Thesaurieren) 34 (27 maart 1687). In 1692 vond opnieuw een schouw plaats, die tot enige aanvullende 
werken en onderhoud leidde: SAA 5039-8 (Thesaurieren) 135 (16 oktober 1692). 
2761 Commelin 1693, boek IV, 626-627. 
2762 SAA 5039-7 (Thesaurieren) 91vo (15 januari 1683). 
2763 SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd, ongedateerd. 
2764 SAA 5023-7 (Groot Memoriaal) 77-79vo (28 januari 1683). In het burgemeestersarchief is een totaaloverzicht van 
de kosten bewaard gebleven; ook zijn er rekeningen van onderdelen. De kering op het Waalseiland kostte 12575 
gulden; de Haarlemmersluis 26296 gulden: SAA 5028-604 (Stadswater), ongenummerd, ongepagineerd (4 december 
1682). 
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tot een goet gebruijck van haer woningh en exercerende neringe, waerdoor veroorsaeckt is een 
seer diepe stinckende goot, tot groot onciraet van den stadt, seer groot nadeel van de 
bewoonders van de van de huijse ende extraordinari parijkel voor de verbijgaende menschen die 
daerin een ongeluck soude kunnen krijgen.’ Op sommige plaatsen trad wateroverlast op.2765 

Commelin, die in zijn stadsbeschrijving van 1693 uitgebreid ingaat op de aanleg en 
werking van de waterkering, meldt echter dat de kosten ruimschoots werden goedgemaakt, 
doordat meer dan 2000 huizen, die eerst buitendijks lagen, binnen de waterkering kwamen te 
liggen. Bovendien is de noodzaak voor de kering gebleken. In de periode 1682-1690 werden de 
vloeddeuren 190 maal gesloten bij hoog water, als het IJwater meer dan 18 duim boven het 
stadspeil stond.2766 Bij stormvloed kwam het IJ soms tot twee meter boven stadspeil.2767 De 
waterkering was een succes. Pas jaren later dienden de eerste tekenen van verval zich aan. In 1703 
liepen tussen de Nieuwebrug en de Schreierstoren een aantal kelders onder, waarna de kering 
werd verstevigd. De ‘losse en onbequamen specie’ werd uitgegraven tot op de keldervloeren om 
vervangen te worden door klei.2768 Maar dit was twintig jaar later, toen de houten delen van de 
waterkering aan vervanging toe waren.2769 
 
6.8 Bes lui t :  e en  onoplosbaa r pro bl eem  
De drinkwatervoorziening en het tegengaan van overstromingen waren twee problemen, 
waarvoor technische oplossingen bestonden: de aanvoer met waterschuiten en het verhogen van 
de waterkering. Tot in de negentiende eeuw werden pogingen gedaan om door boringen schoon 
(‘Artesisch’) water uit de grond te halen. Men kwam tot een diepte van maar liefst 172 meter.2770 
Maar onder Amsterdam ligt geen winbaar zoet grondwater. De waterschuiten bleven in bedrijf: in 
1844 waren er nog 23 in gebruik.2771 Vanaf de achttiende eeuw werd een stelsel van waterkelders 
(‘verswaterbakken’) onder straten en pleinen aangelegd.2772 In 1853 begon de Duinwater-
Maatschappij met de levering van schoon drinkwater uit de Kennemerduinen.2773 Bij de 
Willemspoort kwam een fontein waar voor een cent een emmer schoon duinwater te krijgen was. 
In 1887 viel de Bethunepolder droog; deze lag tussen de oeverwal langs de Vecht en de Utrechtse 
Heuvelrug. Sterke kwel leidde tot een grote toevloed van schoon water naar de polder; de 
Bethunepolder werd waterwingebied, ook voor Amsterdam.2774 In de tweede helft van de eeuw 
raakten de waterschuiten geleidelijk in onbruik. 

De beroerde waterkwaliteit in de grachten was onoplosbaar. De wateropgave groeide 
mee met de stad. De stad werd groter en desondanks werden sommige delen voller. De 
vervuiling door particulieren en industrie nam toe. Het tegengaan van vervuiling werd 
gedwarsboomd door economische belangen. Met de handhaving van de regels was het slecht 

                                                                    
2765 SAA 5028-604 (Stadswater), W 2-5 (Requesten) (2 juli 1682). Een aantal rekesten over de kwestie bevindt zich in: 
SAA 5028-604 (Stadswater), W 2-5 (Requesten). Huiseigenaren op het Waalseiland, wier stenen kademuren moesten 
worden vervangen, vroegen en kregen vrijstelling van artikel 7 van de koopcondities van de erven, waarin werd bepaald 
dat zij verantwoordelijk waren voor aanleg en onderhoud van de kade: SAA 5025-34 (Vroedschap) 204-205 (11 mei 
1682); SAA 5023-8 (Groot Memoriaal) 195vo-196vo (11 mei 1682). Ook het wachthuis van de waalridders van de 
Oudezijds Waal moest wijken. Er werd voor 2000 gulden een nieuw wachthuis gebouwd: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 
65-66 (24 september 1682). De wal aan de Oude Schans was verzakt door de opslag van grote hoeveelheden steen en 
werd gerepareerd. De eigenaren en de stad deelden de kosten; de eigenaren waren hiertoe bereid omdat de kade vier 
voet breder werd: SAA 5039-7 (Thesaurieren) 109 (30 september 1683). 
2766 Commelin baseert zich onder meer op stukken van Michiel Muiden, opzichter van de schutsluizen en het 
baggerwerk. Zie ook: Buisman 2006, 879. 
2767 Gottschalk 1977, 292-293, 356-359, 366, 368, 370, 380, 390-392; Commelin 1693, 832-836. 
2768 SAA 5039-9 (Thesaurieren) 135vo-136 (23 januari 1703). Op het Waalseiland was de beschoeiing in 1701 aan 
vervanging toe: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 106 (29 juli 1701). 
2769 In 1702 moesten het oude en het nieuwe deel van de Nieuwebrug met ankers aan elkaar worden gehecht: SAA 
5039-9 (Thesaurieren) 119vo-120 (27 april 1702). In 1703 waren grote delen van de houten kades vergaan. De stad 
sloot overeenkomsten met de eigenaren over herbouw: SAA 5039-9 (Thesaurieren) 143 (2 maart 1703); SAA 5039-9 
(Thesaurieren) 143vo-144 (7 maart 1703). 
2770 Van den Hoek Ostende 1968a. 
2771 Den Boer 1962. De eigenaren verenigden zich aan het einde van de achttiende eeuw in de ‘Societeit van Versch 
Waterhaalders’: Graafhuis 1962. 
2772 Deze kwamen aan het licht bij de aanleg van de metro: Visser 1971-1972. 
2773 Leeflang 1974, 25-32. Over de aanvoer van brouwwater: Van der Hoeven 1985, 83. 
2774 Blijdenstijn 2005, 26, 256-257. 
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gesteld. Alleen al het aanplakken van de gedrukte keuren verliep chaotisch.2775 De beslissing om 
de Jordaan op zijn oorspronkelijke hoogte te laten liggen leidde tot een peilverschil tussen de 
hoge en de lage stad. Hiermee riep Amsterdam veel problemen over zich af. Verschillende malen 
werd geprobeerd om de stad op één peil te brengen, soms met rampzalig resultaat. Het 
onderlopen van kelders leidde meermalen tot grote schade. Op welk moment de stad uiteindelijk 
op één peil kwam is uit de literatuur niet te achterhalen. De stand van de techniek en het 
regionale karakter van het probleem stonden een oplossing in de weg. Duurzame oplossingen 
lagen buiten de stad, die gewend was om autonoom op te treden. 

Bij de aanleg van waterbouwkundige werken speelde een bestuurskundig mechanisme 
een belangrijke rol. Om voldoende bestuurlijke steun te kweken voor werken waarvan de technici 
verbetering verwachtten werd de werkzaamheid ervan stelselmatig overdreven en de negatieve 
bijwerkingen gebagatelliseerd. Deze overschatting van de werkzaamheid ging samen met een 
onderschatting van de kosten. Vaak werden bezuinigingen in het vooruitzicht gesteld die 
uiteindelijk niet werden gerealiseerd. 

Tot in de negentiende eeuw was er geen technische remedie. De waterkwaliteit kon 
enigszins worden verbeterd door een grote voortdurende inspanning. Professionalisering van het 
ambtenarenapparaat en disciplinering van de bevolking hielpen meer dan visionaire plannen. 
Maar de waterkwaliteit was niet het enige punt op de agenda. Er was geen sprake van 
voortdurende inspanning, maar, bijvoorbeeld bij het diepen van de grachten en het onderhoud 
van de sluizen, van ad-hocmaatregelen.2776 Als het ergens (nog) erger stonk dan elders werd daar 
een moddermolen naartoe gestuurd. 

Alle moeite was voor niets. Een anonieme auteur schreef rond 1730 dat men een boek 
zou kunnen vullen met de projecten tot verbetering van de waterkwaliteit. Niets was onbeproefd 
gelaten. Geen enkele maatregel had het gewenste effect gehad. Hij liet het boek daarom 
achterwege. Wel presenteerde hij een nieuw plan om de machtige stad Amsterdam, die hij 
omschreef als ‘een schoone maagd met een stinkenden adem’ van schoon grachtenwater te 
voorzien.2777 Ook dit zou niet het laatste zijn. In de achttiende eeuw bleef het plannen regenen 
maar de praktijk van de circulatie werd niet wezenlijk anders.2778 Toen Lodewijk Napoleon in 
1807 voorbereidingen trof voor zijn verhuizing naar Amsterdam stond het stinkende 
grachtenwater op zijn agenda.2779 Ook gedurende de negentiende eeuw was de situatie 
bedroevend. Het beeld van Amsterdam als een ‘mooie jufvrouw [...] met stinkende adem’ werd 
nog steeds gebruikt ter promotie van waterplannen.2780 Amsterdams maagdelijkheid was ook na 
tweehonderd jaar onomstreden maar haar adem was er niet frisser op geworden. Pas in de 
negentiende eeuw was het bestuurlijk stelsel zodanig gesystematiseerd dat men oplossingen voor 
waterstaatkundige problemen kon realiseren door locale en particuliere belangen hieraan 
ondergeschikt te maken.2781 In de negentiende eeuw was de demping van grachten een veel 
toegepast middel ter voorkoming van stank. Demping kwam in de praktijk neer op de 
verandering van een open naar een gesloten riool. Tegenwoordig pompt het gemaal bij Zeeburg 
het water met 15 kubieke meter per seconde door de binnenstad van Amsterdam; nog steeds 
worden sluisdeuren op gezette tijden geopend en gesloten om het water te laten circuleren.2782 
Een recent onderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst opent dan ook met de 
mededeling dat de waterkwaliteit sinds de Gouden Eeuw flink vooruitgegaan is.2783 Toch wordt 
het zwemmen in de grachten nog altijd ontraden in verband met besmettingsgevaar. 

Voor de Amsterdammers die zich dat konden veroorloven was er in de zeventiende 
eeuw maar één oplossing die echt werkte: de aanschaf of bouw van een buitenhuis of een tuin. 

                                                                    
2775 In 1657 werd twee ‘gesworen aenplackers van billietten’ aangesteld: SAA 5024-2 (Burgemeesters) 107 (27 januari 
1657). 
2776 SAA 5039-6 (Thesaurieren) 134 (29 oktober 1678). 
2777 SAA 5028-604 (Stadswater), N 2-2 1-2 2 concept (±1730). 
2778 De Loches-Rambonnet 1993; Medema 2008, 190-194. 
2779 Starkenburg 2006. 
2780 Jager 2002, 417. 
2781 Van der Woud 2006, 204. 
2782 Ligthart 1966-1967. 
2783 Van Wijnen 2005. 
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Buiten de stad werden honderden, mogelijk duizenden tuinen aangelegd.2784 Na 1682 werden 
deze deels in de stad aangelegd en geformaliseerd in de vorm van de Plantage. Maar wie meer 
kon betalen zocht het verder van de stad. In de Beemster, in Kennemerland, langs de Amstel en 
de Vecht, in ’s Graveland en op de Utrechtse Heuvelrug werden honderden buitens gebouwd in 
opdracht van Amsterdamse burgers. Een agrarisch landschap als de Vechtoever werd tussen 
1625 en 1700 deels getransformeerd tot een luxe woongebied. Bijna alle buitenplaatsen waren er 
in eigendom van bemiddelde Amsterdammers.2785 In alle literatuur over buitenplaatsen wordt de 
toegenomen welvaart aangewezen als oorzaak voor het grote aantal buitenplaatsen dat vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw werd gebouwd. Naast de risicovolle overzeese handel zocht men 
naar veilige beleggingsmogelijkheden in landgoederen en buitenhuizen. Maar ook de helse stank 
in de stad heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de wooncultuur op het 
platteland.2786 

                                                                    
2784 Rond Leiden was de situatie vergelijkbaar: de rijken bezaten een buiten, de middenklasse een tuin met een 
‘speelhuisje’ of prieel: Noordam 1995. 
2785 Manten 1991. 
2786 Zeilmaker 2004. 


