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Begrippenlijst1 
 
Afbraak 
Gebouw dat zal worden afgebroken en waarvan de materialen worden hergebruikt. In ‘afbraken’ werd 
gehandeld. 
 
Avenue 
Letterlijk uit het Frans: toegang. Avenue, ook wel gespeld als “advenue” betekende toegangsweg, ofwel 
radiaalweg. De Utrechtsestraat, de Leidsestraat en andere radiaalstraten werden “avenue” genoemd. Het 
woord werd ook gebruikt voor de verkeerswegen van buiten naar de stad. 
 
Banket 
Verhoging tegen het binnentalud van een borstwering waarop men gaat staan om over de borstwering te 
kunnen schieten. 
 
Bastion 
Zie bolwerk. 
 
Beer 
Waterscheiding in de stadsgracht, bedoeld om de verschillende boezems van elkaar te scheiden. De beer was 
van hout of van metselwerk. Een stenen beer had een puntig toelopende bovenkant, de ezelsrug, soms 
voorzien van een hinderpaal of monnik, die het onmogelijk maakte er overheen te lopen. 
 
Binnenvestgracht 
Vrij smalle gracht langs de binnenkant van de fortificatie. De Lijnbaansgracht was de zeventiende-eeuwse 
binnenvestgracht. 
 
Binnenveststraat 
Straat langs de binnenkant van de vestingwal. 
 
Blekerij 
Bedrijf dat textiel ontkleurt door een chemische behandeling. 
 
Blokhuis 
Verdedigingswerk; in Amsterdam werden alleen de beide bewapende posten die tussen 1650 en 1654 in de 
Amstel lagen blokhuizen genoemd. 
 
Boezem 
Door kaden en sluizen besloten deel van het (stads)water met een minimaal en een maximaal peil. 
 
Bolwerk 
Vijfhoekig onderdeel van de vestingwal, waarvan een zijde (de keel) open was. Verder bestond een bolwerk 
uit twee flanken en twee facen. Vanuit een bolwerk werd een gedeelte van de courtines en ernaast liggende 
bolwerken bestreken. 
 
Boom, boomsluiter 
Draaiende of drijvende afsluiting van een weg of water; functionaris die de boom bedient. 
 
Buitentimmeren 
Bouwen buiten de vestingwal. Dit leidde vaak tot aantasting van het schootsveld, en tot het ontduiken van de 
stedelijke belastingen. In de honderd gaarden was deze bouw illegaal, maar buiten de jurisdictie kon de stad er 
niets tegen doen. 
 
Burgemeesters 
Amsterdam telde in de zeventiende eeuw vier burgemeesters, die meestal uit de vroedschap werden 
gekozen. Zij waren voorzitter van de vroedschap en vormden het dagelijks bestuur van Amsterdam. 
Plannen en voorstellen werden door de burgemeesters in samenwerking met de stadsfabriek of 

                                                
1 Voor deze begrippenlijst is gebruik gemaakt van de volgende naslagwerken: Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(www.inl.nl); Haslinghuis en Janse 2001; Kamps, Van Kerkum en De Zee 2004; Verhoeff 1982; Daalder en Spits 2005; 
Denig 2004. 
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gecommitteerden uit de vroedschap opgesteld. De burgemeesters werden ieder jaar gekozen, waarbij een 
van de zittende burgemeesters voor een volgend jaar werd aangesteld. Er was geen maximum aantal 
termijnen aan het burgemeesterschap. 
 
Burgwal 
Gracht, kade langs een gracht, straat langs een gracht of de combinatie van straat en kade. 
 
Bijten 
Een bijt is een gat in het ijs. Bij strenge vorst moesten er vanwege het brandgevaar bijten worden gehakt in 
de grachten; in de stadsgracht kwamen bijten om te voorkomen dat de stad lopend kon worden bereikt. 
 
Centraalbouw 
Bouwwerk met een plattegrond die geconstrueerd is rond een centraal punt. Voorbeelden zijn de 
Noorderkerk en de Oosterkerk. 
 
Courtine  
Het rechte stuk stadswal tussen twee bolwerken. 
 
Dagvaart 
Tocht die men moest maken om een vergadering bij te wonen, meestal gebruikt om de tocht naar Den 
Haag aan te duiden voor de vergadering van de Staten van Holland en Westfriesland. 
 
Defensielijn 
Denkbeeldige lijn, lopend van de saillant (uiterste punt) van een bolwerk naar de aanliggende courtine. 
 
Doleant 
Letterlijk: iemand die zich gekrenkt voelt. Dus vaak dezelfde figuur als de suppliant, die zich met zijn 
klachten tot het stadsbestuur wendt. 
 
Droogscheerderij 
Bedrijf waar laken in droge toestand wordt geschoren. 
 
Duim 
Lengtemaat: een Amsterdamse duim was 2,57 centimeter. 
 
Erf 
Het woord ‘erf’ werd in de zeventiende eeuw, vaker dan in zijn huidige betekenis, gebruikt in de betekenis 
van ‘perceel’. 
 
Erfdienstbaarheid 
Zie servituut. 
 
Fabrieksmeester 
Ook wel ‘fabriek’ genoemd. Hoofd van de stadsfabriek, werd benoemd uit de vroedschap. 
 
Face 
Naar buiten gerichte schuine kant van een bastion of bolwerk. 
 
Flank 
Zijde van een bastion die een hoek maakt met de aangrenzende courtine. 
 
Gaarde 
Zie roede. 
 
Gordijn 
Zie courtine. 
 
Halvemaan 
Buitenwerk in de vorm van een bastionvormig verdedigingseiland in de vestingwal, gelegen voor een 
bolwerk. 
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Hamei 
Buitenpoort. 
 
Hardsteen 
Natuursteen, meestal met een blauwgrijze kleur, zoals die veel voor stoepen, zerken en dekstenen van 
kades werd gebruikt. 
 
Hoge dijk 
Aanduiding van de zeedijk langs het IJ. De Haarlemmerdijk, Spaarndammerdijk, Diemer- en Muiderzeedijk 
of Sint Anthonisdijk werden ook “de hoge dijk” genoemd. 
 
Honderd gaarden 
Gebied van honderd gaarden of roeden direct buiten de fortificatie, gemeten vanuit de stadswal. De honderd 
gaarden vormde de grens van de stedelijke jurisdictie, waar geen bebouwing of ophoging mocht 
plaatsvinden. Deze zone diende als schootsveld en mocht geen beschutting aan vijandelijke troepen 
binnen. Ophogen was verboden in verband met mogelijke inundatie. 
 
Hoornwerk 
Buitenwerk van de vesting, gelegen buiten de verdedigingsgracht. Het hoornwerk had aan weerszijden twee 
parallelle of iets divergerende flanken. Het front werd gevormd door twee halve bolwerken met daartussen 
een korte courtine. Voor de courtine lag een ravelijn. Het hoornwerk bood de mogelijkheid om buiten de 
muur extra vuur te kunnen geven. 
 
Houttuin, houtwal 
Perceel aan het water, meestal gelegen in het havengebied, waarop de opslag van hout was toegestaan. 
Houttuinen werden door de stad verhuurd aan handelaren, soms per dag, soms voor langere perioden. 
 
Jurisdictie 
Rechtsgebied van de stad, het gebied waarin de door de vroedschap opgestelde keuren van toepassing 
waren. Het lag tot 100 gaarden buiten de vestingwerken, en wordt op veel kaarten met een stippellijn 
aangegeven. Vaak wordt met de jurisdictie de stedelijke periferie aangeduid. 
 
Kaag 
Platbodemd vaartuig dat als beurtschip werd gebruikt. 
 
Kadijk 
Zomerdijk; secundaire waterkering buiten de hoge dijk of zeedijk. 
 
Kavel 
Grondstuk (perceel of erf) dat één eigendom is, kleinste eenheid van de stedelijke verkaveling. 
 
Keur 
Stedelijke rechtsregel, die door de vroedschap werd vastgesteld en door het stedelijk gerecht (schout en 
schepenen) werd gehandhaafd (of niet). Een keur was een instrument in handen van de stedelijke overheid. 
Deze kon het naar believen al dan niet gebruiken: er bestond niet zoiets als rechtsgelijkheid. Vaak was een 
keur dus eerder een planningsinstrument dan een rechtsregel. 
 
Kwijtschelding 
Acte die voor de schepenen werd opgemaakt bij de overdracht van vastgoed. 
 
Lijnbaan  
Langgerekt semi-permanent, veelal houten gebouw, dat gebruikt werd om henneptouw te draaien. Een 
lijnbaan kon honderden meters lang zijn; daarom was de vestingwal eigenlijk de enige geschikte plaats om 
lijnbanen te bouwen. Lijndraaierijen of touwslagerijen waren private ondernemingen, die grond van de stad 
huurden en zelf het gebouw neerzetten. 
 
Made 
Oppervlaktemaat: 400 vierkante roede, tweederde morgen, ofwel 0,54 hectare. 
 
Melioratie 
Heffing over de waardevermeerdering van percelen buiten de stad die met een stadsuitbreiding binnen de 
stad kwamen te liggen, door de eigenaar aan de stad af te dragen. 
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Model 
Zie project. 
 
Moddermolen 
Baggermolen, waarmee wateren werden uitgediept. 
 
Monnik 
Hinderpaal die moest voorkomen dat men een beer kon oversteken. 
 
Morgen 
Oppervlaktemaat. Een Amsterdamse morgen was zeshonderd vierkante roede of 0,813 hectare. 
 
Onderfabriek(smeester) 
Assistent van de fabrieksmeester. 
 
Oorgat 
Klep in een brugdek, die door de mast van een schip werd opengeduwd. Zo konden schepen met staande 
mast een niet beweegbare brug passeren. 
 
Oudnederlands fortificatiestelsel 
Gebastionneerd stelsel, dat tussen 1600 en 1670 algemeen werd gebruikt bij het verdedigen van steden en 
vestingen. Het stelsel bestaat uit bolwerken op regelmatige afstanden van elkaar. Deze bolwerken worden 
door middel van courtines met elkaar verbonden. Op de belangrijkste uitvalwegen bevinden zich 
(water)poorten, in principe midden tussen twee bolwerken in. Het stelsel werd onderwezen aan de 
Duytsche Mathematicque, de opleiding tot vestingbouwkundig ingenieur aan de Leidse universiteit en werd 
te boek gesteld door onder meer Simon Stevin. 
 
Oudraad 
College van twaalf oudburgemeesters, dat op de achtergrond zeer invloedrijk was in 
besluitvormingsprocessen. 
 
Overtoom (of overhaal) 
Plaats waar vaartuigen door middel van een windas over een dam werden getrokken. 
 
Passeerderij 
Leerbewerkingsbedrijf. 
 
Peilsluis 
Binnensluis die diende ter afscheiding van de verschillende boezemgebieden of peilen in de stad. 
 
Perceel 
Zie kavel. 
 
Pothuis 
Halfbovengrondse uitbouw met een flauw hellend dak, meestal van de in het souterrain gelegen keuken of 
bedrijfsruimte. 
 
Precario 
Letterlijk: tot wederopzeggens toe. Onderdelen van bouwwerken op, boven of onder de openbare ruimte, 
zoals windassen, stoepen, pothuizen, luifels, openslaande luiken, deuren, vensters, spoelhuizen, bruggetjes, 
overstekken of winkelkassen werden tegen betaling tijdelijk toegestaan. 
 
Preferentierecht 
Eerste recht van (terug)koop van grond voor degene wiens bezit ten behoeve van stadsuitbreiding is 
onteigend. 
 
Project 
Vaak gespeld als “proiect”: afbeelding (plattegrond, opstand of doorsnede) van een gebouw, stadsdeel of 
ander werk. Ook wel aangeduid als “model”, hetgeen ook “maquette” kon betekenen. 
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Raam 
Houten raamwerk waarop laken werd gedroogd of gebleekt. De textielindustrie bevond zich over het 
algemeen buiten de stad in de 100 gaarden. 
 
Rapiamus 
Register van ontvangsten en uitgaven. 
 
Ravelijn 
Buitenwerk van de vesting: een bastionvormig eiland in de vestinggracht. 
 
Rekest 
Verzoekschrift. Verzoeken aan het stadsbestuur werden over het algemeen opgesteld in 
standaardformuleringen en volgens een vast stramien, vermoedelijk vaak door betaalde adviseurs. 
 
Remonstrant 
Zie suppliant. 
 
Rentebrief 
Schriftelijke overeenkomst betreffende het vestigen van een rente. Wie een perceel kocht hoefde niet het 
gehele bedrag ineens te betalen, maar kon over het resterende bedrag een afspraak maken over aflossing en 
rente. 
 
Resolutie 
Verslag of besluitenlijst van een vergadering van een stedelijk bestuurscollege als de vroedschap, de 
thesaurieren of de burgemeesters. De resoluties, die in boeken werden geschreven, vormen het 
belangrijkste archiefmateriaal over de stadsontwikkeling. 
 
Retro-acta 
Overzicht van besluiten over een bepaald onderwerp, dat door een stadssecretaris werd opgesteld ten 
behoeve van complexe besluitvormingsprocessen. 
 
Riool 
Watergang in de vorm van een sloot, gracht of duiker. Het woord werd daarnaast ook gebruikt in de 
moderne betekenis. 
 
Roede, vierkante roede 
Lengtemaat, ook wel gaarde genoemd. Een Amsterdamse roede had een lengte van 13 Amsterdamse 
voeten, ofwel 3,677 meter. De in Amsterdam incidenteel gebruikte Rijnlandse roede was 12 Rijnlandse 
voet, of 3,77 meter. Vaak wordt met ‘roede’ de vlaktemaat aangeduid: de vierkante roede was 13,52 
vierkante meter. 
 
Rondeel 
Zware, halfronde uitbouw van een vestingmuur ten behoeve van de plaatsing van geschut; voorloper van 
het bastion of bolwerk. 
 
Rooien, rooiing 
Rooien betekent “afbakenen”: in de zeventiende eeuw werd vaak de term “afsteken” gebruikt. In de term 
“rooilijn”, de grens tussen een straat en de privégrond komt de term nog terug. “Rooiing” wordt vaak 
gebruikt in de betekenis van “stadsontwerp”. 
 
Rooimeester 
Voorloper van de bouwinspecteur. De stad had vier rooimeesters in dienst, die niet alleen de rooilijnen 
moesten handhaven, maar ook allerlei taken hadden op het gebied van het bouwtoezicht en het beheer van 
de openbare ruimte. 
 
Schaft 
Inhoudsmaat: een schaft aarde is een vierkante roede (13,52 vierkante meter), een voet (0,283 meter) diep. 
Een schaft is dus 3,83 kubieke meter. 
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Schepenen 
Amsterdam had negen schepenen. Zij stonden onder leiding van de schout en vormden samen het stedelijk 
Gerecht. Het Gerecht had de uitvaardiging en handhaving van de stedelijke rechtsregels als taak. De schout 
werd benoemd door de vroedschap. Zeven schepenen werden jaarlijks gekozen uit veertien door de 
vroedschap voorgedragen kandidaten. Deze zeven kozen een “president”, ofwel voorzitter en een vice-
voorzitter uit de oudschepenen. 
 
Schootsveld 
Zie honderd gaarden. 
 
Schouder 
Hoek tussen face en flank van een bastion. 
 
Servituut 
Erfdienstbaarheid; een afspraak tussen de stad en een gebruiker over de functie van een perceel, die 
onderdeel uitmaakte van het koopcontract. Door middel van het opleggen van servituten konden bouw- en 
gebruiksvoorschrijften aan een specifiek erf worden gesteld. 
 
Singel 
Zie stadsgracht. 
 
Singelsloot 
Sloot die buiten de vestingwerken omliep,  
 
Smaldelen 
Het verdelen van een perceel in kleinere eenheden. 
 
Stadsarchitect 
De enige stadsarchitect in de zeventiende eeuw was Daniël Stalpaert, die in 1648 werd aangetrokken om de 
bouw te leiden van het nieuwe stadhuis. Hij bleef in functie tot zijn dood in 1676. Met de term ‘architect’ 
werd niet zozeer de ontwerper van een gebouw aangeduid, als wel degene die de dagelijkse leiding over de 
bouw had. 
 
Stadsfabriek, fabrieksmeester 
Bestuurder van de stadsfabriek, over het algemeen een lid van de vroedschap. 
 
Stadsmeesters 
De stadsfabriek had een aantal gespecialiseerde meesters in dienst, zoals de stadstimmerman, de 
stadsmetselaar, de stadssteenhouwer, de stadsschilder, de stadsglazenmaker, de stadsschuitenmaker, de 
stadsslotenmaker en de stadsstratenmaker. 
 
Stadsgracht 
Verdedigingsgracht buiten de vestingwal. 
 
Stadspeil 
Het ‘historische’ waterpeil in de stad, dat wil zeggen in de blauwe en de oranje boezem voor de grote 
stadsuitbreidingen van de zeventiende eeuw. De middeleeuwse stad was eeuwenlang opgehoogd, en het 
stadspeil lag hoger dan het peil in de Amstel. Later was dit het peil in de hoge delen van de stad, te weten 
de oranje en de (veel groter geworden) blauwe boezem. De overige delen lagen tot de aanleg van de 
Amstelsluizen gemeen met de Amstel. Dit lag ongeveer twee voet lager dan het stadspeil.  
 
Staten van Holland en Westfriesland 
Souverein college van afgevaardigden van de Hollandse en Westfriese steden en de Ridderschap, dat het 
zelfstandig bestuur van het gewest vormde. 
 
Stoep 
Hardstenen, bakstenen of houten trap, die het niveauverschil tussen het maaiveld en de 
beganegrondverdieping van een huis overbrugt. 
 
Straat 
Straat had naast de huidige betekenis ook die van ‘kade’ of ‘bestrating’. 
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Suppliant 
Letterlijk: iemand die iets vraagt, dat wil zeggen de indiener van een rekest. In het ambtelijk jargon 
synoniem van remonstrant of doleant. 
 
Tenaille 
Extra verdedigingswal in de gracht voor de courtine. 
 
Thesaurieren 
Jaarlijks werden uit de vroedschap twee thesaurieren benoemd. Zij waren verantwoordelijk voor het beheer 
van de stedelijke financiën en eveneens voor het functioneren van de stadsfabriek. In de tweede helft van 
de zeventiende eeuw nemen de thesaurieren zelfstandig beslissingen over kleinere zaken op het gebied van 
stadsontwikkeling. 
 
Twaalf nachten 
De periode tussen Kerst en Driekoningen. In deze periode waren de meeste kooplieden terug op hun 
thuisbasis. Daarom werden tijdens de twaalf nachten de veilingen van bouwgrond gehouden. Er waren 
meer bieders, waardoor de verkoopprijs steeg. 
 
Verhuisdag 
De eerste mei was traditioneel voor veel mensen ‘verhuisdag’. Het was gebruikelijk dat huurcontracten 
afliepen op 1 mei, hetgeen leidde tot een jaarlijkse hausse aan verhuizingen. 
 
Voet  
Lengtemaat. Een Amsterdamse voet was 28,31 centimeter, ofwel 11 duim. De in Amsterdam ook wel 
gebruikte Rijnlandse voet had een lengte van 31,39 centimeter, ofwel 12 duim. 
 
Vroedschap 
Raad van 36 voor het leven benoemde mannen, die het bestuur van de stad vormden. De vroedschap werd 
voorgezeten door de burgemeesters. Als een lid van de raad overleed of de functie onwaardig werd, 
bijvoorbeeld door wangedrag, krankzinnigheid of faillissement, of verhuisde uit de stad, koos de raad zelf 
een nieuw lid. 
 
Waal 
Paalhaven; met palen afgezet gedeelte van het buitenwater, waar schepen in de winter werden opgeslagen. 
In het IJ waren twee walen, de Oude en de Nieuwe Waal. 
 
Waalridder, -redder 
Havenmeester, met als taak om schepen een goede ligplaats te wijzen, de orde te bewaren, de schepen te 
bewaken tegen diefstal, te dienen als brandwacht en het opzicht over de boomsluiters te houden. 
 
Waardgelder 
Huursoldaat die buiten de schutterij werd aangetrokken door het stadsbestuur. 
 
Waterschip 
Scheepstype dat gebruikt werd voor de visserij op de Zuiderzee en als sleepboot. 
 
Waterschuit 
Schip dat diende om schoon drink-, brouw- en industriewater te halen.  
 
Weer 
Smalle strook land tussen twee poldersloten, ontstaan met de ontginning van het veenland. Na de 
ontginning werd het agrarisch gebruikt en was een weer in handen van één eigenaar. Tijdens het proces van 
verstedelijking versnipperde het grondbezit. 


