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De systematische stad 1578-1800

6.1

Eerste Uitleg (1579/ 1585)

In het laatste kwart van de zestiende eeuw vonden twee stadsuitbreidingen plaats, de Eerste- en de
Tweede Uitleg. De stad was al decennia te klein, maar het zou pas na de overgang van een katholiek naar
een protestants stadsbestuur zijn, de Alteratie van 1578, dat stadsvergroting daadwerkelijk op de agenda
kwam te staan. Met de Eerste Uitleg werd in 1579 gestart door het havenkwartier de Lastage te voorzien
van een aarden wal met bolwerken langs de westzijde van de Oudeschans. 774 Vervolgens werd de stad in
de jaren vanaf 1585 aan de westzijde vanaf het Singel uitgebreid tot aan de latere Herengracht. Het
grondwerk voor de Eerste Uitleg startte in 1585. In dat jaar richtten de werkzaamheden zich op het deel
tussen de Haarlemmerdijk en de Gasthuismolen. In 1586 en 1587 vond het meeste grondwerk plaats in
het zuidelijke deel tot aan de Amstel. In 1586 werden daar als eerste de percelen getaxeerd, vervolgens
door de stad onteigend en na herverkaveling openbaar verkocht. In de praktijk gingen ze vaak terug naar
de oorspronkelijke eigenaren. 775 Het hoge tempo waarin de stadsuitbreiding werd gerealiseerd, is goed
af te meten aan hoeveelheid resoluties van de vroedschap die hieraan zijn gewijd, en dan vooral de betalingen aan landmeter Joost Jansz Bilhamer. Bilhamer, die als architect van de Eerste Uitleg kan worden
beschouwd, hield zich bezig met ontwerpen, het rooien van percelen en het in kaart brengen van het
nieuwe stadsgebied. 776 In 1587 bestonden zijn werkzaamheden in de omgeving van de Reguliersbreestraat uit het ‘meten van alle het landt ofte weren, beginnende van Benningensloot suydtwerts op tot an
den Reguliersdijck, soe verre als het fort met die Cingel streckende es, mitsgaeders alle die landen ofte
weren binnen tfort tot aen de oude stadts Cingel, ende voorts die weren neffens die Reguliersdijck tot
after aen de huysen, mitsgaeders voor tmaeken van een groote caerte van deselve landen’. 777 Het werk
aldaar was toen Bilhamer verscheen al klaar. Opvallend is dat in alle bronnen veelvuldig wordt gesproken
over nieuw gerooide erven of land dat is ‘beworpen met het fort’, maar dat ophogingen kennelijk een te
vanzelfsprekend onderdeel waren van het bouwrijp maken om apart te vermelden. De historische vermeldingen volgen de tijdlijn van het proces van landuitgifte en omwalling, maar de praktijk van het transformeren van het veenweidegebied naar opgehoogde stedelijke kavels blijft onderbelicht.
Deze stadsuitbreiding dreigde al in de aanlegfase te klein te worden; de stedelijke bevolking
groeide snel door de toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden – na de val van Antwerpen in 1585 – en daarnaast nam het handelsverkeer een grote vlucht. Terwijl het scheepvaartverkeer in
die periode snel toenam, kreeg de Lastage steeds meer te maken met ruimtetekort. Een stadsuitbreiding
ten behoeve van scheepsbouw was dan ook onontbeerlijk, wilde Amsterdam niet zijn positie als havenstad kwijtraken wanneer scheepsbouwers zouden besluiten naar elders uit te wijken.

6.2

Tweede Uitleg (1592)

Op 9 februari 1591 presenteerden de burgemeesters het plan voor de Tweede Uitleg, een stadsuitbreiding naar het oosten, en dit werd door de raden aangenomen (afb. 124 en 125). 778 Het voorstel, officieel
enkel tot de uitbreiding van de vestingwerken, werd ter goedkeuring naar stadhouder Prins Maurits gezonden, die nog een aantal herzieningen doorvoerde naar de laatste vestingbouwkundige inzichten. 779
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Van de stadswal langs de Oudeschans zijn geen afbeeldingen bekend, waardoor onduidelijkheid bestaat over de omvang van de bolwerken en in hoeverre het bolwerk bij de Montelbaanstoren echt is voltooid.
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123 Amsterdam na voltooiing van de Eerste Uitleg. De afbuiging van het zuidelijke deel van de vestingwal over de Amstel naar de Zwanenburgwal en Oudeschans is hypothetisch, aangezien deze al in 1592 is verdwenen en niet voorkomt op de stadsplattegrond van Pieter
Bast uit 1597 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Op 8 maart 1591 verleenden de Staten van Holland het octrooi, waarna de werkzaamheden in gang konden worden gezet. 780 De stadswal werd, net zoals die van de kort tevoren voltooide Eerste Uitleg, uitgevoerd met aarden wallen en bolwerken volgens de principes van het Oudnederlandse vestingstelsel. De
vestingwal liep via de tegenwoordige Rapenburgerstraat naar bolwerk Rijssenhoofd aan het IJ. De aarde
die benodigd was voor de aanleg van deze nieuwe omwalling werd gewonnen bij het graven van de
gracht en werd aangevuld met stadsafval, zoals archeologisch onderzoek heeft laten zien in de Amstelstraat (afb. 124 en 125).

780

De Fremery 1925, 89.
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124 Doorsnede voor de vestingwal van de Eerste Uitleg in de Amstelstraat. In het midden is het met kleizoden beklede buitentalud van de
wal zichtbaar, aan de binnenzijde bevindt zich een pakket van grond met stadsafval (foto: MenA)

125 De archeologische vindplaats Amstelstraat en de stadswal (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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126 Amsterdam na de Tweede Uitleg met de haveneilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg en het wooneiland Vlooienburg. Het ‘buitentimmeren’ aan de westzijde van de stad ging onverminderd voort (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Het octrooi van 1591, evenals de vernieuwde versie van 6 mei 1594, handelde alleen over de vestingwerken en liet de stedelijke bestuurders vrij om het gebied naar hun eigen wensen in te richten. 781
Wel kreeg de stad het recht om de bestaande kavels die binnen de stadsvergroting kwamen te liggen te
onteigenen ‘om deselve voorts te doen vergraven ende bewerpen tot watergraften ofte burghwallen /
marckten / straten / werven / publijke ende andere plaetsen’. 782 De minuut van het inrichtingsplan, van de
hand van burgemeester Willem Baerdesen, werd op 30 mei 1592 behandeld in de vergadering van de
Vroedschap. 783 Het ontwerp was een toonbeeld van het eind zestiende eeuw ontwikkelde, en in de zeventiende eeuw veelvuldig in de Republiek toegepaste, mathematisch vormgegeven stadsplan. 784 De
buitenpolder zou worden vergraven tot drie rechthoekige eilanden; Uilenburg, Marken en Rapenburg
(afb. 126 en 127). 785 Parallel aan de ‘veste van Montelbaen’ – tegenwoordig bekend als de Oudeschans –
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Van Nierop 1956, 28.
Noordkerk 1748, 5.
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Burger 1918, 26-27 en Stadsarchief Amsterdam, toegang 5025 (Resoluties Vroedschap), inv. nr. 7.
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Taverne 1978, 137.
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De naamgeving dateert pas van na oplevering van de eilanden en komen derhalve nog niet voor in de Vroedschapsresolutie.
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waren een ‘middelste water’ en het ‘derde water ofte gracht’ voorzien, de tegenwoordige Uilenburgergracht en de Markengracht. Aan de zuidzijde kwam de Houtkopersburgwal, aan de noordzijde de Rapenburgwal. De bestaande vestinggracht van de Oudeschans diende volgens het plan van Baerdesen te worden verbreed tot 70,75 m en voor de nieuwe Uilenburger- en Markengracht waren breedtes van respectievelijk 99,05 m en 62,26 m voorzien. 786

127 Het havenkwartier van de Tweede Uitleg met de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg en de belangrijkste archeologische vindplaatsen (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

De 96,22 m brede eilanden 787 zouden perfect symmetrisch op spiegelbeeldige wijze worden ingericht;
een 14,15 m brede zone met huiskavels tussen twee hoofdstraten, 42,45 m diepe werfterreinen aan de
Uilenburgergracht en 14,15 m diepe kavels voor houtopslag aan de buitenzijden. 788 Aan de noordzijde
van het ‘nyeuwe innegehaelde parck by Monckelbaen’ zou dwars op Uilenburg en Marken aan de IJ-oever

786

In Amsterdamse voeten: Oudeschans 250 voet, Uilenburgergracht 350 voet, Markengracht 220 voet.
340 voet.
788
De scheepsbouwkavels hadden een lengte van 150 voet, de straten 20 voet en de bebouwingszone een breedte van 50 voet.
787
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het 84,90 m brede eiland Rapenburg worden aangelegd. 789 De zuidzijde ervan lag op en direct achter de
zomerdijk, de noordzijde moest worden aangeplempt in het IJ. De IJ-oever van Rapenburg werd primair
bestemd voor mastwerven. Achter de stadswal waren vijf lijnbanen gepland en aan de noordzijde van de
huidige Jodenbreestraat huizen en een kade. Het ambitieuze plan moest bij de uitvoering al in een vroeg
stadium worden bijgesteld. Bij het uitzetten van de verkaveling werd geconstateerd dat er een meetfout
was gemaakt. De stadswal, die al gereed was, bleek 113 m dichter bij de Oudeschans te liggen dan in het
bestek voorgeschreven. 790 Dit had tot gevolg dat het water van de Oudeschans en de Markengracht
smaller moest worden uitgevoerd dan voorzien. De breedte van de Oudeschans ging terug van 70,75 m
tot 56,6 m en de Markengracht van 62,26 m tot 33,96 m. 791 Extra ruimte zou daarnaast beschikbaar komen bij het versmallen van de Uilenburgergracht, maar hoeveel wordt in de vroedschapsresolutie niet
vermeld, en het laten vervallen van achter de stadswal geplande lijnbanen. Uiteindelijk zouden er twee
lijnbanen achter de stadswal daadwerkelijk worden gebouwd. De stadswal van 1579 langs de Oudeschans
werd direct geslecht. 792 Met de stadsuitbreiding van 1592 werd het stedelijke areaal bijna verdubbeld en
nam het havenfront toe van 600 m tot 2 km.

6.2.1 Uilenburg, Marken en Rapenburg
Het eiland Uilenburg werd in de lengterichting doorsneden door de Uilenburgerstraat en de Batavierstraat. De westzijde was bestemd voor houtopslag en de oostzijde voor scheepswerven, maar in de werden uiteindelijk beide oevers ingericht met scheepswerven. 793 Op 16 december 1593 werden de eerste
werkkavels en huiserven langs de Oudeschans verkocht en hierbij werd expliciet melding gemaakt van
(scheeps)timmerwerven en niet houttuinen. 794 Ook het stadsprofiel door Pieter van der Keere uit 16141618 laat aan de overzijde van de Montelbaanstoren scheepshellingen op Uilenburg zien. Het plan om de
oever met scheepswerven in te richten leek rond 1617 te zijn losgelaten. In dat jaar besloot het stadsbestuur tot de aanleg van een kade, die gereed was rond 1619, waarna de kavels konden worden bebouwd. 795
De oudste vermelding van de naam Marken dateert van 1593. 796 Deze naam, alsmede die van de
Markenstraat zou vanaf de achttiende eeuw geleidelijk overgaan in Valkenburg en de Valkenburgerstraat. Marken zou dezelfde inrichting krijgen als Uilenburg, maar nog voor de eerste kavels konden worden verkocht, wijzigden de omvang en inrichting van het eiland ingrijpend. Op 29 december 1594 vergaderde de Vroedschap over de gerezen klachten van de scheepsbouwers op Uilenburg dat de Uilenburgergracht te smal was om hun beroep naar behoren te kunnen uitoefenen. 797 Daarop werd besloten de
gracht te verbreden ten koste van de oever van Marken. Aan de noordoostzijde, bij de Rapenburgwal,
zou 16,98 m moeten worden afgegraven, aan de zuidwestzijde, bij de Houtkoperswal, betrof dit 25,47
m. 798 Door deze ingreep kwam de zuidoostelijke straat te vervallen en werden de erven aan de Markengracht verlengd tot de enig overgebleven Markenstraat.
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300 voet.
SAA, toegang 5025 (Resoluties Vroedschap), inv. nr. 7, 5 juni 1592. De afwijking bedroeg 400 voet.
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De Oudeschans werd nu 200 voet, de Markengracht 120 voet.
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De Fremery 1925, 91.
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De Fremery 1925, 90.
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SAA, toegang 5039, inv.nr. 550, f. 71r-77v. Met dank aan E. Schmitz, Stadsarchief Amsterdam, voor het archiefonderzoek naar de
gebruiks- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Oudeschans.
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SAA, toegang 5025, inv. nr. 11, f. 3r (Vroedschapsresolutie, 30-1-1617). Op 16-11-1619 krijgt Claes van Delft betaald voor het maken van
435 voet (123,1 m) stenen wal ‘voor deser Steede gemaeckt voor stegen straeten en bruggen gelegen over Montelbaens burchwal’ (SAA,
toegang 5039, inv.nr. 112 (Rapiamus 1619), f. 204v.). Zie ook Jayasena en Schmitz 2012, 115-141.
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Van Eeghen 1987, 73.
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SAA, toegang 5025, inv. nr. 7 (Vroedschapsresolutie 29 december 1594).
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Aan de noordoostzijde 60 voet, aan de zuidwestzijde 90 voet.
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Op 31 december 1594 werden op Marken de eerste 29 kavels verkocht volgens de bepaling dat ze
uitsluitend mochten worden gebruikt voor het timmeren en breeuwen van schepen. 799 Net zoals op Uilenburg bestonden de percelen die werden verkocht uit een scheepsbouwkavel aan de waterzijde en een
woonkavel aan de 5,66 m 800 brede Markenstraat. Expliciet werd vastgelegd dat deze kavels niet verder
mochten worden gesplitst met sloppen en stegen. 801 De ontwikkeling van de scheepsbouw op Marken
verliep aanzienlijk trager dan op het naburige Uilenburg. Zijn de oevers van Uilenburg op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597 al volop in bedrijf, op Marken zijn slechts aan de zuidoostzijde van het
eiland enkele bebouwde percelen te zien en aan de Markengracht enkele werven. Op de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 zijn beide oevers in gebruik als timmerwerven.
Het noordelijke haveneiland Rapenburg diende voor de bouw, het schoonmaken en opnieuw
breeuwen van schepen. Net zoals op Marken verliep de verkoop en ontwikkeling van de percelen traag.
In 1608 werden de eerste kavels verkocht. Het ging om lange percelen waarvan slechts de noordzijde
bebouwd mocht worden. Langs de Rapenburgwal moest een strook van 16,98 m 802 breed onbebouwd
blijven voor de opslag van hout. Aan de noordzijde van de houttuinen kwam de straat Rapenburg te liggen. 803 De aan het IJ grenzende noordzijde werd bestemd voor de scheepsbouw. Hier vestigde zich in
1608 de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die zes jaar tevoren was opgericht. Op de VOCwerf, die bekend stond als de Peperwerf, bevonden zich een grote scheepshelling, een lijnbaan, teerhuis
en een apotheek. 804

128 De bodemopbouw op Marken langs de Uilenburgergracht op de archeologische vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, zie afb.
125): de ophoging van het eiland Marken, de beschoeiing uit circa 1602, de zeventiende-eeuwse aanplemping daarbuiten en de latere
ophoging (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)
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6.2.2 De aanleg van de eilanden: ophogingen en landwinning
Archeologische informatie over de aanleg, ophogingen en gebruiksgeschiedenis van de eilanden ontlenen we aan twee vindplaatsen aan de Oudeschans en één aan de Valkenburgerstraat (afb. 128). 805 Bij de
ontwikkeling van buitenpolder tot haveneilanden werd het zompige oppervlak van de weilanden afgedekt met rijshout, waarvan het oppervlak golfde van NAP -2,5 tot NAP -3 m. Het terrein werd vervolgens
opgehoogd met de grond die vrij kwam bij het graven van de grachten tussen de eilanden. Dientengevolge had de ophoging eenzelfde structuur van kleibrokken, afgewisseld met kleibagger, als onder het
rijshout en kon het voorkomen dat hier zestiende-eeuwse vondsten in zaten. 806 Afval werd op kleine
schaal in de ophogingen verwerkt, langs de Uilenburgergracht was de ophoging van het eiland Marken
vrijwel vondstloos, terwijl die van het vestingeiland aan de Markengracht grote concentratie aan laat
zestiende-eeuws vuilnis bevatte. 807 Het eerste loopniveau van de eilanden lag op gemiddeld NAP -0,80
m. 808
Beschoeiingen
De oudste beschoeiingsconstructies van de eilanden bestonden uit zware constructies van 8 m lange
gekantrechte en aangepunte eiken palen die op een onderlinge afstand van 30 tot 40 cm tot in de klei van
het Laagpakket van Wormer waren geslagen. Aan de achterzijde lagen 35 cm brede en 5 cm dikke planken. Aan de Uilenburgergracht – op het eiland Marken – was hiervoor een 1 m brede insteek gegraven
door de ophoging om de planken te kunnen bevestigen. 809 Een aantal planken bestond uit secundair
gebruikt hout; ze bevatten ingeboorde gaten die in de kadeconstructie geen functie hadden. De aanleg
van de oevervoorziening was een integraal onderdeel van de inrichting van de eilanden en dateert van
circa 1602. 810 Zo ging op Marken de aanleg van de beschoeiing gepaard met die van scheepshellingen,
hiervoor werden sparingen aangebracht in de doorlopende beschoeiing. 811 De kadeconstructie van het
vestingeiland aan de Markengracht was vergelijkbaar. 812 De werkplaatsen aan de Markengracht achter
de vestingwal zijn eind zestiende eeuw in gebruik genomen, uit deze periode dateerde het oudste afval
dat was verzonken in de onderste lagen van de gracht. 813 Eind zeventiende en begin achttiende eeuw
volgden twee aanplempingen, beide aan de waterzijde voorzien van een beschoeiing van ronde grenen
palen met liggende grenen planken. 814
Particuliere landwinning in de Uilenburgergracht 1600-1750
Het scheepsbouwbedrijf op Uilenburg en Marken verplaatste zich vanaf 1654 naar het nieuwe eiland
Kattenburg en vanaf de jaren 1660 de eilanden Wittenburg en Oostenburg. De eilanden van de Tweede

805

MenA vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011b (MenA AAR 59) en Oudeschans 73-77 (OS6, 2009, zie
Gawronski en Jayasena 2012 (MenA 64)) en MenA vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, 2011), zie Gawronski en Jayasena 2016b
(MenA AAR 90).
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VARA. Hierin bevond zich vroeg zestiende-eeuws aardewerk, het materiaal dat zich in de bovenlaag van de buitenpolder bevond die
deels is vergraven voor de aanleg van de Markengracht.
807
Vondstnummer VARA-39.
808
Op Uilenburg (OS4) op NAP -1 m, op Marken (VAL4) op NAP -0,80 m en op het vestingeiland ten oosten van Marken (VARA) op NAP 0,80 m.
809
De paalkoppen langs de Uilenburgergracht hadden een gemiddelde omvang van 25 x 25 cm.
810
Van de kadeconstructie op Marken zijn twee palen dendrochronologisch gedateerd. Eén exemplaar was van Nederlands eikenhout en
dateerde van 1587, de andere was afkomstig uit het Havelgebied en gekapt in 1602, zie VAL4-197 (1587) en VAL4-256 (1602); datering
Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012. De datering van de planken liep uiteen; 1568, 1582, 1597 en 1624, respectievelijk VAL4-252, VAL4-241, VAL4-253 en VAL4-163.
811
Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4), de kade en oudste scheepshelling dateerden beide van rond 1602.
812
Hier waren de palen van de oudste kade bewaard gebleven tot NAP -1,20 m.
813
De vulling tussen kade 1 en 2 bevatte onder andere een Boerendanskruik gedateerd 1597 (VARA-56-1) en een Baardmankruik (VARA37-1).
814
Baart 1994b, 280. In het profiel van werkput 4 zijn alleen de kades 1 en 2 te zien. De kades 1 t/m 3 lagen tussen 40 en 41,5 m uit de
zuidelijke rooilijn van de Rapenburgerstraat.
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Uitleg kregen nu geleidelijk een woon- en opslagfunctie. In 1663 werd een ontwerp gemaakt voor een
kade en straat langs de oevers van de Uilenburgergracht, maar dit plan is nooit uitgevoerd. 815
Al vanaf de oplevering van de scheepsbouwkavels op de noordoever van Marken begonnen de
verschillende eigenaren hun percelen uit te breiden in de Uilenburgergracht. Dit proces is goed te volgen
aan de hand van de opmeting uit 1659 van de erven aan weerszijden van de Uilenburgergracht door
stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij – in de kopie uit 1698 van Herbert Roemer – en die van stadsingenieur en landmeter Jacob Bosch uit 1700. In 1659 bestond nog grotendeels de oorspronkelijke rechte
oever met op verschillende locaties – in groen aangegeven – uitbreidingen in het water. Op de kaart van
Bosch zien we hoe de situatie in 1700 geheel was veranderd. 816 In vier decennia hadden particuliere landwinningen geleid tot een sterk geblokte oeverlijn. 817
De verkaveling op Marken zoals te zien op de kaarten van De Rij en Bosch kwam voort uit verschillende opdelingen in de breedte van de oorspronkelijke scheepsbouwkavels. 818 Langs de Uilenburgergracht bevonden zich, zo is te reconstrueren op basis van de kaart van De Rij, veertien scheepsbouwkavels. Deze hadden een breedte van 85 tot 87 voet, wat in moderne maatvoering overeenkomt met 24
m tot 25 m. De verkaveling op het naastgelegen Uilenburg was veel systematischer, hier kadden de kavels een standaardbreedte van 80 voet. 819 Op Marken bestonden in 1659 nog vier ongedeelde werfkavels, de andere waren op dat moment al opgedeeld en dicht bebouwd. Het smaldelen van de oorspronkelijke kavels ging als volgt: als eerste werden ze in de breedte in tweeën gedeeld, waarna in de meeste
gevallen op één helft een nieuwe opdeling in tweeën plaatsvond. Dit had tot gevolg dat één scheepsbouwkavel in 1659 was opgesplitst in één brede kavel en twee smallere.
Verkaveling en landwinning in de Uilenburgergracht
De ontwikkeling van werf- naar bouwkavels is goed naar voren gekomen bij het archeologisch onderzoek
op Valkenburgerstraat 130-146. Deze vindplaats bevond zich ter plaatse van drie ‘oerkavels’, die in het
navolgende van west naar oost worden aangeduid als A, B en C. De vindplaats besloeg de helft van kavel
A, het gehele kavel B en een kwart van kavel C. 820 Vanuit de ‘oerkavels’ A, B en C ontstonden na opdeling
de percelen I t/m VII. Als historisch tijdskader voor de verschillende oeveruitbreidingen beschikken we
over de genoemde kaarten uit 1659 en 1700 (afb. 129 en 130). Archeologische gegevens laten voor de
verschillende percelen de feitelijke uitvoering van het grondwerk zien (afb. 131).
De ontwikkeling aan de westzijde van kavel A begon met de aanleg van een scheepshelling rond
1602. Bij de splitsing van het bezit tussen 1659 en 1700 kwamen de percelen I en II tot stand en werd de
Oude Biksteengang gerooid. Op perceel I is ergens ná 1649, gelet op een dendrochronologische datering,
een nieuwe scheepshelling gebouwd. Perceel II werd toen voorzien van een nieuwe beschoeiing.
Het oorspronkelijke werfkavel B had een breedte van 24 x 31,8 m. 821 Ergens vóór 1659 werd dit opgedeeld in een 12,5 m breed perceel aan de westzijde (percelen V en VI) en twee 6,1 m brede percelen aan
de oostzijde (percelen III en IV). 822 Het westelijke perceel was ingericht met drie huizen aan de straat en
een onbebouwd achtererf. De smalle percelen III en IV waren ieder ingericht met een steeg aan de westzijde – de latere Sint Pietersgang en de Hartogs- / Hartjesgang – en langgerekte bebouwing vanaf de
straat tot ver op het achterterrein. Perceel III werd vóór 1659 al tweemaal uitgebreid in de Uilenburgergracht, de eerste keer met ruim 5 m door een houten caisson te timmeren en deze vol te storten met een
pakket van zand, klei en afval, de tweede keer door een aanplemping met zand, klei en bouwpuin.

815

SAA, toegang 5025, inv. nr. 23 (Vroedschapsresolutie, 1663).
Dit zijn de enige twee kaarten van particuliere landwinning die bekend zijn, zie Hameleers 2015, 44.
817
Veerkamp 2009, 96-98.
818
Gebaseerd op Gawronski en Jayasena 2016b, 92-93.
819
Jayasena en Schmitz 2012, 121.
820
Gawronski en Jayasena 2016b (MenA AAR 90).
821
Een breedte van 87 voet en een lengte van 112,5 voet.
822
Breedtes van 44 voet en twee van ieder 21,5 voet.
816
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129 De noordzijde van Marken langs de Uilenburgergracht in 1659 op de kaart van Herbert Roemer naar Cornelis Danckertsz de Rij. In
blauw zijn de oorspronkelijke werfkavels gereconstrueerd. De percelen waren al gesmaldeeld en stegen leidden van de Valkenburgerstraat naar de Uilenburgergracht: 1. Koehoudersgang, 3. Sint Pietersgang, 4. Hartogs-/Hartjesgang, 5. Oude Biksteeggang. De archeologische vindplaats VAL4 beslaat het middelste kavel en de randzones van de aangrenzende kavels (Stadsarchief Amsterdam, Stadsgedeelte 1938, bewerking MenA)

130 Dezelfde oever van Marken in 1700, in kaart gebracht door Jacob Bosch. In blauw wederom oorspronkelijke werfkavels en genummerd
de stegen: 1. Koehoudersgang, 2. Uitgeestengang, 3. Sint Pietersgang, 4. Hartogs-/Hartjesgang, 5. Oude Biksteeggang (Stadsarchief
Amsterdam, Stadsgedeelte 1939, bewerking MenA)
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131 De werfkavels A, B en C, de verkaveling van 1659 (rood) en de oeverzones van 1700 (magenta) geprojecteerd op de archeologisch
onderzochte scheepshelling en de verschillende landwinningen met kadeconstructies (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

Opvallend was dat voor de eerste landwinning gebruik werd gemaakt van een grote hoeveelheid scherven van Iberische olijfoliekruiken. Een derde verlenging van het perceel vond plaats in de tweede helft
van de zeventiende eeuw. De ontwikkeling op het naastgelegen perceel IV was in grote lijnen vergelijkbaar. Ook hier hadden vóór 1659 al aanplempingen plaatsgevonden. De belangrijkste verschillen met de
landwinning op perceel III waren het ontbreken van caissonconstructies en het minimale gebruik van
afval als ophogingsmateriaal.
Het westelijke deel van ‘oerkavel’ B werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw – in ieder
geval vóór 1700 – in tweeën gedeeld in de percelen V en VI, met er tussenin de latere Uitgeestergang.
Hiermee was het oorspronkelijke ‘oerkavel’ B in vier even brede percelen verdeeld. Na opdeling begon
ook hier het proces van individuele uitbreidingen in de Uilenburgergracht. Op perceel V gebeurde dit als
eerste door een aanplemping van pakketten zandige klei. Afval hierin – zoals op de percelen III en IV –
ontbrak geheel. De landwinning werd aan de waterzijde voorzien van een houten beschoeiing. Nog vóór
1700 werd het perceel nog eens 6 m uitgebreid. Als aanplempingsmateriaal werd kleiïg zand met puin
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gebruikt, wat resulteerde in een weinig draagkrachtige ondergrond. Het effect hiervan werd pas in de
daaropvolgende eeuwen zichtbaar, toen de bebouwing erop, tussen de Sint Pietersgang en de Uitgeestergang, sterk verzakte. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd ook perceel VI uitgebreid met
een landwinning van 5 m. Dit gebeurde door een nieuwe kade te timmeren en aan de landzijde ervan een
pakket van venige klei te storten. Tussen de percelen V en VI werd vervolgens de Uitgeestengang doorgetrokken. In een volgende fase is het terrein met 3 m verlengd, na de stort van een pakket zandige klei
in het water en de aanleg van een kade aan de buitenzijde ervan.
De zware eikenhouten beschoeiing uit circa 1602 op ‘oerkavel’ B liep door langs de waterzijde
van ‘oerkavel’ C. Nog vóór 1659 is hier een voorland aangeplempt met aan de waterzijde een eenvoudige
houten beschoeiing. Bij een opsplitsing van kavel C in de periode 1659-1700 ontstond kavel VII. Er vond
een landwinning plaats waarbij het kavel 8 m werd uitgebreid in de Uilenburgergracht. Voor deze landwinning is gebruik gemaakt van een mengsel van klei, zand en afval. Een opvallend hergebruikt houten
element waarmee de aanplemping werd verhard, betrof een vrijwel compleet roer van een fluitschip, een
exemplaar dat gezien de lengte van 90 voet niet op Marken was gebouwd. 823 De oevervoorziening bestond uit een beschoeiing van hergebruikt grenenhout. 824 In de eerste helft van de achttiende eeuw is het
perceel verder uitgebreid in de gracht. Het aanplempingsmateriaal bevatte een grote hoeveelheid aardewerk dat in verband is te brengen met suikerrafinage (zie 8.7.5).
Het archeologisch onderzoek aan de Valkenburgerstraat toonde het sterk provisorische karakter
van de particuliere landwinningen in de Uilenburgergracht, waarbij stegen werden verlengd en nieuwe
woningen verrezen op de aangeplempte grond. De methode en het materiaalgebruik bij de landwinningen verschilde. Een op enkele locaties vastgestelde werkwijze was het timmeren van houten vakken
in het water (caissons) die dan vervolgens werden volgestort met een mengsel van zand en puin. 825 Op
materiaal werd hier flink bezuinigd, zo bestond vrijwel al het hout dat werd gebruikt voor het timmeren
van kades oud sloophout, zo bleek uit de dendrochronologische dateringen. 826 De draagkracht van het
nieuwe land werd sterk bepaald door de gebruikte ophogingsmaterialen, en dit verschilde sterk per initiatiefnemer. Zo zagen we dat op de percelen III en VII de respectievelijke eigenaren de beschikking hadden over een grote partij keramiekafval om hun grondpakketten mee te verstevigen, maar ontbrak het
de eigenaren van de tussenliggende percelen hieraan. Het gevolg hiervan – in combinatie met bezuinigingen op ordentelijke funderingen en metselwerk van de bebouwing – was dat de steegwoningen na
verloop van tijd ongelijkmatig verzakten en dan vaak provisorisch werden hersteld.

823

Dendrochronologisch onderzoek wees uit dat ging om Nederlands eikenhout, gekapt in 1652 +/- 10. Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012.
824
Dit bleek uit de dendrochronologische dateringen van drie elementen. Twee planken dateerden van na 1576 (VAL4-159) en na 1617
(VAL4-160), de jukbalk van 1603 +/- 1 (VAL4-155). Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner, 2012.
825
Op vindplaats VAL4 maar één keer geconstateerd, maar op de vindplaats Valkenburgerstraat 72-106 (MenA vindplaats VAL5, 2016)
veelvuldig.
826
Vastgesteld op vindplaatsen VAL4 en VAL5.
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6.2.3 Amstelbocht, landwinning voor Vlooienburg (1595-1597/1601)
In november 1595 besloot de Vroedschap om – nu de Tweede Uitleg was voltooid en er naast de net gerealiseerde werfeilanden behoefte was aan een woonkwartier – in de bocht van de Amstel buiten de SintAnthoniespoort een eiland aan te plempen (afb. 126 en 132). 827 Hiervoor werden de bestaande weren
opgehoogd en extra land gewonnen in de Amstel. In de resoluties van de Vroedschap werd het aan te
plempen eiland aangeduid als ‘de erven gelegen buijten St Anthonispoorte’ en de ‘aenlandinge van den
Aemstel’. In 1600 werd gesproken over het ‘plompwerk’ in de Amstel en in de jaren erna de nieuwe
houtmarkt of de houtmarkt buiten de Sint-Anthoniespoort. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw
raakte de naam Vloonburg of Vlooienburg ingeburgerd. Aangenomen wordt dat deze naam een verwijzing was naar de voormalige Amsteloever die, voordat het eiland werd aangelegd, regelmatig ondervloeide. In het navolgende zal uitsluitend worden gesproken over Vlooienburg.

132 Het in 1595-1597/1601 aangelegde eiland Vlooienburg met de inrichting van vier huizenblokken (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

827

SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 13 en 20-11-1595).
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133 Het nog braakliggende eiland Vlooienburg op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597 (Stadsarchief Amsterdam, afb.
010001001030)

Voor de werkzaamheden was een bestek gemaakt door de fabrieksmeester Frans Heyndricxzn. Dit document is niet bewaard gebleven, maar uit het verslag van de twee vergaderingen die de Vroedschap er
aan wijdde, op 13 en 20 november 1595, valt zowel de besluitvorming als de technische aanpak in grote
lijnen te reconstrueren (bijlage 4). 828 In beide vergaderingen werd de noodzaak tot een snelle start van de
aanplemping benadrukt en in die van 20 november werd nog eens extra opgemerkt dat ‘d aenlandinghe
van de Aemstel’ weinig kosten met zich mee zou brengen. De stad beschikte op dat moment namelijk al
over een ‘goede partije rijs ende maskens van zeven palmen’ die speciaal voor dit project waren gekocht.
Daarnaast zou gebruikt kunnen worden gemaakt van ‘het stroo ende vuijlnis gebracht werdende op de
wallen’. Dit laatste suggereert dat er een inzameling van huisvuil is geweest. Mogelijk is er een relatie
met de op dat moment nog lopende werkzaamheden aan de stadswallen en werd de afvalstroom die
primair was bedoeld voor het op hoogte brengen van de verdedigingswerken nu gebruikt voor de aanplemping in de Amstel. De aanleg van het eiland moet voor het grootste deel in 1596 hebben plaatsgevonden. In 1597 werd het – nog geheel braakliggende – eiland voor het eerst afgebeeld op de stadsplattegrond van Pieter Bast (afb. 133). Het inklinken van het nieuwe land verliep langzamer dan gepland. Dit
deed de Vroedschap van 27 november 1600 besluiten om de uitgifte van erven op het ‘plompwerck’ met
een jaar uit te stellen zodat de stad nog de gelegenheid had het terrein ‘te doen verhogen ende prepareren naer behoiren’. 829 Deze nieuwe ophoging moet inderdaad binnen die termijn zijn uitgevoerd, want op
19 oktober 1601 besloot de Vroedschap tot de verkoop van de erven, hetgeen in 1602 gebeurde. 830
Het eiland Vlooienburg werd omgeven door drie grachten en de Amstel; de Houtgracht aan de
noordoostzijde, de Leprozengracht aan de zuidoostzijde, de Amstel aan de zuidwestzijde en de latere
Zwanenburgwal aan de noordwestzijde. De kades werden bestemd voor houtstapels, de bebouwing
828

SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 13 en 20-11-1595).
Janssen 1968, 307 en SAA, toegang 5025, inv. nr 8 (Vroedschapsresolutie, 27 november 1600).
830
Jansen 1968, 307 en Van Eeghen 1953, 17-23.
829
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vond plaats binnen vier rechthoekige vakken; aan de westzijde twee van 85 x 49 m en aan de oostzijde
twee van 76 x 49 m. De huizenblokken werden van elkaar gescheiden door de Lange Houtstraat van de
Leprozengracht naar de Zwanenburgwal en de Korte Houtstraat van de Houtgracht naar de Amstel. De
erven aan de buitenzijden werden verkocht inclusief straat en houtwal. Ze hadden een omvang van 170 x
20 voet, waarvan 20 voet vrij moesten blijven voor de aanleg van een straat nog eens 50 voet voor een
houtwal aan de kade. 831 In de nieuwe stadswijk vestigden zich vooral nieuwkomers, die zich vanuit de
Zuidelijke Nederlanden en andere delen van Europa in Amsterdam hadden gevestigd. Onder hen bevonden zich joden die Spanje en Portugal waren ontvlucht (de Sefardiem). Bij de verkoop van de eerste kavels op Vlooienburg in 1602 waren er nog geen Portugese joden onder de kopers, maar in 1650 bezaten
ze 20% van het huizenareaal. 832

134 Het eiland Vlooienburg op de eerste en derde editie (1625 en 1657) van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode.
Aan de waterzijde werden in 1626 de houtwallen uitgebreid en op de zuidwesthoek verrees in 1656 het Diaconieweeshuis (Stadsarchief
Amsterdam, afb. 010035000349 en B00000020785)

Vanaf circa 1630 vestigde zich een tweede groep joden in Amsterdam, de Asjkenaziem of Hoogduitse
joden, afkomstig uit Midden en Oost-Europa. Ook zij kwamen op en rond Vlooienburg te wonen. 833
In 1626 werden de houtwallen aan de zuidzijde verbreed door een nieuwe strook grond aan te
plempen in de Amstel (afb. 134-rechts en 135). Hiertoe werd een overeenkomst gesloten tussen de stedelijke fabrieksmeester Dirck Gerritsz en de 18 eigenaren van de uit te breiden percelen. De technische
uitvoering werd hierin als volgt gespecificeerd: ‘Item d’selve extentie te doen bejucken met sporen ende
eiken hoofden, cop geleyt, ende voorts onder ’t water t’ beschoeien met grenen delen of plancken ende
boven ’t water met eiken planken, ende dan d’selve anwervinge te doen vullen ende anhogen met zoden
of met vulnis so hooh als de wallen aldaer jegenwoordich sijn’. 834 Dit is – naast de voornoemde resolutie
uit 1595 – één van de weinige historische bronnen waarin expliciet wordt gesproken van het gebruik van
vuilnis als ophogingsmateriaal. Als bijlage bij de overeenkomst had stadslandmeter Cornelis Danckertsz
de Rij een kaart vervaardigd. 835 Het grondwerk werd van stadswege uitgevoerd, maar de eigenaren van
de erven moesten voor elke voet die ze bij hun bezit kregen zes gulden betalen. De uitgiftekaart van De
Rij toont de exacte afmetingen in Amsterdamse voeten en de nieuwe waterlijn.
831

Jansen 1968, 307.
Bonke 1987a, 32-41.
833
Een opvallende verklaring voor de joodse bewoning op Vlooienburg is te vinden in het werk van de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver I. Commelin (1694, 216). Volgens hem vestigden joden zich aan de oostzijde van de stad aangezien ze de Messias uit het oosten verwachtten. Om dezelfde reden waren volgens hem joden in de Beurs ook altijd aan de oostzijde te vinden.
834
SAA, notariële archieven nr. 720, folio 32, d.d. 26 januari 1626, notaris Pieter Carels. Zie ook Van Dillen 1933, 190.
835
SAA, stadsgedeelte 112 12-02 (genummerd 158).
832
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135 Vlooienburg, uitgiftekaart van de in 1626 uitgevoerde landwinning in de Amstel. Deze kaart hoort – waarschijnlijk – bij het bestek voor
de aanplemping en geeft een topografisch exacte weergave van de grootte van de percelen en het nieuw te winnen land (Stadsarchief
Amsterdam)

136 Vlooienburg , uitgiftekaart van de percelen die ontstonden na het verplaatsen van de houtwallen, circa 1661. De Amsteloever bestaat
uit de in 1626 aangeplempte terreinen en – op de zuidwesthoek – het Diaconieweeshuis uit 1656-1657. De kaart is naar het noorden gedraaid (Stadsarchief Amsterdam)
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In 1657 dienden de eigenaren van de erven langs de Amstel een verzoek in bij de Vroedschap om de
houtwallen te mogen bebouwen. 836 De stad was op dat moment al bezig om de houtstapels langs de
Amstel terug te dringen. In het ontwerp van de nieuwe stadsvergroting (Vierde Uitleg van 1660) zou de
stadsrivier een monumentale hoofdas moeten worden en hierbij paste de aanblik van houtwallen niet. In
1661 werd het bebouwen van de houtwallen aan de rivierzijde van Vlooienburg toegestaan. Hieraan werd
een aantal voorwaarden verbonden. De straat tussen de bestaande huizenblokken en de houtwallen, de
Zwanenburgerstraat, moest worden verbreed van 5,66 m naar 9,62 m. 837 Daar stond tegenover dat de
erven aan de waterzijde mochten worden uitgebreid om een rechte kade te creëren. Nieuwbouwplannen
moesten voortaan wel worden getoetst door de thesauriers van de stad, die langs de rivier een monumentaliteit nastreefden die zich kon meten met het Diaconieweeshuis dat in 1656-1657 naar ontwerp van
Daniël Stalpaert was verrezen op de zuidwesthoek van Vlooienburg (afb. 136). Aan de minder in het zicht
liggende Zwanenburgwal en de Houtgracht maakten de houtwallen plaats voor een stenen walmuur. 838

137 Waterlooplein (WLO, 1981-1982), dwarsdoorsnede door de aanplemping van het eiland Vlooienburg in een samengesteld noord-zuid
profiel (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

836

Jansen 1968, 307.
Van 20 naar 34 voet.
838
Abrahamse 2010, 194 en 255-256.
837
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Landwinningen Vlooienburg 1595-1626
De aanplemping en ophoging van Vlooienburg – zoals dat met archeologisch onderzoek is aangetoond –
toont de planmatige aanpak van het Stadsfabrieksambt (afb. 135). Het grondwerk van 1595 omvatte drie
fasen. 839 Als eerste werd op de rivierbodem een pakket gestort van zand met daarin een grote hoeveelheid stadsafval. Deze afvallaag werd afgedekt met een rietmat, waarvan het oppervlak een golvend verloop had op gemiddeld NAP -3 m. Hierop hebben nog twee ophogingen plaatsgevonden, tussen NAP 2,50 m en NAP -3 m met veenzoden en tussen -2,10 m en -2,50 m met zware klei. Beide lagen waren
vondstloos.840 Met de aanplemping van 1595-1597 was de Amstel op 220 m uit de Sint-Anthoniesdijk
komen te liggen. De aanleg van Vlooienburg omvatte niet alleen de aanplemping van water, de sloten
tussen de bestaande weren werden gedempt en het gehele terrein opgehoogd. 841
De aanplemping van 1626 – over een afstand van 11 m – is als volgt in zijn werk gegaan. 842 Op de
Amstelbodem is een laag van huisafval gestort. 843 Dit werd over de oude beschoeiing heen het water
ingestort, getuige de 1,3 m dikke afvalophoping tegen de beschoeiing. Het gebruikte afval bestond uit
rood- en witbakkend aardewerk, porselein, pijpaarde, evenals etens- en slachtafval in vorm van dierlijk
bot. Op de vuilstort bevonden zich een 70 cm dik pakket veenzoden, een 15 cm dikke zandlaag, een kleidek van 35 cm, opnieuw een 15 cm dikke zandlaag, en tenslotte een kleipakket dat reikte tot NAP -1,50.
Deze bovenste aanplempingslaag bevatte een grote concentratie huishoudelijk afval (vondstcomplex
WLO-168, zie hoofdstuk 6.5.2). Aan de waterzijde werd het nieuwe land afgezet met een houten beschoeiing die over een lengte van 7,7 m in kaart is gebracht. Deze constructie bestond uit gekantrechte
houten palen met aan de landzijde een betimmering van planken. De palen, die door de zijwaartse druk
van het achterliggende grondpakket in een hoek van 19° naar buiten waren weggedrukt, reikten tot NAP
-1,54 m. Voor de planken aan de binnenzijde was gebruik gemaakt van twee soorten hout. De bovenste
drie planken – tussen NAP -2,60 en 3,60 m – waren van eiken, die eronder – tot NAP -4,50 m – van grenen.

839

De aanplemping is op perceel IV over de volledige afstand van 59 m in profiel gedocumenteerd in de in elkaars verlengde liggende
westprofielen A-B en C-D.
840
De bovenliggende lagen waren grotendeels verstoord ten gevolge van de sloop van de bebouwing.
841
Op perceel V is dit te zien aan een 25 tot 35 cm dik pakket van grond met puin en scherven die, net zoals aan de waterzijde, werd afgedekt met een rietmat (op NAP -1,20 m) met daarop weer een pakket van klei (WLO, tekening 162, profiel L-M).
842
Profiel E-F. Dit is een oostprofiel. In het profielenoverzicht is profiel E-F gespiegeld.
843
De Amstelbodem lag op NAP -4,50 m, de laag van huisvuil had een dikte van 15 cm.
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6.3

Derde Uitleg (1613)

6.3.1 Inleiding
In de zeventiende eeuw werd het stedelijke areaal van Amsterdam aanzienlijk vergroot, zowel in omvang
als allure, met de aanleg van de grachtengordel en daar omheen een vestingwal met 26 bolwerken die de
halvemaanvormige plattegrond van de stad volmaakten. Dit project is niet in één keer tot stand gebracht, maar in twee fasen, die worden aangeduid als de Derde Uitleg (1613) en de Vierde Uitleg
(1660). 844 De Derde Uitleg, 154 hectare land van de Herengracht tot aan de Singelgracht, vond plaats in
de Stads- en Godshuispolder waar al sinds de zestiende eeuw een buitenstedelijke bebouwing bestond
(afb. 138 en 139).

138 Amsterdam na de Derde Uitleg met de grachtengordel, de haveneilanden Realeneiland (a), Prinseneiland (b) en Bickerseiland (c), de
grachten in de Jordaan, die zijn ontstaan door verbreding van bestaande sloten, 1. Palmgracht, 2. Goudsbloemgracht (Willemsstraat), 3.
Lindengracht, 4. Anjeliersgracht (Westerstraat), 5. Egelantiersgracht, 6. Bloemgracht, 7. Rozengracht, 8. Lauriergracht, 9. Elandsgracht,
10. Looiersgracht, 11. Passeerdersgracht en de voor deze stadsuitbreiding belangrijkste archeologische vindplaatsen (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
844

Bakker 1995, 75-76; Gawronski 2009, 14-15.
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139 De verkaveling en bebouwde zones (rood) in de Stads- en Godshuispolder voorafgaand aan de Derde Uitleg met de voor de prestedelijke ontwikkeling belangrijkste archeologische vindplaatsen (vergelijk afb. 96). De onderliggende topografie van 1832 – met nog de
stadswal met bolwerken – laat goed zien dat de voorstad een groot deel van het areaal omvat dat in 1613 bij de stad werd getrokken
(kaart: Thijs Terhorst, MenA)

In 1609 wendde het stadsbestuur zich tot de Staten van Holland en West-Friesland om een octrooi aan te
vragen voor een nieuwe stadsvergroting. De belangrijkste reden hiervoor, zo betoogden de stadsbestuurders, was de slechte staat waarin de bestaande verdedigingswerken verkeerden en, samenhangend
hiermee, het niet meer functioneren van het vrije schootsveld dat door ophogingen niet goed meer kon
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worden geïnundeerd en ten tweede voor een groot deel was bebouwd; de genoemde voorstad. Dat laatste zorgde er tenslotte voor dat de stad aanzienlijke belastinginkomsten misliep. Het octrooi, dat op 7
augustus 1609 werd verleend, was in hoofdzaak een juridisch document waarin het nieuwe rechtsgebied
van de stad werd vastgelegd en dat de stad de bevoegdheid gaf om terreinen die binnen de nieuwe uitleg
kwamen te liggen, te onteigenen, al dan niet voor de gebruikelijke schadeloosstellingen.
De jaren 1610 en 1611 stonden in het teken van het ontwerpen van de nieuwe stadsuitleg. Dit
omvatte geen alomvattend ‘masterplan’, maar een reeks deelplannen die gedurende de uitvoeringsfase
nog wel eens werden bijgesteld. 845 Na jaren delibereren werd in 1613 het uitbreidingsplan door de Vroedschap vastgesteld. Besloten werd dat de stadsuitbreiding niet rond de gehele bestaande stad zou komen
te liggen, maar alleen aan de westzijde. Dit had de consequentie dat het strak geometrisch vormgegeven
stadsplan abrupt eindigde bij de latere Leidsegracht, waar de wal in een haakse hoek afboog om aansluiting te zoeken bij de oude wal ter plaatse van het huidige Koningsplein. Dit volstrekt onverdedigbare deel
van de vestingwal was een goed voorbeeld van pragmatisme en benadrukte dat het hier om een tijdelijke
oplossing ging. Dit tijdelijke laat zich ook aflezen aan stadsplattegronden uit het tweede kwart van de
zeventiende eeuw, waar vanaf de knik het beoogde vervolg in stippellijn werd voortgezet, vaak als een
spiegelbeeldige kopie van de westelijke stadswal. Net zoals bij de Eerste en Tweede Uitleg werd voortgeborduurd op het stedenbouwkundige concept van de optimale stad, met rechthoekige blokken, radiaalstraten en vestingwerken naar de laatste vestingbouwkundige inzichten. Het nieuwe stedelijke gebied
werd ingericht in vier stedenbouwkundige elementen, waarbij een grove scheiding werd gemaakt tussen
wonen en werken:
1.
2.
3.
4.

Grachtengordel
Jordaan
Westelijke Eilanden
Vestingwerken

Als een vijfde stedenbouwkundige zone kan het havenbekken van het IJ worden beschouwd, het watervlak waar intensief scheepvaartverkeer plaatsvond en dat in de maritieme stad hét economische centrum
vormde. 846

6.3.2 Grachtengordel
Direct ten westen van de oude stad kwam een woongebied voor de meest kapitaalkrachtige stedelingen
langs drie parallelle grachten: van binnen naar buiten de Heren-, Keizers- en Prinsengracht. Aanvankelijk
was de Keizersgracht bedoeld als boulevard, naar het voorbeeld van het Lange Voorhout in Den Haag,
maar dit idee werd in 1613 losgelaten. 847 De ruim opgezette bouwkavels langs de grachten werden opgehoogd en – aan de Herengracht – al vanaf 1614 uitgegeven. Er verschenen kapitale woningen voor de
elite van de stad. De keuze voor grachten in plaats van boulevards kwam waarschijnlijk voort uit – een
combinatie van – drie factoren. Ten eerste kon het graven van grachten voorzien in ophogingsmateriaal
voor de stadsuitbreiding. Ten tweede waren ze essentieel voor de waterhuishouding. Ten derde waren
grachten van belang voor transport.

6.3.3 Jordaan
De tweede zone was een ambachtelijk kwartier, gelegen tussen de Prinsengracht en de stadswal. Dit
‘Nieuwe Werck’ is tegenwoordig bekend als de Jordaan. De stad besloot deze wijk in te richten binnen de
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bestaande, schuin op de Prinsengracht georiënteerde, verkaveling van de voorstad. Voor hen die door de
aanleg van de grachtengordel en de stadswal hun bezit kwijtraakten, was plaats in het nieuwe ambachtskwartier beschikbaar. Een wijziging van de stedelijke structuur, zoals bij de aanleg van de grachten, zou
hier veel ingrijpender zijn met het oog op de herhuisvesting van de bewoners van de toch al drukbevolkte
voorstad (afb. 139). 848 Wel werden ophogingen uitgevoerd, paden verbreed, waar nodig sloten gedempt
om straten aan te leggen en in andere gevallen sloten juist verbreed en uitgediept tot grachten. Bij de
ontwikkeling van de Jordaan had de stad beschikking over eigen gronden, het zogeheten stadsland, en
het Godshuisland, waaronder het grondgebied van het Karthuizerklooster dat na de Alteratie van 1578
door de stad aan het Burgerweeshuis was overgedaan. 849 Dit terrein, dat bekend stond als het Weesland,
strekte zich uit van halverwege de Willemsstraat en de Goudsbloemstraat tot aan de Westerstraat. Dit
gebied kon geheel worden herverkaveld. Daarnaast waren er velden die in het bezit waren van de gasthuizen, maar deze waren nauw gelieerd aan de stad, hetgeen de aankoop vergemakkelijkte.
In de Jordaan werden 11 grachten aangelegd (afb. 138). Voor de meest noordelijk gelegen Palmgracht werd De Braak gekanaliseerd, terwijl voor alle andere een bestaande sloot werd verbreed. Het
gaat om – van noord naar zuid – de Goudsbloemgracht, Lindengracht, Anjeliersgracht, Egelantiergracht,
Bloemgracht, Rozengracht (Plempensloot), Lauriergracht (Caetsbaenssloot), Elandsgracht (sloot van
Pompeus Occo), Looiersgracht en de Passeerdersgracht. Straten die werden gerooid na demping van
bestaande sloten waren de Palmstraat, Tuinstraat, Egelantiersstraat en de Nieuwe Leliestraat. In twee
gevallen kwam een straat voort uit de combinatie van het dempen van een sloot en het verbreden van
een bestaand naastgelegen pad. Zo werd voor de aanleg van de Rozenstraat de Pottenbakkerssloot gedempt en het naastgelegen voetpad inclusief een strook van de bestaande kavels gebruikt.850 De Elandsstraat ontstond na demping van de middensloot van het Margrietenpad en verbreding van de aan beide
zijde gelegen voetpaden. 851 Er waren ook sloten die werden gedempt zonder dat ze plaats maakten voor
een pad of gracht. Het ging hier om sloten die halverwege een huizenblok waren komen te liggen, op de
grens tussen de bebouwing aan de noord- en zuidzijde. Voorbeelden hiervan zijn de Pieters- of Gasthuissloot op de grens van de bebouwing aan de zuidzijde van de Lauriergracht en die aan de noordzijde van
de Elandsstraat en een 20 voet brede vaart tussen de Looiersgracht en de Passeerdersstraat. 852 De geleidelijke overgang van de oude naar de nieuwe situatie komt onder meer naar voren uit het gebruik van
zowel de oude als de nieuwe straatnamen in transportakten uit de jaren 1614 en 1615, zo werd een perceel bijvoorbeeld aangeduid als ‘gelegen op de Laurierengracht eertijts ’t Kaetsbaens padt geweest zijnde’. 853
Na de verbreding van de paden en de aanleg van grachten werden dwarsstraten gerooid en
nieuwe rooilijnen vastgesteld. Net zoals in de grachtengordel, maar nu met de oude hoofdstructuren als
uitgangspunt, werden rechthoekige bouwblokken uitgezet door aanleg van dwarsstraten en, wanneer de
afstand tussen de oude paden te groot was, extra parallelle straten. Voor de kavels werden standaardmaten gehanteerd. De breedte was doorgaans 20 voet, de lengte werd bepaald door de ligging, voor de
kavels langs de grachten was dit 90 tot 100 voet en voor die langs de straten 50 tot 60 voet. 854 Bij deze
herverkaveling werd er vanuit praktische en financiële overwegingen zoveel mogelijk naar gestreefd om
niet op grote schaal huizen te moeten verplaatsen of slopen, maar de oriëntatie van de tot straten omgevormde paden zo veel mogelijk intact te laten. Huizen die niet binnen de nieuwe rooilijnen stonden – dit
kwam het meeste voor bij al bestaande particuliere erven – moesten worden verplaatst. Dit kon gebeuren door de houten bouwsels op rollers te zetten of op schuiten te vervoeren. 855 Om de bewoners enigs848
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zins tegemoet te komen, kregen ze in 1613 van de stad een ontheffing voor het verbod op het bouwen
van huizen met houten gevels en wanden voor de duur van tien jaar. In de praktijk heeft de verstening
van de bebouwing in de Jordaan veel langer geduurd en moeten er eind zeventiende eeuw nog houten
huizen, waarvan sommige van vóór 1613, hebben gestaan. 856 Bij de aanleg van straten en dwarsstraten
werd de driehoekige noordzijde van de Jordaan, ten noorden van de Palmgracht, in eerst instantie overgeslagen. Pas in 1647 werden hier percelen uitgegeven. 857
Grondwerk in de Jordaan
Uit zowel historische- als archeologische gegevens komt goed naar voren dat bij de aanleg van de Jordaan, in tegenstelling tot de grachtengordel, het prestedelijke landschap maar minimaal en veelal ad hoc
is opgehoogd. Dempingen van sloten werden net zoals ophogingen in de geschreven bronnen nauwelijks
vermeld. Een zeldzaam voorbeeld handelt over de uitgifte van zeven erven langs de Tweede Boomdwarsstraat, destijds de ‘Kerckstraet’, waarvan werd vermeld dat ze ter plaatse van een gedempte sloot
lagen en waren opgehoogd. 858 Bij de uitgifte van percelen langs de Laurierstraat uit de jaren 1616 en 1617
werd herhaaldelijk vastgelegd dat de kopers de straat voor hun erf op eigen kosten zouden moeten ophogen tot het daartoe gestelde peil. 859 Ook zijn er voorbeelden bekend dat de kopers van een erf zelf een
daarop gelegen sloot moesten dempen. 860 In een ander geval werd een oude sloot wel genoemd, maar is
niet duidelijk wie vervolgens verantwoordelijk was voor de demping en hoe dit gebeurde. Dit was in 1615
het geval bij de verkoop van een perceel aan de oostzijde van de Konijnenstraat tussen de Lauriergracht
en ‘tot achter ter halver sloot’, dat was gerooid door de stedelijke rooimeesters. 861 Deze sloot was de Sint
Pieterssloot, die archeologisch is getraceerd op hetzelfde perceel. 862 De geringe ophoging van de Jordaan komt ook goed naar voren uit het feit dat na de aanleg van de Elandsstraat en de Looiersstraat in
1621 een nog niet gedempt deel bestond van de zuidersloot van het voormalige Pompeuspadt. 863 Het zo
lang in stand houden van de oude sloten was ten aanzien van de waterhuishouding niet mogelijk geweest
wanneer metersdikke ophoging was uitgevoerd. Het feit dat percelen werden uitgegeven – en soms al
bebouwd – voordat oude sloten geheel waren gedempt, geeft aan dat de ophogingen hier minimaal
moeten zijn geweest, aangezien er andere problemen zouden zijn opgetreden in de waterhuishouding.
Ook het Tuinpad verdween stukje bij beetje na het rooien van de Tuinstraat ten noorden hiervan. 864
Uit archeologisch onderzoek is naar voren gekomen dat terreinen die al in de zestiende- en het
begin van de zeventiende eeuw waren opgehoogd ten behoeve van bewoning en ambacht, bij de stadsvergroting van 1613 vrijwel niet verder zijn opgehoogd. Voorbeelden van dergelijke locaties zijn te vinden
aan de Westerstraat en de Konijnenstraat waar minimaal 0,5 tot 1 m werd opgebracht. 865 Andere terreinen met een minder intensief gebruik, aan bijvoorbeeld de noordzijde van de Rozenstraat, werden wel
met meer dan anderhalve meter, in de praktijk waarschijnlijk drie meter, opgehoogd. 866 Het ophogingsmateriaal bestond over het algemeen uit een willekeur aan zand, puin, klei, veen en afval. Bij de ophogingen van de afzonderlijke erven zag de stad erop toe dat iedereen dit tot dezelfde hoogte deed. Wanneer dit niet werd gedaan, zouden de laaggelegen terreinen wateroverlast krijgen van de hogere percelen. Bij het in gebreke blijven door de eigenaren van percelen, dan zou de stad de ophoging op zich ne856
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men, maar dan wel tegen dubbele kosten. 867 Ook in de tegenwoordige stad is nog te zien dat de Jordaan
met een straatniveau van gemiddeld NAP +0,5 m lager ligt dan de op gemiddeld NAP +1 m gelegen en
grootschaliger opgehoogde westelijke grachtengordel.

6.3.4 De westelijke eilanden, van rietland tot scheepswerven
Tussen de Haarlemmerdijk en het IJ lag tot begin zeventiende eeuw een uitgestrekt rietland, genaamd
de Rietvink. Dit buitendijkse land werd aan de waterzijde beschermd door een zomerdijk. 868 In de aanloop naar de Derde Uitleg werden plannen ontwikkeld om in dit buitendijkse gebied een haven aan te
leggen voor haringvisserij. Hiertoe werden in de jaren 1601-1611 ook al voorbereidingen getroffen. In het
uiteindelijke ontwerp van de Derde Uitleg maakte de vissershaven plaats voor werfeilanden voor
scheepsbouw, vergelijkbaar met de eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg die in 1592 aan de oostzijde van de stad waren gerealiseerd. Als eerste werd het nieuwe stedelijke areaal omgeven door een
stadswal. De verdedigingswerken van langgerekte courtines en vijfzijdige bolwerken werden uitgevoerd
naar de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De werkzaamheden gingen, na advies ingewonnen te
hebben bij stadhouder Prins Maurits, in 1611 van start. De vestingwal eindigde aan de IJ-oever met het in
steen opgetrokken bolwerk Leeuwenburg, dat ook Blauwhoofd werd genoemd. De zone achter de wal
werd ingericht met lijnbanen en zoutketen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan de nieuwe waal, een haven
omsloten door een dubbele palenrij. Deze was in de zomer van 1611 gereed. In de nieuwe stadsuitleg
paste niet de tot dan toe kronkelige Haarlemmerdijk. Na het besluit in 1610 om de hoogwaterkering te
verleggen en te vervangen door een nieuwe kaarsrechte dijkstraat vond de uitvoering plaats in de periode augustus 1611 en november 1612. 869
In 1612 kocht de stad ten behoeve van de aanleg van de werfeilanden buitendijks land in de Rietvink aan. Het ontwerp van de haveneilanden was geheel gebaseerd op het beproefde concept van de
eilanden van de Tweede Uitleg, met twee parallelle eilanden loodrecht op de oever en aan de IJ-zijde
over de volledige breedte een derde eiland (afb. 140). De eilanden kregen de namen Voor-, Middel- en
Achtereiland, in de loop van de zeventiende eeuw vervangen door respectievelijk Bickers-, Prinsen- en
Realeneiland. Het enige verschil met de oostelijke werfeilanden was dat de nieuwe vestingwal de eilanden aan twee in plaats van één zijde omsloot, waardoor alleen en het meest oostelijke eiland – Voor- of
Bickerseiland – aan de IJ-oever lag. Ook in het grondwerk kwamen de westelijke eilanden overeen met
Uilenburg, Marken en Rapenburg. In het rietland werden grachten gegraven en met de grond die vrijkwam werden de tussengelegen terreinen opgehoogd. Het Bickerseiland kwam geheel op de oude zomerkade te liggen, die ten behoeve van het eiland was verbreed tot 85 m. 870
Van de drie eilanden lag alleen het Achterste- of Realeneiland op stadsgrond. Hier verrees in
1613 een Taanhuis, waar touwen en zeilen in een looistof werden behandeld (getaand) tegen bederf. 871
Het was de enige plek in de de stad waar deze overlastveroorzakende industrie was toegestaan. In 1615
werden de eerste kavels uitgegeven, waarbij de stad sterk inzette op – opnieuw – de vestiging van haringvissers op het eiland.
Om het voor hen aantrekkelijk te maken om zich hier te vestigen, kwam de stad potentiële kopers tegemoet door op een kavel van 300 bij 300 voet een kade aan te leggen, op voorwaarde dat de
kopers de ophoging van het terrein voor hun rekening zouden nemen. 872 Ook dit stedelijke initiatief om
de haringvisserij naar de noordwesthoek van de stad te halen, was weinig succesvol, zeker nadat Reijnier
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Reaal in 1624 grote delen van de nog beschikbare kavels op het eiland opkocht en hier direct huizen liet
bouwen langs de Middelstraat, de tegenwoordige Taanstraat. Op last van de stad, tenslotte, werd aan de
oostzijde van het eiland in 1634 de Zandmarkt gevestigd. 873 De ontwikkeling van de andere twee eilanden, het Bickerseiland en het Prinseneiland, liep grote vertraging op. Met voorkennis hadden voormalige
stadsbestuurders en kooplieden op grote schaal grond gekocht in de buitenpolder om die, wanneer de
stad die gronden nodig had voor de uitbreiding tegen woekerprijzen van de hand te doen. 874 Na een jarenlange juridische strijd werd pas in 1622 een schikking getroffen tussen de stad en de speculanten. In
de tussenliggende jaren waren de braakliggende eilanden verworden tot een wildernis.

140 Transformatie van de buitenpolder; links een ontwerp van de westelijke eilanden en stadswal, geprojecteerd op de bestaande kavels.
De groene kavels waren eigendom van de stad, de overige moesten worden aangekocht (Stadsarchief Amsterdam). Rechts de westelijke
eilanden Realeneiland , Prinseneiland en Bickerseiland met de locatie van de archeologische vindplaats in de Taanstraat (TAAN) (kaart:
Thijs Terhorst, MenA)

Ondergrond van de westelijke eilanden
Archeologisch onderzoek in de Taanstraat (afb. 140, rechts, TAAN) heeft inzicht gegeven in de praktijk
van de ophoging van de westelijke eilanden. 875 Het Realeneiland bleek te zijn opgehoogd met afwisselend baggerspecie en klei- en veenzoden. Het archeologisch onderzoek richtte zich op zeven huizen –
Taanstraat 9 t/m 15 – op de percelen die in 1624 door Reijnier Reaal zijn ontwikkeld. De bovenste ophoging van de percelen bestond uit een verharding van stadsafval, dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan
het bouwrijp maken van de kavels in 1624. De samenstelling van het keramiekafval is kenmerkend voor
het eerste kwart van de zeventiende eeuw. 876 De huizen waren opgetrokken in eensteensmuren en zijn in
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één keer neergezet. 877 Op de fundering was bezuinigd. Een gangbare zeventiende-eeuwse Amsterdamse
fundering was samengesteld uit paarsgewijs geheide palen, onderling verbonden door kespen met daarop, in de lengterichting van de muur, een langshout. Met een dergelijke constructie was het gewicht van
de muren evenredig over de fundering verdeeld. Voor de huizen aan de Taanstraat waren kespen achterwege gelaten zodat het langshout direct op de paalkoppen rustte en bovendien waren niet paarsgewijze, maar enkele palen gebruikt. Deze kostenbesparingen hadden op termijn geleid tot verzakkingen.
Ook hadden de huizen geen binnenplaats met beerputten. De sanitaire voorziening was in plaats daarvan
inpandig, met een rechthoekige beerkelder van circa 3 x 3 m onder het achterste deel van het huis.

6.3.5 Vestingwerken
De vierde zone omvatte de militaire voorzieningen; de stadsomwalling. In feite was dit het eerste onderdeel van de stadsuitbreiding die werd aangepakt, het octrooi handelde, zoals gezegd, in eerste instantie
ook alleen om het mogen aanleggen van de nieuwe stadsomwalling. Voor het ontwerp van de verdedigingswerken rondom de stad – in ieder geval het deel tussen de IJ-oever tot aan het Karthuizerklooster –
was advies ingewonnen bij stadhouder Prins Maurits. 878 Dit waarborgde de juiste toepassing van het
Oudnederlandse vestingstelsel, met rechte courtines en op regelmatige afstand bolwerken. De werkzaamheden gingen in 1611 van start. De wal liep met een ruime bocht langs de westzijde van de bestaande stad, om met een rechte hoek af te buigen langs de latere Leidsegracht om daar aan te sluiten op de
oude wal bij het Koningsplein. Dit volstrekt onverdedigbare deel van de vestingwal was een goed voorbeeld van pragmatisme en benadrukte dat het hier om een tijdelijke oplossing ging. Dit tijdelijke laat zich
ook aflezen aan stadsplattegronden uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw, waar vanaf de knik
het beoogde vervolg in stippellijn werd voortgezet, vaak als een spiegelbeeldige kopie van de westelijke
stadswal. In november 1613 was de verdedigingswal zo goed als gesloten en kon de oude worden afgegraven en met de grond werd de stadsgracht versmald en gekanaliseerd tot Herengracht. Deze werkzaamheden waren reeds in januari 1613 gereed, toen de eerste kavels werden geveild.

877
878

De muren waren opgetrokken in rode bakstenen van 24 x 11,5 / 12 x 4,5 / 5 cm. De onderzijde van de muren lag op 1,05 m – NAP.
Abrahamse 2010, 50.

211

6.4

Vierde Uitleg (1660)

In de jaren rond 1660 werd Amsterdam uitgebreid aan de oostzijde, waarbij de grachtengordel werd
doorgetrokken over de Amstel naar het IJ. Hierbij werd de karakteristieke halvemaanvormige stadsplattegrond tot stand gebracht (afb. 149). De eerste aanzetten tot deze stadsvergroting werden gegeven in
de jaren 1640 (afb. 141 en 142).

141 Amsterdam rond 1650, aan de vooravond van de Vierde Uitleg, met het in 1644 gerealiseerde Waalseiland (1), de vestingwal op het
‘Nieuwe Eylandt’ (2) en de Nieuwe Vaart. Buiten de omwalling bevond zich een uitgestrekte voorstad en het gehucht Oetewaal op de
kruising van de Sint-Anthoniesdijk en de Oetewalerweg, de tegenwoordige Linnaeusstraat (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

6.4.1 Havenfront
In de jaren veertig van de zeventiende eeuw werd begonnen met de uitbreiding van de haven. Dit was
nodig geworden door het toenemende scheepvaartverkeer en de voortschrijdende verzanding van de
Oude Waal. De palenrij in het IJ werd naar het noorden verplaatst en aan de oostzijde werd in 1642 de
stadswal, die op Rapenburg bij het bolwerk Rijssenhoofd eindigde, doorgetrokken in het IJ (afb. 140).
Hiertoe werd een langgerekt eiland aangeplempt, dat met een ophaalbrug was verbonden met bolwerk
Rijssenhoofd. Dit ‘Nieuwe Eylandt’, zoals de nieuwe vestingwal werd genoemd, bestond uit een aarden
courtine met twee bolwerken. Halverwege bij het eerste bolwerk maakte de wal een knik van 20° naar
binnen (het westen) en liep vervolgens recht door naar het tweede en laatste bolwerk het ‘Nieuwe
Hooft’.
Naast de vergroting van de haven werd in 1644 ook een geheel nieuw eiland in het IJ aangelegd,
het Waalseiland (afb. 141-1 en 142). Het rechthoekige grondplan werd, volgens Commelin, eerst uitgezet
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met een beschoeiing van ingeheide palen en vervolgens ‘met alderley hoging in geplempt’. 879 Het eiland
werd in drie blokken van huiserven verdeeld en de erven in 1645 verkocht. Bij het ontwerp werd geopperd om als ophogingsmateriaal de baggerspecie te gebruiken die vrij kwam bij de hoognodig uit te baggeren Oude Waal. 880 In 1648-1649 werd de Nieuwe Vaart gegraven ter verbetering van de waterkwaliteit
in de haven. 881

142 Het oostelijke havenfront rond 1650. In 1642 was de vestingwal op het ‘Nieuwe Eylandt’ gerealiseerd, in 1644 volgde de aanplemping
van het Waalseiland en in 1648 werd dwars door de buitenpolder de Nieuwe Vaart gegraven. In 1657 werd het gehele gebied tussen de
vestingwal, die op dat moment al werd omgevormd tot Kattenburg, en Oetewaal bestemd tot haven (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

6.4.2 Voorstad
In het veenweidegebied rondom de stad ging de ontwikkeling buiten de omwalling na voltooiing van de
Derde Uitleg onverminderd voort. Tegen het midden van de zeventiende eeuw waren grote delen ingericht met tuinen, huizen en werkplaatsen. Aan de oostzijde van de stad, aan de Sint-Anthoniesdijk op de
kruising met de Oetewalerweg, bevond zich het gehucht Oetewaal (afb. 141 en 142). 882 Historische bronnen over Oetewaal zijn schaars en ook in de vele historische studies over Amsterdam is het buurtschap
niet meer dan een voetnoot gebleven. We zien in geschreven bronnen verschillende spellingsvarianten
van de naam van het gehucht: Houtewael, Ottenwael, Utewaal, Oetenwail en Oetenwaal. Deze gaan alle
terug op Olde- of Oudenwael, ofwel, een land aan een Waal, een meer dat bij een dijkdoorbraak tot
stand was gekomen. De oudste historische vermelding van het buurtschap dateert van 1387 en uit een
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bron uit 1413 blijkt dat het op dat moment één van de zeven buurtschappen was van Nieuwer-Amstel. 883
De bebouwing van Oetewaal concentreerde zich rond het kruispunt en bestond uit enkele boerderijen
met schuren, een kerk gewijd aan de heilige Anna en een herberg. 884 De Oetewalerweg liep aanvankelijk
vanaf de Sint-Anthoniesdijk tot aan de oever van het Diemermeer (afb. 143). Met de inpoldering ervan en
de inrichting van de Watergraafsmeer werd de Oetewalerweg doorgetrokken als de Middenweg en
hiermee een belangrijke doorgaande weg. Op zondag 5 maart 1651 sloeg het noodlot toe voor Oetewaal.
Bij een zware storm brak de Sint-Anthoniesdijk door en werd het gehucht grotendeels weggevaagd en
de Watergraafsmeer geheel onder water gezet. Enkele jaren later, na het dichten van de dijk, werden er
weer enkele gebouwen neergezet, maar tot een echte opbloei kwam het niet meer. 885

143 Oetewaal (Ottenwael) op de kaart van Amstelland en Waterland van Beeldsnijder uit 1575 (gravure 1663)

6.4.3 Stadsuitbreiding
Na een snelle bevolkingstoename te hebben doorgemaakt – tot circa 175.000 inwoners – was Amsterdam midden zeventiende eeuw dringend toe aan een uitbreiding. De directe aanleiding voor het stadsbestuur om een stadsvergroting op de agenda te zetten was de zorgwekkende toestand van de laatzestiende-eeuwse vestingwal aan de oostzijde van de stad, zeker na de mislukte Aanslag (aanval) op de stad
door stadhouder Prins Willem II in 1650. Het eerste plan van de vestingbouwkundige Jan Heijmansz Coeck uit 1652 ging uit van een spiegeling van de westelijke omwalling, compleet met een aan de IJ-oever
naar binnen zwenkende wal om de haven, net zoals bij de westelijke eilanden, te beschermen. Het planCoeck haalde het niet en er zouden nog jarenlange discussies volgen over de beste wijze om de stad uit
te breiden en te fortificeren. In 1654 besloot de Vroedschap om de stadswal op ‘Nieuwe Eyland’ te transformeren in een haveneiland ten behoeve van de Admiraliteit. De Admiraliteit was tot dan toe gevestigd
op Uilenburg en Rapenburg, maar hier was een nijpend ruimtegebrek ontstaan. De wal werd geslecht en
de vrijgekomen grond gebruikt om het eiland naar het oosten verder aan te plempen, hiermee ontstond
883
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het eiland Kattenburg. Op 19 januari 1657 nam de stad het besluit om het gehele buitendijkse gebied
tussen het in aanleg zijnde Kattenburg en Oetewaal te bestemmen tot havengebied. Feitelijk werd hiermee de aanleg van de oostelijke eilanden geïnitieerd. De aanleg van de oostelijke eilanden was het eerste
deel van de nieuwe stadsvergroting, de Vierde Uitleg, die werd uitgevoerd. In de planvorming startte de
havenuitleg als eerste en ook van hieruit werd de stadswal aangelegd.
Op 19 januari 1657 werd het ontwerp voor een nieuwe stadswal langs de oostelijke eilanden tot
aan de Amstel vastgesteld, nog voordat officieel sprake was van een stadsuitbreiding. 886 Pas in 1660
werd het tracé van de nieuwe vestingwal, vanaf de Leidsegracht tot aan het IJ vastgesteld. Bij de uitvoering werd voorrang gegeven aan de toegangen tot de stad. Hierdoor ontstond een aantal losse voorposten buiten de oude stadswal die gaandeweg met elkaar werden verbonden. De vestingwal van de Vierde
Uitleg sloot aan op die van de Derde Uitleg en omringde de stad met een halfcirkelvormige verdedigingsgordel met 26 bolwerken. 887 Ondanks dat de Nederlandse vestingbouw sinds 1613 tal van vernieuwingen had ondergaan, koos het stadsbestuur voor uitvoering volgens het beproefde Oudnederlandse
vestingstelsel. 888 Wel werden in de constructie enkele vernieuwingen doorgevoerd. In de halve eeuw die
was verstreken sinds de aanleg van de stadswal van de Derde Uitleg was gebleken dat aarden wallen
uitzakten. Bij de nieuwe stadsomwalling werd daarom gekozen voor een zware fundering. Deze bestond
uit een negen meter brede houten vloer die rustte op meer dan 100.000 palen met kespen. 889 Op deze
vloer kwam aan de veldzijde een bakstenen schildmuur. 890 Achter deze muur werd het wallichaam opgeworpen met aarde en modder die was gewonnen bij het uitgraven van de stadsgracht. Om te voorkomen dat het muurwerk door het gewicht van het aardlichaam naar buiten zou worden gedrukt, werden
dwars op de muur aan de achterzijde gewelven gemetseld. De courtines kregen ieder 47 gewelfbogen, de
bolwerken 44. Op deze bogen rustte het wallichaam met walgang. Aan de grachtzijde werd tenslotte
onder de voet van de muur een houten damwand geplaatst om te voorkomen dat het water de fundering
van de vestingmuur zou ondermijnen.
De inrichting van het nieuwe stedelijke areaal werd vastgesteld op 30 januari 1662. 891 De Vierde
Uitleg was in veel opzichten de vervolmaking van het stedenbouwkundig concept van de Derde Uitleg,
waarmee de halvemaanvormige stadsplattegrond tot stand kwam.892 De zonering van wonen en werken
werd voortgezet, maar wel met als belangrijkste verschil dat de inrichting van het gemengde woon- en
werkkwartier niet ondergeschikt zou zijn aan de bestaande verkaveling, zoals de Jordaan bij de Derde
Uitleg. Daarnaast werd in dit gebied tussen de Prinsengracht en de stadswal een tweedeling tot stand
gebracht met het graven van een extra gracht ertussen. Het gebied buiten deze Achtergracht werd bestemd voor overlast veroorzakende industrieën. 893 In september 1663 was het grondwerk voor de nieuwe
vestingwal grotendeels voltooid, maar het duurde nog jaren voordat het eigenlijke metselwerk aan de
muren en poorten gereed was (afb. 144). 894
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144 Grondwerk ten tijde van stadsvergroting; het afgraven van de oude verdedigingswal na voltooiing van de nieuwe, in 1660 geëtst door
Abraham Bloteling naar een tekening van Jacob van Ruysdael (Stadsarchief Amsterdam, 010001000070)

6.4.4 Stedelijke ontwerpen Vierde Uitleg
De onbevredigende concessies die bij de Derde Uitleg aan het ideale stadsplan moesten worden gedaan,
deden het stadsbestuur besluiten om bij de Vierde Uitleg alle bestaande structuren en verkavelingen in
het buitengebied geheel ondergeschikt te maken aan het ontwerp, ofwel, weg te vagen en integraal op
te hogen. Op plankaarten is deze gang van zaken te zien in de vorm van kaarsrechte lijnen die het verloop van de geplande grachten tonen, dwars door de dichtbebouwde weren van de voorstad of doordat
het nieuw te ontwikkelen gebied wit was gelaten om de ontwerpers alle vrijheid te geven. 895 De grachten
en bouwblokken werden – ook weer loodrecht – doorsneden door radiaalstraten die uitkwamen op een
wagenplein bij een stadspoort, van west naar oost de Leidsestraat, Utrechtsestraat, Weesperstraat en de
Muiderstraat / Plantage Middenlaan. Tussen de stadswal en het woon- en werkgebied werd een parallelle
gracht gegraven, de Lijnbaansgracht. Uit de ontwerpfase van de stadsuitbreiding zijn verschillende ontwerpkaarten bewaard gebleven, waarvan de meeste zijn vervaardigd door Cornelis Danckertsz de Rij (ca.
1596-1662). De kaarten van De Rij tonen een gedetailleerd, niet zelden uitvoerig geannoteerd, beeld van
de bestaande situatie met daarop geprojecteerd het nieuwe ontwerp (afb. 145). Goed zichtbaar is hoezeer het passen en meten was om het ideale grondplan dat op de tekentafel was bedacht in het bestaande landschap vorm te geven. Vast stond dat de structuur van de langgerekte weren met daartussen ontginningsloten zouden verdwijnen en hetzelfde gold voor de te onteigenen woon- en werkkavels. Ingewikkelder was het met een aantal bestaande uitvalswegen, waterlopen en waterkeringen, die niet zomaar konden worden uitgevlakt, gedempt of afgegraven. Aan de westzijde van het nieuwe stadsgebied
lag de Heiligeweg.
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145 Ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg door stadslandmeter De Rij uit 1660 met daarop een variant voor de Sint-Anthoniesdijk en versmalde en rechtgetrokken Amstel (Stadsarchief Amsterdam, 010033000080)

146 Detail van de voorgaande kaart van de Rij met gestippeld het nieuwe stedelijke ontwerp, de loop van de Boerenwetering die hier
gedempt zou moeten worden (1), de verlegging van de Heiligeweg tussen Heiligewegspoort en Leidsepoort naar de Leidsestraat (2 en 3)
en een eerste aanzet tot het aanhelen van de oude en nieuwe stadswal (4 en 5)
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Deze weg en de parallel daaraan gelegen Heiligewegsvaart (vanaf het Singel) strekten zich uit vanaf de
Kalverstraat via de nog bestaande Heiligeweg in een rechte lijn uit naar de Overtoom. Dit kaarsrechte
tracé lag evenwel niet loodrecht op de ontworpen bouwblokken en grachten en moest derhalve wijken
voor een iets meer naar het zuiden gerooide radiaalstraat – de Leidsestraat – die uitkwam bij de Leidsepoort. Deze aanpassing gebeurde alleen binnen de stadsomwalling, het doorgaande verkeer dat hier de
stad verliet kwam via een bocht naar rechts weer op de oude Heiligeweg (Overtoom) terecht. De Boerenwetering was een ander landschappelijk element dat de regelmaat van de verkaveling doorbrak en
het deel dat binnen de nieuwe omwalling zou vallen, werd dan ook gedempt. Ook de aansluiting van de
oude- op de nieuwe stadswal is door De Rij in verschillende ontwerpvarianten uitgetekend. Uiteindelijk
moest het bolwerk Osdorp – uit de tijd van de Derde Uitleg – deels worden gedraaid om dit goed te laten
aansluiten op de reeds bestaande vestingwerken.
Ook de aansluiting van het oude en het nieuwe deel van de grachtengordel was onderwerp van
discussie (afb. 146). Uiteindelijk zou deze bij de Leidsegracht komen. Verder naar het oosten is op de
kaarten te zien hoe de slingerende Amsteldijken werden verlegd naar de versmalde en rechtgetrokken
rivier tussen de oude stadswal bij de Blauwbrug en de nieuwe omwalling ter plaatse van de Hoge Sluis
(afb. 147). 896 Net zoals eeuwen tevoren de Amstel was gebruikt als as voor het in cultuur brengen van de
woeste veengronden, zo diende de rechtgetrokken stadsrivier in 1660 als centrale as waarop loodrecht
de doorgetrokken grachten en bouwblokken werden georiënteerd. In tegenstelling tot de ontginners, die
de brede en meanderende rivier voor lief moesten nemen, maakten de zeventiende-eeuwse stadsuitbreiders het landschap in 1660 geheel ondergeschikt aan het ontwerp.
Het Amstelproject bracht grootschalige aanplempingen met zich mee, maar de stad rekende erop een deel van de kosten terug te verdienen met de verkoop van de bouwgrond langs het water. De
breedte van de Amstel werd teruggebracht tot 85 m (300 voet). Vestingbouwkundig had dit het voordeel
dat de afstand tussen de bolwerken die de rivier moesten flankeren niet te groot zou zijn. Vanuit waterhuishoudkundige optiek werd daarnaast verwacht dat een smallere rivier de doorstroom van het water
zou bevorderen.
Bij het gebied ten oosten van de Amstel moest rekening worden gehouden met een goede aansluiting op de oostelijke eilanden, die op het moment van het vaststellen van de stadsvergroting al grotendeels waren voltooid. Daarbij kwam ook dat de Sint-Anthoniesdijk – de zuidelijke IJ-dijk – het nieuwe
stedelijke gebied diagonaal doorkruiste. In eerste instantie werd onderzocht in hoeverre behoud van de
dijk op die plaats mogelijk was, maar uiteindelijk werd het praktischer bevonden om de waterkering in
zijn geheel te verleggen naar de – huidige – Rapenburgerstraat en Hoogte Kadijk. Dit had de nodige praktische gevolgen. Bij de aanleg van de stadswal – die was al vergevorderd – was er vanuit gegaan dat aan
het einde van de Sint-Anthoniesdijk, bij de kruising met de Oetewalerweg, een nieuwe stadspoort zou
komen. De palen van deze Waetergraefspoort waren al geheid en de muren al enige voeten opgemetseld
toen het besluit viel dat de poort meer naar het zuidwesten tussen twee andere bolwerken moest komen,
de locatie van de huidige Muiderpoort.897
In de nieuwe stedelijke uitleg was in de ogen van de stedelijke planologen geen plaats voor
Oetewaal (afb. 148, boven). In 1658 werden de gronden onteigend en kon het werk aan een stadswal met
twee bolwerken beginnen (afb. 148, onder). 898 De Oetewalerweg behield de naam tot 1878, toen ging
deze over in Linnaeusstraat en hetzelfde gebeurde met het deel dat in 1896 werd geannexeerd van
Nieuwer-Amstel.
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147 Detail van een ontwerpkaart van De Rij uit 1660 waarop te zien hoe de Amstel tussen Blauwbrug en Hoge Sluis zou moeten worden
versmald en rechtgetrokken (Stadsarchief Amsterdam, detail van 010033000080)
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148 De verdwijning van Oetewaal, boven een detail van een tekening van Cornelis Danckertsz de Rij uit 1656 met daarop aangegeven de
kern van het buurtschap en de dijkdoorbraak van 1651. Onder een detail van een ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg waarop te zien is hoe
een nieuwe stadswal met poort en een gracht zijn geprojecteerd op Oetewaal (Stadsarchief Amsterdam, boven
MMSAA01_00694000F32b; onder 010033000080)
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149 Amsterdam na de Vierde Uitleg (vergelijk afb. 138) met de zones buiten de vestingwal die in de tweede helft van de zeventiende eeuw
werden bebouwd (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

6.4.5 Ophogingen Vierde Uitleg
In de jaren 1659-1661 waren de graaf- en baggerwerken bij de aanleg van de stadsomwalling langs de
oostelijke eilanden de verantwoordelijkheid van tweede onderfabrieksmeester Jacob Lambertsz Spakenburgh. Na diens terugtreden in 1661 trad Jan Hendricksz van den Berg aan als toezichthouder op de
stadsgraaf- en -modderwerken, ofwel, ‘alle gravinge, verhoginge, baggeringe etc’. 899 Na vaststelling van
het uitbreidingsplan van de Vierde Uitleg in 1662 werd stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij belast
met het uitzetten van de verkaveling, zodat gestart kon worden met het graven van grachten en de aanleg van straten. Hij werd hierin bijgestaan door stadsarchitect Daniël Stalpaert en stadsingenieur Jan
Heymansz Coeck. De laatste twee zetten het werk samen voort na het overlijden van De Rij, nog in hetzelfde jaar. 900 Het werk van De Rij werd overgenomen door de nieuw benoemde stadslandmeter Johannes Brandligt. Stalpaert werd in de uitvoeringsfase van de Vierde Uitleg hoofdverantwoordelijk voor de
graaf- en ophogingswerkzaamheden. Hij had daarbij de beschikking over zeven opzichters. Jan Hendricksz van den Berg was dit voor de baggerwerken en moddermolens. 901 Alle graafwerkzaamheden
werden vanaf 1663 aanbesteed en vanaf 1666 gold dit voor alle stadswerken, dit als maatregel om de
werkzaamheden van het Stadsfabrieksambt te reduceren tot vooral onderhoudswerkzaamheden. 902
Stalpaert en Van den Berg werden vanaf 1666 belast met het maken van de bestekken voor graaf-, bagger- en vuilniswerken. 903 In de ontwerpfase van de nieuwe stadsuitbreiding werd geprobeerd bestaande
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structuren zoals de Sint-Anthoniesdijk zoveel mogelijk in stand te houden want, zo werd geredeneerd,
terreinen die al hoog lagen – ‘vast ende hooch’ – hoefden niet extra te worden opgehoogd en dat bespaarde de stad grootschalig en kostbaar grondwerk. 904 Bij de Vierde Uitleg werden de straten en erven
op de eilanden Kattenburg en Oostenburg aangelegd op een hoogte die niet, zo zegt Dapper, ‘in hooghte
geenzins de zeedijk bezwijken’. 905 De buitenpolder rondom de stad zou volgens hem op dezelfde hoogte
hebben gelegen als de dijk.

150 Detail uit een gedrukte kaart van de nieuwe stadsvergroting gebaseerd op het ontwerp van Stalpaert met daarop ingekleurd en geannoteerd verschillende ophoogvakken. Goed zichtbaar is de schuin door het nieuwe gebied lopende oude Sint-Anthoniesdijk, deze werd
afgegraven na verlegging van de hoogwaterkering naar de Hoogte Kadijk (Stadsarchief Amsterdam, 010035000047)

Ophogingsmateriaal
Bij de Vierde Uitleg werd als ophogingsmateriaal het meest gebruik gemaakt van ‘weke klei’; modder en
slappe klei die vrijkwam bij het uitbaggeren van de grachten. Dit gebeurde met moddermolens – aangedreven door paarden. Daar waar de molen niet bij kon, werd de modder handmatig vanuit baggerschuiten in baggerbeugels verzameld. 906 Dit materiaal leverde niet de stabiliteit van het zand dat in de zeventiende eeuw vanuit het Gooi werd aangevoerd, maar was eenvoudigweg goedkoper. 907 Om de ‘weke klei’
enige stevigheid mee te geven werd, indien voorhanden, stedelijk afval toegevoegd. Dit afval varieerde
van organisch materiaal tot gebroken vaatwerk en bouwpuin. De verkoop van dit stadsafval werd geheel
gereguleerd door de stad. In tijden van schaarste van stadsafval werden grachten met voorrang gegra904
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ven. Bij de ophoging van de Ossenmarkt aan de stadzijde van de Utrechtsepoort – het tegenwoordige
Frederiksplein – werd gebruik gemaakt van grond uit de Achtergracht. Kattenburg werd deels opgehoogd met grond uit de Volewijk. Voor de aanleg van de stadswal werd in 1662 bepaald dat indien er
geen rijshout of afval beschikbaar was er gebruik moest worden gemaakt van de grond uit de nieuwe
grachten. 908 De stad droeg in de meeste gevallen zorg voor de eerste ophoging van het nieuwe stedelijke
gebied, waarna de kopers van de individuele kavels werden geacht hun bezit verder op de juiste hoogte
te brengen. 909 Hierbij gold het gebod dat eenieder zijn kavel niet lager mocht laten liggen dan dat van de
belendende kavels, dit in verband met de waterafvoer. Schaarste van ophogingsmateriaal had al in een
vroeg stadium geleid tot een levendige particuliere handel in grond en afval, waarbij schuiten door de
grachten voeren op zoek naar alles dat bruikbaar was als ophogingsmateriaal en terreinen illegaal werden afgegraven. Deze handel in en roof van ophogingsmateriaal noodzaakte de stad in februari 1660 tot
het aan banden leggen van de verkoop van vuil en het transport ervan. 910

6.4.6 De oostelijke eilanden
In de jaren rond 1660 werden verschillende ontwerpen gemaakt voor de nieuwe oostelijke eilanden. Aanvankelijk werd gedacht aan drie extra eilanden parallel aan Kattenburg en één eiland loodrecht hierop
aan het IJ. 911 Het plan werd in 1660 teruggebracht tot twee eilanden naast Kattenburg, van west naar
oost Wittenburg en Oostenburg (afb. 151 en 152). Reden voor deze aanpassing was dat de VOC in dat
jaar met de stad was overeengekomen om in het nieuwe havengebied een groot werfcomplex te bouwen
en dit vereiste een specifieke vorm van het eiland.
Kattenburg
Bij de aanleg van Kattenburg werd langs de westzijde de knik van het voormalige ‘Nieuwe Eylandt’ gehandhaafd en hier omheen aan de oostzijde een rechthoekig eiland aangelegd. In de lengterichting van
het eiland kwamen, net zoals op Uilenburg, twee parallelle hoofdstraten te liggen. De westelijke oever
werd bestemd tot Admiraliteitswerf, de middenzone langs de Grote- en Kleine Kattenburgerstraat voor
woningbouw en de oostelijke oever voor particuliere scheepswerven. De kavels op Kattenburg werden in
1660 verkocht en in een snel tempo volgebouwd. De Admiraliteitswerf kreeg een met palen afgeschermde ligplaats voor schepen, het ’s Lands Hok. Aan de zuidwestzijde van Kattenburg – op een door sloten
afgescheiden vierkant perceel – werd in de jaren 1655/1656 naar ontwerp van stadsarchitect Daniël Stalpaert het Zeemagazijn van de Admiraliteit gebouwd. Het werfterrein – de voorwerf – strekte zich uit
tussen de Kattenburgerstraat en het dok.
Wittenburg
De aanleg van Wittenburg strekte zich uit over een aantal decennia. 912 De westzijde van Wittenburg ontstond met het graven van de Kattenburgervaart als oostelijke begrenzing van Kattenburg. Op beide oevers werden direct scheepswerven ingericht, waarmee vanaf de zomer van 1656, met de twee werven
van Jan Witheijn en Jacob Burggraeff, de westzijde van Wittenburg in gebruik was terwijl de rest van het
eiland nog niet bestond. Zo kon het gebeuren dat de eerste gebruiker Witheijn de naamgever werd van
het eiland dat grotendeels nog vorm moest krijgen. De westelijke oever van Wittenburg staat afgebeeld
op de derde druk van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1657.
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Abrahamse 2010, 168-169 en 378, noot 444, 445, 446.
Abrahamse 2010, 377, noot 422, verwezen wordt naar SAA 5039-2 (Thesaurieren) 177v0-178 (7 maart 1664).
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Abrahamse 2010, 169.
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SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000082. Hiervan is een ontwerp uit 1659 van de hand van Cornelis Danckerts de
Rij bewaard gebleven met daarop goed zichtbaar het in dunne potloodlijn aangegeven tracé van de zomerdijk.
912
Abrahamse 2010, 130-132.
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151 Het nieuwe oostelijke havenfront na voltooiing van de Vierde Uitleg (1660) met de eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg
(vergelijk afb.140). De vestingwal op het ‘Nieuwe Eyland’ werd uitgebreid tot Kattenburg en in de buitenpolder en in het IJ werden Wittenburg en Oostenburg aangelegd. De primaire zeewering, de Sint-Anthoniesdijk, werd verlegd naar de Hoogte Kadijk (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

De oostzijde van Wittenburg ontstond na het graven van de Wittenburgervaart met de aanleg van Oostenburg in 1660. In tegenstelling tot Oostenburg – dat vanaf 1664 volledig in bedrijf was – sleepte de
aanleg van Wittenburg zich nog jaren voort. De belangrijkste reden hiervoor was de sterk verminderde
vraag naar werfterreinen in het midden van de jaren 1660. In 1666 werd de aanplemping en ophoging van
Wittenburg om die reden tijdelijk gestaakt. De aanleg van de noordzijde van zowel Wittenburg als Kattenburg, bestaande uit aanplempingen in het IJ, werd pas in 1671 ter hand genomen, maar met de nieuwe malaise van het daaropvolgende Rampjaar 1672, weer gestaakt. De IJ-zijde van beide eilanden was op
dat moment nog niet beschoeid en spoelde deels weg. Hiermee werd niet alleen braakliggend terrein
weggeslagen, maar ook delen van reeds in gebruik zijnde werven, hetgeen ertoe leidde dat een aantal
scheepsbouwers de stad verliet. Pas aan het einde van de zeventiende eeuw was Wittenburg voltooid,
maar het zou nog tot ver in de achttiende eeuw duren voordat alle erven in gebruik waren.
Wittenburg was net zoals Kattenburg ingericht met twee parallelle straten met bebouwing (Grote- en Kleine Wittenburgerstraat) en scheepswerven langs de oevers. Aan de oostelijke kopse kant verrees in 1669-1671 de Oosterkerk naar het ontwerp van stadsarchitect Daniël Stalpaert.
Oostenburg
De chronologie van de aanleg van Oostenburg is goed te reconstrueren op basis van historische bronnen.
Dit biedt een bruikbaar kader voor de interpretatie van archeologische sporen met betrekking tot de
ophogingen en aanplempingen. In 1658 maakte stadslandmeter Cornelis Danckerts de Rij het eerste
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ontwerp voor Oostenburg (afb. 153). 913 De Rij projecteerde de nieuwe vestingwal en een complex van vijf
eilanden die tezamen Oostenburg zouden vormen op de – gedetailleerd ingetekende – bestaande rietlanden ten noorden van de Nieuwe Vaart met een kronkelige kadijk en rafelige IJ-oever (afb. 153-a). Een
jaar later vervaardigde de landmeter een tweede ontwerp, de al genoemde kaart van de oostelijke eilanden, die erin voorzag dat het gebied tussen Kattenburg en de vestingwal werd ingericht met drie langgerekte rechthoekige eilanden loodrecht op de Nieuwe Vaart, afgeschermd van het IJ door een parallel
eiland. 914 Dit ontwerp haalde het niet, met als belangrijkste reden dat de VOC – die op de werf op Rapenburg geen mogelijkheden tot uitbreiding meer had – zich als koper aandiende en een uitgebreid programma van eisen voor de inrichting van een nieuwe werf op tafel legde. Dit werd de basis voor het definitieve ontwerp, dat in 1660 door Daniël Stalpaert in een presentatiekaart werd uitgewerkt.

152 De oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg en de stadswal met de bolwerken Jaap Hannes (a) en Zeeburg (b). De
eilanden werden aangelegd deels op bestaand land en deels door aanplemping in het IJ (rood) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

913
914

SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000081.
SAA, kaarten van stadsgedeelten, afb. bestand 010033000082.

225

In feite was dit het ontwerp van De Rij uit 1658, dat nu verder was ingevuld met bruggen, bedrijfsgebouwen en scheepshellingen. 915 De kaart uit 1658 zou in de daaropvolgende jaren als werkkaart in gebruik
blijven waarop nauwgezet de voortgang van de werkzaamheden werd aangetekend. Oostenburg bestond uit vier eilanden achter elkaar tussen Nieuwe Vaart en het IJ en één langgerekt flankerend eiland
aan de oostzijde (afb. 153-1 t/m 5). Oostenburg stak minder ver uit in het IJ dan Wittenburg en Kattenburg, dit was omdat er tussen de hellingen en de palenrij in het IJ ruimte moest zijn om de grote OostIndiëvaarders te water te kunnen laten.
De aanleg van Oostenburg startte na het sluiten van de overeenkomst tussen de stad en de VOC
in januari 1660. 916 Afgesproken was dat de VOC verantwoordelijk was voor de aanleg van de eilanden,
maar dat de stad de Compagnie tegemoet zou komen door schuiten (modderschouwen) beschikbaar te
stellen voor de aanvoer van het ophogingsmateriaal. 917

153 Oostenburg op de ontwerpkaart door Cornelis Danckertsz de Rij uit 1658. Hierop zichtbaar is de oude zomerkade van het buitendijkse
land (a), de stadswal (b) en de vijf deeleilanden van Oostenburg: 1. wooneiland met Stadsschuitenmakerswerf (c), 2. Zeemagazijn (centraal pakhuis), 3. gespecialiseerde werkplaatsen, 4. werfeiland met scheepshellingen en vier bedrijfsgebouwen, 5. Lijnbaan. De kaart is
noordwaarts gedraaid voor een goede vergelijking met afb. 154 (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA, detail van 010033000081)

915

SAA, archief van de Thesaurieren Ordinaris, afb. bestand 005039000004.
Abrahamse 2010, 133-134, 372 noot 131.
917
Abrahamse 2010, 132, 134, 168,169.
916
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De aanleg van Oostenburg was in 1660 niet het enige project in de stad waarbij grond nodig was om op
te hogen: op dat moment was de Vierde Uitleg, waarbij de stad in oppervlak bijna werd verdubbeld, in
volle gang en ontstond er een nijpend tekort aan ophogingsmateriaal. Bij de ophoging van Oostenburg
wist de VOC stagnatie deels te ondervangen door het graven van de grachten tussen de verschillende
deeleilanden en het gebruiken van de grond die eruit kwam om mee op te hogen. Deze lokaal gewonnen
baggerspecie werd aangevuld met zand, klei en afval dat met karren en modderschouwen van elders uit
de stad werd aangevoerd. Het was met name deze grondstroom waarvan de continuïteit niet gewaarborgd was, aangezien de regelgeving ten aanzien van het transport van grond en afval regelmatig wijzigde, al naar gelang de stedelijke belangen ten aanzien van de eigen ophogingsprojecten. Om te voorkomen dat het werk op Oostenburg door gebrek aan ophogingsmateriaal stil zou komen te liggen, werd
door de VOC een deel van de al bestaande molenwerf op Funen weer afgraven om zo ophogingsmateriaal voor het werfterrein te hebben. Ondanks dat dit grondverzet op eigen terrein was, werd de VOC hiervoor in november 1660 terecht gewezen door het stadsbestuur.918 Het afgraven en transport van grond
was op dat moment niet toegestaan – ook al was het op eigen terrein – en de Compagnie moest deze
activiteiten dan ook onmiddellijk staken en de hoeveelheid afgegraven grond aan de stad vergoeden.
In februari-maart 1661 kwam een grote hoeveelheid ophogingsgrond voor de werf beschikbaar
toen werd gestart met het graven van de grachten aan weerszijden van het lijnbaanseiland (afb. 1535). 919 Dit eiland was al opgehoogd en in het voorjaar waren ook de lijnbanen gereed, waarna de bouw van
het Zeemagazijn ter hand werd genomen. 920 Ook de werfeilanden werden in 1661 voltooid, in de balans
van de VOC over dat jaar werden zowel de lijnbaan als de timmerwerf omschreven als ‘albereids vertimmerd, verhoogd, beschoeid en verbouwd’ en in september had de stad een nameting van het opgehoogde en aangeplempte land uitgevoerd voor een eindafrekening van het grondverzet. 921 In 1663-1664 werd
de brug gebouwd tussen het vooreiland en het VOC-complex. 922 Terwijl de voltooiing nog in volle gang
was volgens de achttiende-eeuwse stadsgeschiedschrijver Wagenaar al in 1663 het eerste retourschip –
de Zuidpolsbroek – op Oostenburg van stapel gelopen. 923 De afronding van de aanleg van de VOC-werf
vond plaats tussen het moment van de laatste afbetaling van de Compagnie aan de stad in 1664 en de
eerste vermelding van de timmerwerf en de afzonderlijke gebouwen in 1665. 924
De ophoging van het zuidelijke eiland (afb. 153-1) gebeurde van stadswege en aangenomen mag
worden dat de uitvoering parallel aan die van de VOC-eilanden heeft plaatsgevonden. Problemen met
ophogingsmateriaal speelden hier in veel geringere mate een rol, de stad kon grond- en afvalstromen
immers geheel naar eigen hand zetten, bijvoorbeeld door het afkondigen van het verbod op de verkoop
van vuilnis in februari 1660. 925 Dit kwam de snelle voltooiing van stedelijke ophogingsprojecten, zoals die
van het vooreiland van Oostenburg, ten goede. De werkzaamheden waren voltooid vóór januari 1663,
toen het eiland in kavels werd uitgegeven.
De kavels op het 56.000 m2 grote wooneiland waren verdeeld over drie parken; park A (97 erven),
park B (81 erven) en het deel langs de tweede dwarsstraat (28 erven), een totaal van 206 erven. 926 In januari 1663 werden deze door de stad verkocht. De VOC kocht hierbij onderhands 28 erven aan de noordzijde. Op de westelijke oever bleef het terrein waarop de Stadsschuitenmakerswerf werd gevestigd stedelijk eigendom.
918

Abrahamse 2010, 169 en 378 noot 453.
Abrahamse 2010, 134 noot 143.
920
Volgens de zeventiende-eeuwse geschiedschrijver Commelin (1694, 734) werd met de bouw van het Zeemagazijn gestart in het voorjaar van 1661 na voltooiing van de lijnbaan.
921
VOC-balans, zie Kist 1986, 30, refererend aan de Generale staten van de VOC 1642-1790, Nationaal Archief, VOC, inv. nrs. 4583-4597.
De nameting blijkt uit een aantekening d.d. 3 september 1661 op de werkkaart van De Rij uit 1658, zie SAA, kaarten van stadsgedeelten,
afb. bestand 010033000081.
922
Abrahamse 2010, 134.
923
Wagenaar 1765, 85. Een in 1663 gedateerd model van de Zuidpolsbroek stond opgesteld bij de loods van de riemmakers.
924
Kist 1986, 20.
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Abrahamse 2010, 169 en 378 noot 450.
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Bonke 1986, 52.
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Ondergrond van Oostenburg
Op Oostenburg heeft op zeven locaties archeologisch onderzoek plaatsgevonden, twee op het zuidelijke
eiland – aan de Oostenburgervoor- en middenstraat – en vijf op het VOC-werfterrein (afb. 154). 927 Het
kleisediment van het Laagpakket van Wormer lag op Oostenburg op gemiddeld NAP -6 m, op het eiland
Funen op -6,60 m. Op het zuidelijke deeleiland van Oostenburg bestond de natuurlijke bodem uit veen
tot NAP -3,95 m met daarop kleisediment tot NAP -3,00 m. Het oppervlak was plaatselijk doorworteld
met riet. Dit was de natuurlijke begroeiing van het buitendijkse rietland aan de oever van het IJ. Naar de
IJ-zijde waren dit sediment en de bovenzijde van het veen geërodeerd tot NAP -4,36 m.

154 Oostenburg met archeologische vindplaatsen: Oostenburgermiddenstraat (OBM), Oostenburgervoorstraat, Wiener & Co (OBV),
VOC-werfterrein (OOST t/m OOST6) en de bolwerken Zeeburg (FUN, FUN1) en Jaap Hannes (FUN6). Vergelijk afb. 153 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

927

MenA-vindplaatsen Oostenburgervoorstraat, Wiener & Co (OBV, 2013-2014), zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017 (MenA AAR
99), Oostenburgermiddenstraat, MenA vindplaats OBM, 1983, zie Baart, Krook en Lagerweij 1986, MenA-vindplaatsen OOST (2000),
OOST1 (2001), OOST2 (2002), OOST3 (2006), OOST4 (2009), OOST5 (2011) en OOST6 (2011, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2016
(MenA AAR 89).
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De veenbodem op het eiland Funen lag op NAP -2,70 m ter hoogte van de molenwerf 928 en op NAP -4,57
m achter de courtine tussen het bolwerk Jaap Hannes en de Nieuwe Vaart. 929 Hierop bevond zich een
overstromingssediment tot NAP -3,77 m. Het grondwerk voor de aanleg van Oostenburg bestond uit een
combinatie van ophogen, aanplempen en het uitgraven van grachten in het rietland. Het archeologisch
onderzoek aan de Oostenburgervoorstraat heeft een gedetailleerd beeld gegeven van de technische
uitvoering van het grondwerk ter plaatse van het meest zuidelijke eiland – de geplande woonwijk met de
Stadsschuitenmakerswerf. 930 De bodemopbouw wijst uit dat het buitendijkse rietland eerst is geëgaliseerd en opgehoogd, waarschijnlijk binnen van tevoren uitgemeten vakken, volgens het ontwerp van
Cornelis Danckertsz de Rij. Dit gebeurde door kuilen en laagtes aan te vullen met klei- en veenzoden,
plaatselijk vermengd met afval. Vervolgens is het gehele terrein minimaal 0,5 m opgehoogd met een laag
zand met (bouw) puin en een grote dichtheid aan stadsafval van keramiek, glas en metaal (afb. 155-1).

155 Fasering in de ophoging van Oostenburg ter plaatse van de Stadsschuitenmakerswerf: het vlak (1) is het oppervlak van de verharding
met stadsafval, het profiel toont dat hierop een pakket van klei- en veenzoden is gestort (2) en dat het geheel is afgedekt met een kleilaag
(3) (foto: Ranjith Jayasena, MenA)

De uitgestrektheid van dit ophogingspakket, en het vrijwel horizontale verloop tussen 1,70 m en -2,20 m,
geeft aan dat hier systematisch grondverbetering is toegepast. Vervolgens zijn de grachten uitgegraven,
en werd de vrijkomende klei en veen gebruikt om het met een schone zodenophoging (afb. 155-2) en
afsluitende kleilaag (afb. 155-3) op hoogte te brengen. De bovenkant van dit pakket is waargenomen op
NAP -0,5 m. Deze aanpak is vergelijkbaar met de wijze waarop ruim een halve eeuw eerder, in de jaren
1595-1597, het eiland Vlooienburg was gerealiseerd (afb. 135). Ook hier was de drassige ondergrond,
bestaand buitendijks land en Amstelbedding, verhard met stadsafval. Vervolgens werd opgehoogd met
een pakket van klei en veen en tenslotte is het oppervlak afgedekt met een kleilaag. Beide stedelijke
projecten laten zien hoe vanaf het einde van de zestiende eeuw grootschalige ophogings- en aanplem928

Archeologisch onderzoek CZP (Czaar Peterstraat), 2008, zie Gawronski en Veerkamp 2008 (MenA AAR 25).
Archeologisch onderzoek FUN6 (N 43), 2014.
930
Zie ook Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017.
929
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pingswerken werden gerealiseerd door het Stadsfabrieksambt. Wat de ophoging van Oostenburg tegelijkertijd laat zien, is hoezeer de stad kon beschikken over al het benodigde afval, terwijl dat voor private
partijen die land wilden ophogen – zoals de VOC op hetzelfde Oostenburg – niet vanzelfsprekend was; zij
moesten bij de koop van stadsafval achteraan in de rij aansluiten.
Archeologisch onderzoek op de deeleilanden van Oostenburg die werden ontwikkeld door de
VOC heeft aangetoond dat het ophogingsmateriaal waarmee het buitendijkse land en de IJ-bodem werd
opgehoogd een samenraapsel was van klei, zand en plaatselijke afvalconcentraties. Grootschalige afvalstorts ontbraken hier, zowel ter hoogte van het op bestaand land opgehoogde eiland van het Zeemagazijn en het derde eiland, als het deels aangeplempte vierde eiland. Op het derde eiland is het loopvlak van
de VOC-werf aangesneden op NAP -0,60 m. De aanplemping van het meest noordelijke eiland, waarop
de scheepshellingen van de VOC waren gepland, is in twee fasen uitgevoerd. Aan de zuidzijde bestond de
bodem van het drassige rietland direct buiten de zomerkade uit een 1,5 m dikke laag van humeuze,
plaatselijk rulle klei met veenbrokken die geleidelijk afliep richting IJ. De ophogingen bestonden uit klei
en veen dat was vrijgekomen bij het graven van de grachten met hier en daar concentraties afval. Dit was
duidelijk werk dat was uitgevoerd met modderschouwen, waarbij kluiten grond en afval in het water
werden gestort, die zich vervolgens ongelijkmatig op de bodem afzetten.
Aan de waterzijde werd een tijdelijke beschoeiing van palen en planken getimmerd. In tweede
instantie is het eiland 10 m verder uitgebreid in het IJ, waarna de definitieve beschoeiing tot stand kwam.
Deze aanplemping werd uitgevoerd met een afwisseling van rietmatten en kleilagen, die over de tijdelijke beschoeiing het water in waren gestort. De bovenste ophoging in de zone tussen de scheepshellingen
en de vier werkplaatsen was divers qua samenstelling; ter hoogte van de scheepsbeschietersloods bestond dit uit een mengsel van klei- en veenbrokken – baggerspecie zoals op het eerste eiland – en ter
hoogte van de scheepsbeschietersloods uit een grijze klei, vermengd met grote concentratie stadsafval,
plaatselijk verhard met opeengestapelde rietmatten en balken. 931 De bovenzijde van deze ophoging, het
oppervlak van het werfeiland, lag op NAP -0,50 m. Dit is hetzelfde niveau als het eerste loopvlak ter
hoogte van de Stadsschuitenmakerswerf.
De houten beschoeiing langs het IJ was opgebouwd uit rechthoekige in de waterbodem geslagen
palen, waarvan de paalkoppen resteerden op NAP -1 m, met aan de landzijde liggende planken. De beschoeiingen tussen het tweede (Zeemagazijn) en het derde eiland bestonden uit palen tussen NAP -1,40
en -1,50 m met aan de landzijde liggende en staande planken. 932

931
932

Archeologisch onderzoek OOST4, 2009, zie Gawronski en Jayasena 2011a (MenA-AAR 58).
Archeologisch onderzoek OOST2, 2002.
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6.5

Aardewerk in Amsterdam 1575-1675

Het aardewerkspectrum in Amsterdam in de periode 1575-1675 wordt weerspiegeld in het stadsafval dat
werd verwerkt in de ophogingen van de eilanden Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (16601663) en uit de tussenliggende periode een kleinschalige stedelijke landwinning op Vlooienburg (1626).
Bij de bespreking van de aardewerksoorten worden vergelijkingen gemaakt met andere vindplaatsen in
Amsterdam.

6.5.1 Aanleg Vlooienburg (1595-1597/1601)
Vondstcomplexen
De materiële cultuur die verband houdt met de aanleg van het eiland Vlooienburg is afkomstig uit twee
vondstcomplexen: de vulling van een sloot die voorafgaand aan de ophoging is gedempt (WLO-370) en
de onderste ophogingslaag van Vlooienburg met als hoofdbestanddeel stadsafval (WLO-155). In het
onderstaande worden de vondsten uit de sloot tegelijk met die uit de ophoging besproken. Vondstcomplex WLO-155 is op drie wijzen verzameld: een deel bij de aanleg van het vlak (algemeen vondstnummer
WLO-155) en twee integrale steekproeven (WLO-155A en WLO-155B). In het kader van de voorliggende
studie is het vondstcomplex WLO-155A gecatalogiseerd en waar in het navolgende wordt gesproken
over bakselverhoudingen, compleetheid, vondstdichtheid, etc, dan zijn die gebaseerd op deze steekproef (afb. 157-159). Daarnaast worden ook voorwerpen behandeld van WLO-155 en WLO-155B.

156 Selectie van het stadsafval waarmee het eiland Vlooienburg in 1595-1597/1601 is opgehoogd (foto: Ron Tousain, MenA)
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157 Keramiek uit de ophoging van Vlooienburg (WLO-155, links) en de slootvulling (WLO-370, rechts), bakselverhoudingen naar EVE
(WLO-155A, EVE=503,31, WLO-370, EVE=43,9)) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1), steengoed met
zoutglazuur (s2), jydepotaardewerk (jy), roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), witbakkend aardewerk uit Duitsland
(wd), witbakkend aardewerk uit Frankrijk (wf), roodbakkend aardewerk uit Italië (ri), roodbakkend aardewerk uit Ochtrup (dw), Werraaardewerk (wa), Weseraardewerk (we), Nederlandse majolica (m), Spaanse majolica (sp), Italiaanse faience (i), Portugese faience (po) en
Chinees porselein (p)
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158 Vondstcomplexen WLO-155A en WLO-370 naar aantal scherven (N), randen, EVE, compleetheid en breuk (fragmentatie)

De contextdatering is als volgt te definiëren: de ondergrens is november 1595, het moment waarop het
besluit viel voor de aanleg van Vlooienburg. In 1597 – afgaande op de stadsplattegrond van Pieter Bast –
was het eiland in omtrek al gereed, maar in hoeverre de onderste ophogingslaag met stadsafval toen ook
overal was afgedekt – en het vondstcomplex hiermee gesloten – is uit deze kaart vanzelfsprekend niet af
te leiden. De aanwezigheid van een Weserbord uit 1598 wekte de indruk van niet (afb. 165, rechts). In
november 1600 stelde de Vroedschap vast dat nog enig ophoogwerk noodzakelijk was alvorens de huiserven konden worden verkocht. Deze werkzaamheden waren voltooid voor oktober 1601, toen het besluit viel dat de erven konden worden uitgegeven, hetgeen in het daaropvolgende jaar gebeurde. Het lijkt
aannemelijk dat de eerste ophogingslaag van stadsafval voor het grootste deel is aangebracht in de periode 1595-1597, hiermee werd het eiland in omvang voltooid, maar dat de verdere ophoging nog even op
zich liep wachten en op het braakliggende land nog afval terecht kon komen zoals het bord uit 1598.
Absolute sluitdatum is oktober 1601, toen werd besloten dat de erven konden worden geveild. Als contextdatering wordt om die reden aangehouden het tijdvak 1595-1597/1601.
De keramiek uit de sloot en ophogingslaag behoort tot de volgende materiaalcategorieën:
steengoed zonder oppervlaktebehandeling [s1], steengoed met zoutglazuur [s2], jydepot aardewerk [jy],
roodbakkend aardewerk [r], witbakkend aardewerk [w], witbakkend aardewerk uit Duitsland [wd], witbakkend aardewerk uit Frankrijk [wf], roodbakkend aardewerk uit Italië [ri], roodbakkend aardewerk uit
Ochtrup [dw], Werra aardewerk [wa], Weser aardewerk [we], Nederlandse majolica [m], Spaanse majolica [sp], Italiaanse faience [i], Portugese faience [po] en Chinees porselein [p].
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159 Vlooienburg (WLO-155A), verhouding tussen baksels, vorm en functie, naar EVE (N=503,31)

233

160 WLO-155 en WLO-370: Decors s2-kan-49 kannen: WLO-370#053 buikfries: boerendans, datering (15) 85; WLO-370#054 Susanna,
tekst:.. 1584.E.P.E.K. (Ement Pesch, engel Kran, zie Kohnemann 1982, 217); WLO-370#055 Susanna, tekst.. ART:VALSCHLICH:.., zie
Kohnemann 1982, 217; WLO-370#058 Susanna, tekst. N:VAN:ZVEI:ALDE:WOERDEN:A.., zie Kohnemann 1982, 217; WLO-370#056 groet
van de aartsengel Gabriel, zie Kohnemann 1982, 222; WLO-155-271 boerendans, datering (15)90

161 Steengoed van het type s2-kan-84, links een exemplaar uit de sloot, rechts een complete kan, opgegraven op het Waterlooplein bij de
aanleg van de Metro-Oostlijn
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Steengoed
Een kwart van het vondstcomplex bestaat uit opslag- en schenkgerei van steengoed. Het gaat hier om
kannen uit Frechen, Raeren, Westerwald en in mindere mate Siegburg. In de laatste decennia van de
zestiende eeuw deden zich grote verschuivingen voor in de steengoedproductie. Vanuit Raeren vond
vanaf de jaren 1590 een grote uittocht plaats van pottenbakkers die, op de vlucht voor plunderende
Spaanse legers, hun toevlucht zochten in het Duitse Westerwald. Ze zetten hier hun productie voort, met
aanvankelijk hetzelfde assortiment als voorheen. Een goed voorbeeld van zowel in Raeren als het Westerwald geproduceerde steengoedkannen – en één van de meest voorkomende modellen in het stadsafval – zijn de modellen s2-kan-49 en s2-kan 55 (afb. 160). Dit zijn kannen met een hoge hals en – in het
eerste geval – een cilindrisch middendeel met een vaak rijkelijk gedecoreerd tafereel. Een populair motief was het Bijbelse verhaal van Susanna, de vrouw die badend werd bespied door ouderlingen en vervolgens door hen valselijk beschuldigd van overspel. Dit was in de zestiende-, maar ook de zeventiende
eeuw een populair thema dat we ook zien terugkomen in de schilderkunst. Het meest gangbare profane
thema zien we op zogeheten boerendanskruiken. Een ander model dat zowel in Raeren en Westerwald
als in Frechen werd geproduceerd – en tot halverwege de zeventiende eeuw in zwang bleef – was de
bolle peervormige kan met een schouder overgaand in een hoge cilindrische hals met ribbels (s2-kan-84).
Deze kannen waren vaak voorzien van medaillons op de buik. Een voorbeeld hiervan – uit de sloot – is
een exemplaar met het wapen van Amsterdam en het jaartal (15)94 (afb. 161, links). 933

162 WLO-155: steengoed uit Siegburg

933

WLO-370-29.
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In de eerste helft van de zestiende eeuw was Keulen nog de hoofdleverancier van baardmankruiken,
maar in het laatste kwart van die eeuw had Frechen deze rol vrijwel geheel overgenomen, met vooral
exemplaren van het type s2-kan-32. Baardmankruiken werden – in geringere mate – ook geproduceerd in
Siegburg, maar het aandeel ervan – en van het Siegburgse steengoed in zijn algemeenheid – was beperkt
(afb. 162). Uit Siegburg en Raeren kwam drinkgerei in de vorm van snelles. Twee (vrijwel) complete
exemplaren uit het stadsafval waren voorzien van een niet nader te duiden, mogelijk Bijbelse voorstelling. 934 Een exemplaar uit Raeren is alleen voorzien van ribbels. 935 Uit Siegburg kwamen daarnaast trechterbekers, die in vorm nauwelijks een ontwikkeling hadden doorgemaakt sinds de late veertiende eeuw.
Op de buik hadden ze een reliëf dat net zoals bij de snelles een uiteenlopende betekenis kon hebben. 936
Wanneer we naar de gedateerde steengoedobjecten kijken, dan valt op dat het grootste deel ervan op
het moment van afdanking – en het moment waarop ze als stadsafval op Vlooienburg belandden – vaak
nog geen 5 of 10 jaar oud waren. Al vermeld is de kan uit de sloot uit 1594, maar ook de steengoed kannen van het type s2-kan-84 dateerden zonder uitzondering uit de jaren 1580.
Rood- en witbakkend aardewerk
Het roodbakkend aardewerk in de ophoging van Vlooienburg maakt 71% uit van het vondstcomplex.
Roodbakkend aardewerk in laatzestiende-eeuws Amsterdam was hoofdzakelijk afkomstig uit West Nederland. Uit historische bronnen weten we dat er in 1585 een pottenbakker actief moet zijn geweest in
Amsterdam, maar archeologische informatie over diens werkplaats of producten ontbreekt tot dusver. 937
Het hoofdbestanddeel van het roodbakkend aardewerk bestond uit kookgerei: grapen, bakpannen deksels, vergieten en vetvangers. De verschillende modellen geven een goede afspiegeling van de vormontwikkeling binnen het roodbakkend aardewerk gedurende de zestiende eeuw. Zo zien we bij de grapen
hoe de r-gra-8 werd opgevolgd door de r-gra-34, evenals de introductie de r-gra-19. 938 Bij het tafelgerei
zien we hoe het bord van het type r-bor-1 dat in het Oudeschans vondstcomplex nog prominent aanwezig was geheel was verdrongen door de r-bor-6, een model dat tot ver in de zeventiende eeuw in zwang
zou blijven.

163 WLO-155: vuurstolpen

934

WLO-155-64 en WLO-155-270.
WLO-155-280
936
Typerend uit deze periode van de reformatie is de afbeelding van een kardinaal / nar of paus /duivel voorstelling. Zie Ostkamp en Unger
2007, 31-32.
937
Van Dillen 1941, XXXVIII.
938
De r-gra 34 kenmerkt zich door een scherpe buikknik, een ribbel op de schouder en een kraagrand vingerafdrukken eronder. De r-gra19 heeft eveneens een scherpe buikknik, maar een ribbel op de halsaanzet en een uitgebogen rand.
935
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Bij de bakpannen zien we het gelijktijdig voorkomen van de r-bak-4, met een aangedrukte omgeslagen
rand, en de opvolger hiervan, de r-bak-5, die een manchetrand heeft. Nieuw in de ontwikkeling van de
pispot was de introductie rond 1575 van het model met een scherpe buikknik en platte rand (r-pis-5). In
de categorie verlichting en verwarming zien we vuurtesten, olielampen en vuurstolpen. De laatste waren
halfronde exemplaren met een vlakke muurplaat die tegen de achterwand van een haard konden worden
geplaatst (afb. 163). Het stadsafval bevatte een compleet exemplaar voorzien van een slibversiering en
een miniatuurversie met daarop in slib een toren – mogelijk het wapen van Alkmaar – en het jaartal
(15)94. Witbakkend aardewerk werd vertegenwoordigd door kookgerei, tafelgerei, opslag- en schenkgerei en sanitair, maar maakte maar 4% uit van het geheel.
Aardewerk voor industriële activiteiten
Naast huishoudelijke keramiek bevatte het stadsafval voorwerpen die specifiek waren bedoeld voor productie en transportactiviteiten. Tot de niet-huishoudelijke voorwerpen behoren smeltkroezen, Iberische
olijfoliekruiken en suikerbakkersaardewerk. Het aandeel van deze groep binnen het gehele vondstcomplex is gering. Ook bij de andere materiaalgroepen zien we een vergelijkbare onderverdeling. Het gaat
om strooppotten (r-pot-71 en r-pot-72 ) en de fragmenten van suikertrechters (r-sut-1). Deze voorwerpen
werden in het raffinageproces van suiker in suikerbakkerijen gebruikt en hadden geen huishoudelijke
functie. Het afval van gebroken potten en trechters werd vaak in het water van de grachten gedumpt. De
potten waren inwendig geglazuurd, hadden een gemiddelde hoogte van 45 cm en die van het model rpot-72 stonden op standlobben. Voorbeelden hiervan zijn ook bekend uit de ophogingen aan de Dijkstraat en de particuliere landwinning op het Waterlooplein. 939 Suikertrechters kwamen over het algemeen in verschillende formaten voor, waarbij de randdiameters varieerden van 16 tot 41 cm (afb. 164,
rechts). 940 De hoogte van de trechters is vaak moeilijk te reconstrueren aangezien – vanwege de breekbaarheid – vaak alleen de rand en wandscherven worden teruggevonden. Uit de pottenbakkerscontext
van de Schoolstraat is één compleet exemplaar bekend met een randdiameter van 21 cm en een hoogte
van 40 cm. 941 Suikertrechters hadden meestal een puntig uiteinde met een rond gat van gemiddeld 5 mm
doorsnede. In een enkel geval was de onderzijde van de tuit afgeplat.
Suikerbakken – het raffineren van ruwe suiker tot kristalsuiker – was eind zestiende eeuw een
nieuwe nijverheid in Amsterdam. De eerste suikerbakker die we uit historische bronnen bij naam kennen
is Fransoys Luys, die hier in 1579, als suikerbakker uit Antwerpen, het poorterschap kocht. 942 In de jaren
daarna ging het snel met deze nieuwe industrie in de stad, zo waren er in 1585 volgens het Kohier der
Capitale Impositie al vijf suikerbakkers actief in de stad. 943
Ook bij het witbakkend aardewerk bevinden zich voorwerpen voor industrieel gebruik: smeltkroezen (afb. 164, links). Deze cilindrische, bijna-steengoedachtige, voorwerpen werden gebruikt voor
het smelten van metalen. Dit specifieke industriële aardewerk werd – en wordt nog steeds – bijna uitsluitend geproduceerd in Großalmerode in het Duitse Wesergebied. 944 De producten gingen over de rivier
de Weser naar Bremen en van daar over zee naar de diverse bestemmingen.

939

DIJ en WLO-146, beide MAE van 1.
Gawronski en Veerkamp 2014, 30.
941
Gawronski en Veerkamp 2014, 54, cat. 6; SST-20-10.
942
Van Dillen 1941, 7, fol. 7.
943
Van Dillen 1941, 7, 9, 13, 17 en 39. Van Dillen (1941, XXXVIII) vermeldde in de inleiding dat er zes suikerbakkers waren.
944
Stephan 1995.
940
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164 Aardewerk voor industriële doeleinden, links de fragmenten van smeltkroezen, rechts de tuit van een suikertrechter (tekening niet op
dezelfde schaal als de foto’s)

Werra- en Weseraardewerk
In het laatste kwart van de zestiende eeuw werd het roodbakkend aardewerk van Nederlandse makelij
aangevuld met dat uit het Werra- en Wesergebied in midden Duitsland. Langs de rivier de Weser, waarin
de Werra uitkwam, bestond een pottenbakkersgebied – historisch bekend als het ‘Pottland’ – met als
belangrijkste centra Duingen, Bad Münder en Coppengrave. Het transport van de keramiek naar Nederland verliep via de Weser noordwaarts naar Bremen, om van daar over zee naar de verschillende Europese afzetgebieden te worden verscheept, waaronder Nederland (afb. 167). Deze aardewerksoorten maken
respectievelijk minder dan 1% en 11% uit van het vondstcomplex. Weser aardewerk is hiermee – met 47%
– de grootste groep van importaardewerk (afb. 166). Werra-aardewerk, geproduceerd in en rondom
Wanfried, is herkenbaar aan het gecombineerde gebruik van een slib- en krastechniek (afb.165). De
hoogtijdagen van dit aardewerk lagen in het laatste kwart van de zestiende- en het eerste kwart van de
zeventiende eeuw. De borden en kommen werden vaak voorzien van een jaartal. Eén exemplaar uit de
ophoging van Vlooienburg dateert uit 1597. 945

165 WLO-155: Werra-aardewerk

945

WLO-155-103.
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166 Importkeramiek uit de ophoging van Vlooienburg naar EVE

167 WLO-155: aardewerk uit het Wesergebied (we)
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Een zeldzame vorm uit het Wesergebied is een tonvormige beker met een oor met een donkerbruin glazuur en een reliëfdecoratie. Een ander model is een roodbakkende snelle, geinspireerd op de in die periode populaire variant in steengoed. 946
Aardewerk uit Ochtrup
Een zeldzamere aardewerksoort die in het vondstcomplex is vertegenwoordigd betreft roodbakkend
aardewerk uit het Duitse Ochtrup (afb. 168). Dit aardewerk lijkt op het eerste gezicht op aardewerk uit
het Wesergebied, maar onderscheidt zich daarvan door de rode onderzijde, de scherpe standring en de
decoraties met gele en groene zigzaglijnen. Het Nederlandse verspreidingsgebied van dit aardewerk ligt
vooral in het noordoosten en oosten. 947 De kom uit de Vlooienburgophoging is de oudste vondstcontext
in Amsterdam waaruit dit aardewerk tot op heden bekend is. Daarnaast is het vertegenwoordigd in de in
1614 gedempte stadsgracht bij de Sint-Anthoniespoort en uit verschillende zeventiende-eeuwse aanplempingen in de Uilenburgergracht en uit de ophoging van Oostenburg uit 1660. 948

168 Roodbakkend aardewerk uit Ochtrup, Duitsland. Links een kom uit de ophoging van Vlooienburg (WLO-155-229), rechts een bord uit
een middenzeventiende-eeuwse aanplemping in de Uilenburgergracht (VAL4-149#084)

Italiaans tinglazuur- en roodbakkend aardewerk
Binnen het stadsafval van Vlooienburg had Italiaanse faience een bescheiden aandeel van 2% (afb. 169).
Wanneer we deze groep verder naar herkomst (productieplaats / regio) uitsplitsen, dan zien we dat Ligurië de grootste leverancier was met 86%, gevolgd door Montelupo (1%) en Faienza, Pisa en Venetië, die
alle onder de 1% blijven. Kenmerkend voor de Ligurische faience is het blauwe fond (ondergrond) met
daarop een donkerblauwe beschildering. Deze stijl wordt aangeduid als berrettino monochroom. 949

946

WLO-155-278.
Bartels 1999, 178-179; voor vondsten uit Bourtange zie Van Gangelen en Lenting 1993, 177-178 (afb. 30), 197 (afb. 104), 202 (afb. 121).
Dit aardewerk werd aanvankelijk toegeschreven aan Dwoberg in de omgeving van Bremen, vandaar de codering dw in het Deventer
systeem. Tegenwoordig staat dw voor Duitsland west en wordt algemeen aangenomen dat dit aardewerk is geproduceerd in (de regio
van) Ochtrup, zie voor parallellen uit Ochtrup Broel 1998, 128-135.
948
Stadsgracht, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 53-59, voor de Valkenburgerstraat zie Gawronski en Jayasena 2016, 60 (afb. 65a), 63, 138 (cat. 7, dw-bor-1, 1650-1700).
949
Jaspers 2009, 3.
947
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169 WLO-155: faience (i) en roodbakkend slibversierd aardewerk (ms) uit Italië
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Het vormenspectrum beperkt zich hoofdzakelijk tot borden met een platte vlag (i-bor-1) en diepe borden
met een overhangende rand (i-bor-3). De decoratie op de vlag varieert van florale motieven tot portretten, maar op de achterzijde uitsluitend kruisende bogen. 950 Uit onder meer Faienza komt het zogeheten
compendiario faience. Dit kenmerkt zich door een haast schetsmatige polychrome beschildering. Meest
gangbaar op de spiegel was het cherubijntje, terwijl de vlag dan vaak was versierd met een aigrette motief. 951 Deze faience is voorzien van een dik roomkleurig tinglazuur. Uit Montelupo komen de fragmenten
van plooischotels met op de vlag een op Chinees porselein geïnspireerde vakverdeling. Een bord met een
springend hert op de spiegel is hiervan een goed voorbeeld. 952 De hoogtijdagen van de export van Ligurische faience lagen in de tweede helft van de zestiende eeuw. Het massaal geproduceerde tinglazuuraardewerk vond zijn weg binnen het Middellandse Zeegebied, noordwest Europa, maar ook daarbuiten tot
in Noord- en Zuid Amerika. 953 Polychrome majolica uit Montelupo is vertegenwoordigd door het fragment van een plooischotel uit de sloot 954 en een bord uit de ophoging. 955
Een andere groep vormt het gemarmerd roodbakkend aardewerk. Vanaf de tweede helft van de
zestiende eeuw werd dit aardewerk geproduceerd in verschillende Toscaanse pottenbakkerscentra,
waaronder Pisa. Het gemarmerde oppervlak werd verkregen door rode en witte slib – aangevuld met
diverse pigmenten – aan te brengen en te mengen terwijl het pottenbakkerswiel ronddraaide. 956 Een
fragment van een kom uit de ophoging van Vlooienburg (afb. 169) is het vroegste voorbeeld van dit aardewerk in Nederland. 957 In het Deventer systeem staat roodbakkend aardewerk uit Italië bekend als
‘roodbakkend Italiaans’ met bakselcode ‘ri’. In 2019 is gekozen om – vanwege grote overeenkomsten
tussen Italiaans- en Frans slibversierd aardewerk – de gemarmerde waar over te hevelen naar de nieuwe
bakselsoort ‘mediterraan slibaardewerk’, met als bakselcode ‘ms’. 958
Nederlandse majolica
In het laatste kwart van de zestiende eeuw werd in de Noordelijke Nederlanden volop majolica geproduceerd. In Amsterdam waren de Antwerpse immigranten Carstiaen van Abeele en Adrian Jansz Bogaert in
de jaren 1580 de eerste zogeheten ‘geleybakkers’ in de stad. 959 Van Abeele was in 1584 woonachtig in de
tegenwoordige Herenstraat, maar nam later zijn intrek in het complex van het bij de Alteratie leeg gekomen Karthuizerklooster. 960 Tot op heden is zijn werkplaats archeologisch niet gelokaliseerd, maar wel
zijn er bij diverse onderzoeken in het gebied rondom het oude kloosterhof misbaksels opgegraven. 961
Voor de decoratie van de laatzestiende-eeuwse majolica waren vooral Italiaanse ornamentele motieven
een belangrijke inspiratiebron voor Nederlandse majolicabakkers. In de stadsafvallaag zien we een verscheidenheid aan borden, kommen en zalfpotten (afb. 170). De borden waren voorzien van florale- en
geometrische motieven. De invloed van Ligurische faience is zichtbaar op majolica noppenborden met
een blauw fond, maar dan met een polychrome in plaats van monochrome beschildering. De zalfpotten
waren voorzien van een abstract penseelstreekornament: stippen, zigzaglijnen en strepen.
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Jaspers 2009, 4.
Jaspers 2009, 12.
952
WLO-155-528.
953
Jaspers 2009, 3.
954
WLO-370-27.
955
WLO-155A-801. Voor een parallel uit een ophoging uit 1591 in Enkhuizen zie Duijn 2011, 63.
956
Jaspers 2007a, 106-107.
957
bijvoorbeeld WLO-155-489.
958
Jaspers en Ostkamp 2019, 213-216.
959
Van Dam 1982, 10. Korf (1981, 63) vermeldt dat Van Abeele in de periode 1567-1578 in Brugge werkzaam was en te boek stond als
‘Spaensch plateelbacker’.
960
Van Dillen 1941, 127, fol. 106. In dit Kohier van de Capitale Impositie uit 1585 wordt hij vermeld als plateelbakker, in 1584 woonachtig in
de Nieuwe straat, de tegenwoordige Herenstraat.
961
MenA vindplaats Westerstraat-Pottenbakkersgang (WET1), 2003. Zie Gawronski en Jayasena 2007, 16-17.
951
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170 WLO-155: Nederlandse majolica

Frans aardewerk
Uit Frankrijk afkomstig waren enkele fragmenten van witbakkend aardewerk uit Saintonge en Beauvais.
Het aardewerk uit Saintonge kenmerkt zich door het groene – soms groenbruine – oppervlak en vaak
weelderige decoratie in reliëf. Het fragment van een bord uit Beauvais is aan de voorzijde voorzien van
een rode sliblaag en gedecoreerd in sgrafitto-techniek (afb. 171). 962 Aardewerk uit Beauvais kwam in
Nederland vooral voor in de zestiende eeuw, terwijl importen uit Saintonge doorliepen tot in de zeventiende eeuw. 963
962
963

Vergelijkbare exemplaren zijn opgegraven in een ophoging uit 1591 in Enkhuizen, zie Duijn 2011, 60-61.
Jaspers 2010, 135.
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171 WLO-155: bakpan van jydepotaardewerk (jy-bak), bord van witbakkend aardewerk uit Saintonge, Frankrijk (wf-bor), Ibersche olijfoliekruik (ib-amf), bord van Spaanse majolica (sp) en een zoutschaaltje van Portugese faience (po-zou-1)

Deens handgevormd aardewerk: jydepotten
Een klein aandeel in het vondstcomplex van de ophoging van Vlooienburg hebben grapen, de rand van
een (melk) schotel en een bakpan van jydepotaardewerk (afb. 171). 964 In het vorige hoofdstuk zagen we
dat dit Deense aardewerk in Amsterdam voor het eerst verscheen in de jaren 1560. Dit voor laatzestiende-eeuwse begrippen ouderwetse aardewerk werd aangevoerd door Jutse schippers.
Portugees- en Spaans aardewerk
Uit de ophogingslaag van Vlooienburg en de vulling van de daaronder gelegen sloot zijn enkele voorbeelden van de vroegste – tot dusver in Nederland bekende – aardewerkimporten uit Portugal afkomstig
(0,8% van het vondstcomplex). Het gaat om kleine, geheel witte, faience zoutschaaltjes (afb. 171). 965
Deze zijn aan de binnenzijde voorzien van tinglazuur, de buitenzijde is ongeglazuurd. Vergelijkbare zoutschaaltjes zijn bekend uit het productieafval van één van de vroegste plateelbakkerijen in Lissabon. 966
Van Spaans lusteraardewerk is het fragment van een bord dat kan worden gerekend tot de late
productie in Valencia, circa 1475-1525 (afb. 171). 967
Een kleine groep (0,2%) vormen de fragmenten van Iberische olijfoliekruiken (afb. 171). Dit waren
amforen die in de zestiende- en zeventiende eeuw op grote schaal werden gebruikt op de Atlantische
vaart tussen Spanje en de koloniale vestigingen in Amerika. Ze dienden als verpakking van uiteenlopende
producten zoals olijfolie, wijn en honing. Van de drie bekende varianten; ovaal, bolvormig en kegelvormig zijn alleen de laatste twee bekend uit Nederlandse archeologische contexten. De verspreiding van
olijfoliekruiken beperkt zich hoofdzakelijk tot de westelijke, op de zeevaart georiënteerde provincies,
met de havensteden Hoorn, Enkhuizen, Amsterdam, Middelburg, Vlissingen, maar ook Bergen op Zoom
en het achterland. Vondsten in het binnenland houden vooral verband met de consumptie van de inhoud
964

Melkschotel WLO-155-100, bakpan WLO-155B-95.
Uit de sloot: WLO-370-33.
966
Jaspers en Ostkamp 2014, 12-13.
967
WLO-155-65. Voor een vergelijkbaar voorbeeld zie Hurst et al. 1986, 50.
965
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en niet zozeer met de bulkaanvoer via de zeevaart. Voor het transport waren de kruiken voorzien van een
mand van gevlochten riet: bij vondsten op het land zijn deze omhulsels doorgaans vergaan, maar in
scheepswrakken worden ze wel aangetroffen, zoals bij het wrak Burgzand Noord 10 in de Waddenzee bij
Texel. 968

172 WLO-155 en WLO-370: Chinees porselein
968

Terhorst 2012, 78.
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Chinees porselein
Chinees porselein maakt slechts 0,1 en 0,3% uit van beide vondstcomplexen, maar het gaat hier wel om
de vroegste exemplaren die tot dusver in Amsterdam zijn opgegraven (afb. 172). 969 Vanuit een historische context ligt de introductie van Chinees porselein op de Nederlandse markt in 1602 en 1604 vanwege
twee veilingen. Het ging om de lading van twee op de Portugezen buitgemaakte schepen, zogeheten
caraca’s, of ‘kraken’ waarvan de benaming kraakporselein voor dit vroege porselein is afgeleid. Uit archeologische vondsten zoals die uit de ophoging van Vlooienburg – maar ook uit andere Nederlandse
steden – blijkt dat porselein ook al vóór 1602 in gebruik was in de Republiek.
Uit de vulling van de in 1595-1597 gedempte sloot komen de fragmenten van een bord met op de
spiegel watervogels in een moeraslandschap en van een bord waarvan de vlag is voorzien van en floraal
motief. 970 Vergelijkbare stukken zijn bekend uit het scheepswrak van het Spaanse galjoen San Filipe, dat
in 1576 is gezonken. 971 Het stadsafval in de ophoging van Vlooienburg uit 1595-1597/1601 bevat de fragmenten van twee borden en een kom van Chinees porselein. De borden zijn typologisch en stilistisch
identiek (p-bor-4), met een decoratie van herten in een landschap op de spiegel en op de vlag kraanvogels die in water waden. De datering ligt, gelet op vergelijkbare decors uit het scheepswrak San Filipe
(1576) in de jaren zeventig of tachtig van de zestiende eeuw. 972 Het andere fragment is het plat van een
kraaikop.
Overige materiaalgroepen
Het stadsafval bestond naast keramiek uit glas, metaal, hout, been en (dierlijk) bot. Het glas omvat een
grote verscheidenheid aan bekers, roemers en kelkglazen. Het gaat om zowel alledaags gebruiksgoed als
enkele uitzonderlijke, destijds luxueuze stukken. Een voorbeeld hiervan is een drinkglas in de vorm van
een kanon, waarvan tot op heden maar twee andere voorbeelden bekend zijn. 973 Een ander nietalledaags voorwerp is een beker van ontkleurd Waldglas met verfijnde diamantgravures (WLO-155249). 974 Afgebeeld zijn een jachtscene en de wapens van de zeventien verenigde Nederlanden. Deze politieke connotatie maakt het voorwerp interessant in het licht van het moment waarop het werd afgedankt, in de jaren negentig van de zestiende eeuw. Op dat moment bestonden de Zeventien Provinciën
niet meer. Met het afzweren van het Spaanse gezag in 1581 gingen de Noordelijke Nederlanden verder
als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat dit luxueuze voorwerp, dat moet zijn gebruikt in een bestuurlijke context, van vóór de Alteratie van 1578 dateert.
Het aardewerk vertegenwoordigt, zoals we zagen, een doorsnede door het huisraad in laatzestiende-eeuws Amsterdam. Het botmateriaal uit de ophogingslaag daarentegen wijkt af van het huishoudelijke afval dat we kennen uit beerputten. Zo is het bot veel minder gefragmenteerd en gaat het om
elementen die doorgaans niet voor de consument waren bestemd zoals hoornpitten, stukken van schedels, complete pijpbeenderen en middenvoets- en middenhandsbeenderen. 975 Bovendien hebben volwassen koeien een groot aandeel, terwijl beerputvondsten met perceelsgebonden huishoudelijk afval
vooral jonge ossen bevatten. Naast bot voor consumptie zien we ook het gebruik ervan voor de vervaardiging van allerhande voorwerpen door beenbewerkers; het bot dat diende als basis om voorwerpen uit
te snijden of zagen, halffabricaten en de eindproducten. 976
De Amsterdamse bevolking maakte rond 1590 voor het eerst kennis met het roken van tabak.
Het waren Engelse militairen in het Staatse leger die de rookcultuur meebrachten naar de Republiek. Het
969

De Waterloopleinvondsten van porselein zijn de oudste uit een gesloten vondstcontext. Het oudst bekende voorbeeld van Chinees
porselein uit Amsterdamse bodem is het fragment van een bord uit circa 1540-1560, maar in dit geval niet duidelijk is wanneer dit fragment in de bodem belandde, zie Ostkamp 2011, 7.
970
Respectievelijk WLO-370-25 en WLO-370-28.
971
Ostkamp 2015, 457.
972
Ostkamp 2015, 457.
973
WLO-155-22, zie Hulst en Laméris 2018, 13.
974
Hulst en Laméris 2018, 12-19.
975
G. IJzereef, tussentijds verslag zoölogisch onderzoek Waterlooplein en Oostenburg, brief d.d. 28 februari 1983 (archief MenA).
976
Veerkamp 2002, 136-137.
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roken gebeurde in speciale pijpen die werden vervaardigd van pijpaarde – een witbakkende klei – in een
tweedelige mal. Pijpen van de eerste generatie hadden een gedrongen knopvormige ketel. Een dergelijke pijp bevond zich in het stadsafval waarmee Vlooienburg werd opgehoogd (afb. 173). 977 Het is één van
de weinige voorbeelden van laatzestiende-eeuwse pijpen die tot op heden in Amsterdam zijn opgegraven. Een ander exemplaar – van rond 1600 – is afkomstig uit de vulling van de stadsgracht bij de SintAnthoniespoort – de tegenwoordige Waag op de Nieuwmarkt. 978

173 Eerste-generatie kleipijp uit de ophoging van Vlooienburg, vóór 1595-1597/1601 (WLO-155-235)

Onder de bouwkeramiek bevindt zich een plavuis met daarop de tekst ‘DIE TIJT IS CORT, DIE
DOOT IS SNEL, WACHT U VAN SONDEN, SO DOET DI WEL’. 979 Dit soort plavuizen – die de aanschouwer aansporen tot een godvruchtig leven op aarde, dat na het korte aardse bestaan zal worden beloond
in de hemel – werd vaak gebruikt in kloosters, kastelen of andere (publieke) gebouwen. Ze zijn waarschijnlijk vervaardigd in Antwerpen. Een vergelijkbare plavuis is opgegraven uit de stadsgracht bij de
Sint-Anthoniespoort. 980

6.5.2 Stedelijke landwinning Vlooienburg 1626
In 1626 vond een kleinschalige stedelijke aanplemping plaats waarbij Vlooienburg werd uitgebreid in de
Amstel. Het grondwerk werd uitgevoerd van stadswege – maar deels bekostigd door de eigenaren wier
percelen werden verlengd – en volgens de opgestelde overeenkomst tussen de stadsfabrieksmeester en
de eigenaren moest deze aanplemping worden uitgevoerd met zoden of met vuilnis. 981 Eén van de aangeplempte percelen is archeologisch onderzocht, waarbij een steekproef uit het stadsafval kon worden
genomen (afb. 174). 982 In dit vondstcomplex vertegenwoordigen de scherven 14,37% van de oorspronkelijke voorwerpen. 983 Rood- en witbakkend aardewerk (78% en 3,89%) bestaan uit bakpannen, grapen,
lekschalen, koppen, kommen, pispotten, vuurtesten en vuurstolpen. 984 Naast deze huishoudelijke keramiek bevat het vondstcomplex ook de fragmenten van suikertrechters en stroopkannen. 985 Daarnaast
zijn er borden, kommen en koppen van aardewerk uit het Werra en Weser gebied (respectievelijk 1,82%
en 0,15%), waaronder een gedateerd Werra bord uit 1620. 986 Eveneens van Duitse makelij is het fragment van een witbakkend bord dat wordt gerekend tot de groep ‘witbakkend Duits’ (wd; 0,15%). Italiaanse faience (1,92%) bestaat uit zowel het Berretino monochrome blauwe als witte faience. Portugese
faience (2,43%) bestaat uit borden, koppen, kommen en een zoutschaaltje. 987

977

WLO-155-23.
Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 59. Deze stadsgracht werd in 1614 gedempt.
979
WLO-155-180.
980
WAAG3-11-1, zie Ostkamp 2017, 60-61.
981
SAA, notariële archieven nr. 720, folio 32, d.d. 26 januari 1626, notaris Pieter Carels. Zie ook Van Dillen 1933, 190.
982
Vondstcomplex WLO-168.
983
Compleetheid berekend op basis van de totale EVE van 39,1 en 272 randfragmenten.
984
Meest voorkomende typen r-bak-5, r-gra-8, r-gra-19, r-gra-30, r-kop-2, r-kop-14, r-pis-5 en w-kop-3 en w-kop-24.
985
Typen r-sut-1 en r-kan-74.
986
Typen wa-bor-1, wa-kom-1, wa-kop-1. Het gedateerde exemplaar is voorzien van een duif op de spiegel en jaartal (16)20, WLO168#297, wa-bor-1).
987
Typen po-bor-3, po-kom-2 en 4, po-zou-1.
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174 WLO-168: bakselverhoudingen naar EVE (N=39,1)

175 Kom van Chinees porselein uit Zhangzhou (WLO-168-56, p-kom-3)

Majolica (0,43%) is vertegenwoordigd met borden en een kom. 988 Het porselein (o,49%) bestaat uit
kommen, waaronder één voor Nederlandse begrippen zeldzaam exemplaar. 989 Het gaat om een kom uit
het Zuid Chinese Zhanghzou, ook wel bekend als Swatowporselein (afb. 175). 990 Dit type porselein maakte geen onderdeel uit van de grootschalige porseleinimporten door de VOC, aangezien de vraag van de
consument in de Republiek geheel uitging naar het verfijndere porselein uit Jingdezhen. Wanneer we in
Nederlandse archeologische context Zhangzhouporselein vinden, dan is dit vaak gerelateerd aan de privé-invoer van VOC-dienaren, zoals Adriaan Block, wiens beerput in Lisse verschillende exemplaren van
dit porselein bevatte. 991 De kom uit de aanplemping op Vlooienburg kan weliswaar niet aan een specifiek
adres worden gekoppeld, maar laat wel zien dat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw Zhangzou
porselein in de stad aanwezig was.
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Typen m-bor-5 en m-kom-2.
Typen p-kom-3 en p-kom-6.
990
WLO-168-56.
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Dijkstra en Ostkamp 2006, 139-183 en Ostkamp 2014, 72-75.
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6.5.3 De aanleg van Oostenburg 1660-1663
Bij de aanleg van het vooreiland van Oostenburg in de jaren 1660-1663 gebruikte het Stadsfabrieksambt
dezelfde ophogingsmethodiek als bij de aanleg van Vlooienburg, bijna driekwart eeuw eerder. De onderste ophogingslaag van Oostenburg – met een grote concentratie stadstafval – kon in 2014 aan de Oostenburgervoorstraat worden opgegraven en bemonsterd (afb.176). 992 De vondstverzameling vond plaats
op twee wijzen. Ten eerste zijn vondsten los verzameld over het vlak. Daarnaast zijn twee steekproeven
genomen, waarbij uit twee vakken een inhoud van 5 m3 en 4 m3 integraal is geborgen. 993 Deze bemonstering per vak had tot doel inzicht te krijgen in de homogeniteit van de vulling op dit deel van Oostenburg,
teneinde vast te stellen hoe systematisch de ophoging was uitgevoerd. Uit de analyse bleek dat de bakselverhoudingen van beide steekproeven in grote lijnen identiek waren en om die reden wordt in het
navolgende uitgegaan van het geheel van de twee steekproeven (afb. 177 en 178). In aanvulling hierop
wordt gekeken naar de ophoging van de VOC-eilanden en wordt een vergelijking gemaakt met vondstcomplexen elders in de stad.

176 Een greep uit het gevarieerde afval van keramiek in de ophogingslaag van Oostenburg, 1660-1663 (foto: Ron Tousain, MenA)
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177 De twee vondstcomplexen OBV-72 en OBV-94, bakselverhoudingen naar EVE Het ontbreken van een percentage betekent dat van
deze bakselsoorten alleen wandfragmenten voorkwamen
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Aardewerkanalyse gebaseerd op Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017 (MenA AAR 99). Zie ook hoofdstuk 11.3.
Vondstnummers OBV-72 en OBV-94.
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178 OBV-72 en OBV-94, bakselverhoudingen naar EVE (N=133,2)

De bakselverhoudingen binnen de twee steekproeven OBV-72 en OBV-94 zijn vrijwel identiek. Het
hoofdbestanddeel wordt gevormd door roodbakkend aardewerk (56,3%), gevolgd door Nederlandse
faience (22,1%), witbakkend aardewerk (14,3%), steengoed (10%), Nederlandse majolica (6%) en het
zeer gering vertegenwoordigde Franse faience (<1%) en Chinees porselein (<1%) (afb. 178). De EVEmethode laat vijf bakselgroepen buiten beschouwing, vanwege de afwezigheid van randfragmenten. Het
gaat om Hafner aardewerk, Italiaanse- en Portugese faience, aardewerk uit het Wesergebied en amforen
(waaronder olijfoliekruiken) van het Iberisch schiereiland (afb. 177).
Meer dan de helft van de keramiek uit de ophoging van Oostenburg (56,3%) bestaat uit roodbakkend aardewerk en dit bestaat grotendeels uit kookgerei (afb. 179). Voor het kookgerei was Bergen op
Zoom in de zeventiende eeuw hoofdleverancier. Kenmerkend aan de grapen uit het Brabantse productiecentrum zijn de bolle vorm met een uitgebogen rand met sterk verdikte lip en op de aanzet van de
rand een scherpe ribbel (r-gra-11). Dit is het meest voorkomende type grape in de ophoging van Oostenburg, maar daarnaast zijn zij ook bekend van de ophoging van het VOC-werfeiland en verschillende
beerputten verspreid over de stad.994 Bij de pispotten uit die periode was het meest gangbare model het
type met een scherpe buikknik en een platte rand (r-pis-5). Binnen het roodbakkend aardewerk is een
aantal vormen in verband te brengen met de suikerraffinage in zeventiende-eeuws Amsterdam. Naast
suikertrechters en bijbehorende vulpotten – zoals in de Vlooienburgophoging – is er een groep stroopkannen. Dit zijn gemiddeld 20 cm hoge kannen van een zwaar en grof baksel, die slordig zijn gedraaid en
zijn voorzien van een dikke bodem (r-kan-74). De binnenzijde van deze kannen was doorgaans geglazuurd, evenals op enkele plaatsen rondom de hals en op de buik. Van deze kannen wordt algemeen aangenomen dat ze waren bestemd voor de verkoop van de stroop die bij het raffineren van suiker ontstond. 995
Witbakkend aardewerk maakt 10,7% uit van het aardewerkspectrum. Deze aardewerksoort werd
midden zeventiende eeuw voor een belangrijk deel geproduceerd in Nederland, bijvoorbeeld in Alkmaar
en Gouda. 996 Het vormenspectrum van het witbakkend aardewerk op Oostenburg komt in hoofdlijnen
overeen met dat van roodbakkend aardewerk. Tot het kookgerei te rekenen zijn grapen, een bakpan,
lekschalen en een komfoor, tot de tafelwaar koppen en kommen – vooral van de typen w-kop-3 en de wkom-15 – en tot het schenkgerei een kan. Tot het sanitair behoren pispotten van het type w-pis-4. De
categorie verlichting omvat kandelaars en olielampen en verwarming een vuurstolp.
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Haarlemmerplein 24: Peters 2003, 75; Oudeschans 7; Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59), cat 25, OS4-35-17 en cat 26, OS452-12; Oostenburg kavel 4, MenA vindplaats OOST4, zie Gawronski en Jayasena 2009, 22 (MenA AAR 58).
995
Zie onder andere Heidinga 1969, 174-185.
996
Alkmaar: Bitter 1995, 93-113. Ostkamp 1998, 70; Gouda: Van der Meulen en Smeele 2012.
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179 OBV-72 en OBV-94, bakselgroepen naar vorm
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180 Ophoging van Oostenburg, 1660-1663, overzicht van verschillende keramieksoorten

Steengoed maakt 9,8% uit van het vondstcomplex en bestaat hoofdzakelijk uit schenkgerei uit Frechen
en het Westerwald. Hiervan was een klein deel al een halve tot ruim een eeuw oud voordat het op Oostenburg werd gestort, zoals de fragmenten van kannen met eikenloof – zoals in de middenzestiendeeeuwse ophogingen aan de Oudeschans – en enkele voorbeelden van de typen s2-kan-49 en s2-kan-55.
Uit Frechen afkomstig zijn baardmankruiken van de typen s2-kan-21 en s2-kan-32. 997 Een vergelijking
van deze baardmankruiken met die uit de ophoging van Vlooienburg leert hoe het laatzestiende-eeuwse
997

Voor de s2-kan-21 zie Gawronski en Jayasena 2017, 139, cat. 1; voor de s2-kan-32 Gawronski en Jayasena 2017, 54, afb. 52.
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sierlijke, wat luxueuzere, schenkgerei een halve eeuw later was verworden tot eenvoudige opslagwaar,
met slordig en veel minder gedetailleerde baardmanmaskers en medaillons en hoe zij van de eettafel
waren verdwenen en naar de keuken of opslagkelder waren verplaatst. 998 Naast schenk- en opslaggerei
zien we bij het steengoed een tonvormig model pispot (s2-pis-2).
Steengoed kwam in de zeventiende eeuw vrijwel uitsluitend uit het Duitse Rijnland, maar mondjesmaat bereikte ook steengoed uit het Wesergebied westelijk Nederland. Uit het stadsafval waarmee
Oostenburg is opgehoogd, komt het fragment van een steengoedbeker met een donkerbruin glazuur
(s2-bek-18), dat waarschijnlijk is te herleiden tot het pottenbakkerscentrum Duingen. 999 Een vergelijkbaar exemplaar is bekend uit een stortlaag in Enkhuizen uit de periode 1590-1650. 1000
Met 0,3% is het aandeel van Chinees porselein in het stadsafval gering, ondanks dat het ruim een
halve eeuw na de grootschalige introductie al wijdverspreid was in de stad. Majolica maakt 5,9% uit van
de keramiek uit de ophoging. Het bestaat uit borden – veelal grote opdienschalen – en zalfpotten. De
borden zijn van een model met een vlakke spiegel en een knik tussen de spiegel en de vlag (m-bor-3) en
een diep model met een overhangende rand (m-bor-11). Majolica werd in de eerste helft van de zeventiende eeuw in verschillende Hollandse steden geproduceerd. Haarlem was in die periode een belangrijke
majolicaleverancier voor Amsterdam. Vanwege de grote vraag naar Chinees porselein werden vormen en
decors door Nederlandse plateelbakkers – met wisselend succes – nauwgezet geïmiteerd in majolica.
Tegelijkertijd hadden Italiaanse motieven nog niet aan populariteit ingeboet. Dit laat zich aflezen aan
borden met een aigrette versiering langs de rand en een putto (engel) op de spiegel. De zalfpotten zijn
overwegend voorzien van blauwe concentrische en zigzaglijnen in combinatie met stippen.
Vanaf circa 1620 werd het Nederlandse tinglazuuraardewerk aangevuld met faience, dat veel
verfijnder was dan majolica en qua dikte porselein benaderde. De faiencevondsten uit de ophogingslaag
van Oostenburg maken 16,5% uit van het gehele aardewerkspectrum en zijn representatief voor het
assortiment van Nederlandse faience vanaf het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Meest voorkomende typen zijn borden met een vlakke spiegel en een standring (f-bor-1), platte borden met een smalle
vlag (f-bor-2) en diepe schotels met overhangende rand (f-bor-11). Dit laatste type kwam in dezelfde
vorm voor in majolica (m-bor-11).
Net zoals bij majolica in deze periode waren de meest populaire decors op de faience borden
ontleend aan de Chinese motieven op het destijds gewilde kraakporselein. De plateelbakkers speelden in
op de stijlontwikkeling binnen het Chinese porselein, zo maakten de florale en diermotieven ontleend
aan het kraakporselein in het midden van de zeventiende eeuw geleidelijk plaats voor de landschappen
met Chinezen zoals op het zogeheten overgangsporselein. Het vondstcomplex bevat een fraaie kopie in
Delftse faience van een porseleinen kraaikop, waarop de vogel op een rots op het plat naar Chinees voorbeeld is geschilderd en de buitenzijde een Nederlands decor heeft van vogels (afb. 180, OBV-94-8). 1001
Daarnaast werden faience borden voorzien van uiteenlopende dierlijke, landschappelijke en florale motieven, vaak op zowel de spiegel als de vlag, maar bij de exemplaren van na circa 1650 werd de vlag veelal
wit gelaten. Enkele voorwerpen zijn op stilistische gronden mogelijk toe te schrijven aan de Haarlemse
werkplaatsen van Willem Jansz Verstraeten en diens zoon Gerrit Verstraeten. 1002
Rond 1650 werd het geheel witte faience – het zogeheten witgoed – geïntroduceerd. Het was in
eerste instantie een bijproduct van de plateelbakkerijen in de verschillende Nederlandse productieplaatsen Delft, Rotterdam, Haarlem en Harlingen.1003 Aangenomen wordt dat witte faience was geïnspireerd
op faience uit Italië en, voor een belangrijk deel, Frankrijk. Nadat Delft als productiecentrum de overige
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Ostkamp 2017, 55.
Stephan 2012, 58-69.
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Jaspers en Ostkamp 2006, 27.
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OBV-94-8, f-kom-17, zie Gawronski en Jayasena 2017, 142, cat. 10.
1002
Bij eerstgenoemde gaat het om exemplaren met versiering van grotesken. Dit zijn fabelwezens, vaak een combinatie van een mens en
een dier. Ze hebben hun oorsprong in Italië, maar werden midden zeventiende eeuw ook in Nederland toegepast. Voor voorbeelden van
dergelijke wapenschotels die aan Willem Jansz Verstraeten zijn toegeschreven zie Korf 1981, 228-229.
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Ostkamp 2013, 89-90.
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faience productieplaatsen ging overvleugelen werd witgoed al snel een volwaardig onderdeel van het
assortiment, zoals is gebleken uit het archeologisch onderzoek van de beerput van de Delftse plateelbakkerij De Porceleyne Fles, daterend vanaf 1660. 1004 Dat het ook vóór 1660 in Amsterdam al ruimschoots verkrijgbaar was, blijkt uit de vondsten van Oostenburg: bijna de helft (47,4%) van de faience
bestaat uit witgoed. Ook de grote variatie aan vondsten komt hier goed naar voren: borden, kannen,
kommen, koppen, pispotten, plooischotels, scheerbekkens en zalfpotten (afb. 180). 1005
Franse faience – herkenbaar aan het rode- of harde gele baksel en het dikke romige glazuur –
maakt 0,3% uit van het vondstcomplex en is vertegenwoordigd door plooischotels. 1006 Italiaanse faience
ontbreekt in de EVE-telling door het ontbreken van randscherven. Tot de oudere stukken in de ophoging
behoort een plooischotel uit Montelupo uit 1590-1620 met op de spiegel een katachtig dier en op de vlag
panelen met florale motieven (afb. 180, OBV-94-1). 1007 Een vergelijkbaar exemplaar komt uit de ophoging van Vlooienburg. 1008
Portugese faience valt net zoals het Franse- en Italiaanse tinglazuuraardewerk buiten de EVEtelling. Deze aardewerksoort heeft een verspreidingsgebied van Friesland tot Zeeland, en is vooral aangetroffen in havensteden of plaatsen die direct bij de scheepvaart waren betrokken. 1009 Aangenomen
wordt dat dit aardewerk afkomstig was van particuliere handel. In Amsterdam is een concentratie van
Portugese faience te zien in het havengebied en op en rondom het eiland Vlooienburg. Het vormenspectrum van Portugese faience bestaat veelal uit borden, koppen en kommen. Uit een ophogingslaag die
met dit complex is geassocieerd komen twee – in Nederland weinig voorkomende – vormen: een pot en
een (bijpassend) deksel (OBV-71-1 en OBV-74-2). De enige parallel is gevonden in een sloot in Zwaag. 1010
Naast Portugese faience bevatte het stadsafval fragmenten van Iberische olijfoliekruiken, die we ook al
tegenkwamen in de ophoging van Vlooienburg.
Het stadsafval bestaat naast keramiek uit een grote verscheidenheid aan andere materiaalsoorten. Binnen het rookgerei zien we pijpen met ketels van het rond het midden van de zeventiende eeuw
kenmerkende langgerekte dubbelconische type van zowel de grove als de gepolijste soort. Een betrekkelijk kleine materiaalgroep is glas, bestaande uit vensterglas, kelderflessen, bekers, kelkglazen en roemers. Metaal bestaat uit snij- en gietafval van productie-activiteiten en huishoudelijke voorwerpen. Bij
het kookgerei gaat het om een gietijzeren grape. 1011 Daarnaast is er tafelgerei in de vorm van tinnen lepels en één zilveren lepel. 1012 Ook zien we metalen onderdelen van voorwerpen zoals een duimrust van
een steengoed kan, schroefdoppen van kelderflessen en het koperen deksel van een tabaksdoos. Verder
zijn er tal van kledingaccessoires (knopen, gespen en een hoofdijzer), schrijfgerei (grafiethouders), boekbeslag, pijlgewichten, een ruiterspoor, verschillende miniatuurvoorwerpen, naaigerei (vingerhoeden en
een naairing) en merkloden. 1013 Een belangrijke informatiebron over de looptijd van de voorwerpen in de
vondstlaag zijn munten. Van de 17 (waarneembaar) gedateerde exemplaren is de oudste een koperen
duit uit West Friesland uit 1578. De jongste munten zijn – nauwelijks versleten – West-Friese duiten uit
1660. 1014 Over het geheel gezien is 40% van de munten geslagen in het decennium voorafgaande aan de
aanleg van Oostenburg. Dit vormt een aanwijzing dat voor de ophoging gebruik is gemaakt van op dat
moment recent stadsafval. 1015
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