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VOORAF 

Een stad als Amsterdam is een bijzondere verzameling van bouwwerken 
en verhalen. Wanneer deze verhalen worden verteld komen de bouwwerken 
tot leven. Ik heb dit afstudeerproject aan de faculteit bouwkunde van de 
TU Eindhoven aangegrepen om in de architectuurgeschiedenis op zoek te 
gaan naar het moment waarop de architect ten tonele verschijnt. Voor deze 
geschiedenis moeten we zo'n vier eeuwen terug in de tijd naar de Gouden 
Eeuw, de periode waarin de grachtengordel werd aangelegd. Op deze plaats 
vindt het architectonisch onderwek aansluiting bij het onderwerp van het 
atelier: de relatie van de stad met het water. 

Het verslag van dit project is opgedeeld in vier hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft kort hoe de Amsterdamse grachtengor

del tijdens de Gouden Eeuw tot stand is gekomen, met speciale aandacht 
voor de kavelstructuur die van belang is voor de bebouwing. Ook wordt de 
bouwpraktijk zelf besproken. 

Hoofdstuk twee bevat een typologisch onderzoek naar grachtenhuisar
chitectuur in de Gouden Eeuw. In reconstructietekeningen en beschrijvin
gen zijn zeven huizen onderzocht. 

Het derde hoofdstuk vormt een reflectie op de eerste twee hoofdstukken. 
In dit hoofdstuk wordt de vraag gesteld wat de betekenis van de zeventien
de-eeuwse stedenbouw en architectuur is voor de huidige ontwikkelingen. 

In het vierde en laatste hoofdstuk is een ontwerpoefening uitgewerkt in 
de grachtengordel. Op drie verschillende perceelbreedtes is met behulp van 
drie architectonische thema's een huis ontworpen. 

Graag wil ik op deze plaats een aantal personen bedanken voor hun bij
drage aan mijn afstudeerperiode: Mijn naaste familie voor hun steun, mijn 
vrienden voor de (te) weinige momenten dat ik ze heb kunnen treffen, mijn 
collega's op de universiteit voor een fijne samenwerking en al degenen die 
me hebben geholpen bij de speurtocht naar bronmateriaal voor de recon
structietekeningen. Verder wil ik Ties Linders, Haike Apelt en Loes Veld
paus bedanken voor hun behulpzame kritiek. 
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De stad Amsterdam na de 
'tweede uitleg' (1 592), 
nog voor de aanleg van 
de grachtengordel in de 
zeventiende eeuw 

HOOFDSTUK 1: HET BOUWWERK AMSTERDAM 

INLEIDING 
Dit hoofdstuk beschrijft de bouwpraktijk en de ontwikkeling van de 

stadsplattegrond van Amsterdam ten tijden van de Gouden Eeuw (circa 
1602- 1672).' De huizen van het typologisch onderzoek in hoofdstuk twee 
bevinden zich allen in de grachtengordel. Er is speciale aandacht voor de 
verkaveling van de grond tussen de grachten. Het verkavelingsysteem zou 
als een soorteermachine voor het grootkapitaal fungeren en de architectuur 
van de huizen werd betrokken in deze representatie. Verder is er aandacht 
voor traditionele huizen en materiaalgebruik en kleurgebruik in deze peri
ode. Enige kennis hiervan is noodzakelijk omdat de grachtenhuizen van het 
typologisch onderzoek uit hoofdstuk twee hun wortels hebben in eeuwen
oude Amsterdamse bouwtradities. 

Hoofdstuk drie zal ingaan op de betekenis van de verbondenheid tussen 
de vorm van het grachtenhuis en de kavelstructuur. 

DE GRACHTENGORDEL 

STADSPLATTEGROND 

Na de val van Antwerpen in 1585 werd Amsterdam een toevluchtsoord 
dat in een aantal decennia uit zijn voegen groeide. Het inwoneraantal groei
de van 30.ooo in 1585 tot 105.000 in 1622.' Amsterdam werd een belang
rijke havenstad. In 1585 is de stadsmuur vervangen voor een omwalling. 
Dit wordt de eerste uitleg genoemd. De tweede uitleg vindt plaats in 1592, 
waarmee de stad in oostelijke richting wordt uitgebreid. De derde en vierde 
uitleg vinden in de Gouden Eeuw (circa 1602-1672) plaats. Deze derde en 
vierde Amsterdamse stadsvergroting worden in drie tekeningen weergege
ven. In de eerste tekening is de situatie getekend die vooraf ging aan deze 
twee uitbreidingen. De twee volgende tekeningen laten zien hoe de grach
tengordel in de Gouden Eeuw in twee fasen werd aangelegd. 

Na het verleggen van de omwalling besloot het stadsbestuur om deze 
nieuwe stadsruimte volledig naar zijn hand te zetten. De bestaande bodem
structuur met zijn sloten werd daartoe volledig uitgevlakt. Men begon de 
planning met een leeg vel, een tabula rasa. Er werden drie grachten gegra
ven, waartussen bouwgrond werd gemaakt. Van binnen naar buiten zijn dat 
de Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht Aan de binnenstad
zijde van de Herengracht bleef de bestaande kade en de bebouwing staan, 
die voorheen aan de binnenvestgracht hadden gelegen.' Aan de buitenzijde 
van de Prinsengracht kwam de bebouwing aan de binnenvestgracht van de 
nieuwe stadsomwalling te staan. Maar de ruimte tussen de grachten in was 
voor de verkaveling onbelemmerd, hier hadden de planners een schone lei. 

De afw·ijkende bodemstructuur van de grachtengordel is opvallend ge
zien het feit dat de Jordaan de sloten van de bodemstructuur wel volgt. De 
oorzaak hiervan ligt in de wetgeving. De grachtengordel valt binnen het 
gebied waar de overheidsplanning op juridisch gebied vrij spel had.• Bin
nen het schootsveld van de oude stadsomwalling kon de overheid de huizen 

7 



'of ... < 
\ 
\ ,_ 
. 



De 'derde uitleg' van 
Amsterdam (1 61 4) in 
voltooide vorm 

probleemloos afbreken, omdat juridisch was vastgelegd dat dit gebied dien
de voor de stadsverdediging. Het schootsveld van 100 roeden (368 meter) 
vormt dan ook de basis voor de uiteindelijke vorm van de grachtengordel. 
De Jordaan viel hier buiten. 

De verkavelde grond werd publiek geveild en door particulieren gekocht 
en bebouwd. Het stadsbestuur probeerde de opbrengst van de uit te geven 
grond te maximaliseren. Men moest namelijk de gemaakte kosten voor het 
verleggen van de omwalling terugverdienen, deze hadden de stad richting 
een faillissement gedreven. In 1610-1613 had de stad al750.ooo gulden uit
gegeven aan openbare werken terwijl er nog geen cent was terugverdiend.' 
De Herengracht werd dan ook bestemd als woongracht voor de meest wel
varenden. Om de opbrengst zo ver mogelijk op te drijven werd met verkave
ling en regelgeving geprobeerd om het gebied exclusief voor deze doelgroep 
te reserveren.6 

KAVELSTRUCTUUR 

Hoewel we de morfologische structuren nu als bouwblokken zouden 
kenmerken, werden de gebieden waarin de kavels werden uitgegeven door 
de overheid als 'parken' betiteld, waaruit het luxueuze karakter van het 
nieuwe gebied spreekt. Vóór de aanleg van de grachtengordel waren kloos
tertuinen de enige 'groene longen' binnen de verder dichtbevolkte stad. Met 
regelgeving en de diepte van de kavels werd het aanleggen van grote tuinen 
aangemoedigd, om het parkachtige karakter te waarborgen. 

Alle kavels aan de grachten, dus uitgezonderd de dwarsstraten, waren 30 
voet breed en 190 voel diep (ca. 8,5 bij 54 meter) en lagen rug aan rug 
tussen de grachten. Deze breedte van 30 voet was toentertijd uitzonderlijk 
groot voor een Amsterdamse woning. Met het zogenaamde preferentierecht 
konden kopers twee naast elkaar gelegen kavels tegelijk en voor eenzelfde 
prijs kopen. Zo werd het bouwen van dubbelbrede huizen aangemoedigd. 
Er werden verder opmerkelijk weinig restricties aan de bouw van de hui
zen gesteld. Er was bijvoorbeeld geen maximale bouwhoogte vastgesteld. 
Ook werd er met geen woord gerept over eisen aan de beeldkwaliteit of de 
bouwkwaliteit van het huis: bouwstijl, kleur en materiaalgebruik werden 
niet voorgeschreven, dat waren blijkbaar privékwesties. 

Enkel gold dat tot aan de rooilijn van de gracht gebouwd moest worden 
en het huis maximaal110 voet diep mocht zijn (circa 31 meter). Voorbij die 
110 voet heerste een hoogterestrictie van 10 voet (circa 2,8 meter) om het 
aanleggen van tuinen uit te lokken en tuinhuizen en schuttingen mogelijk 
te maken. Wat functies betreft werd alleen vervuilende bedrijvigheid ver
boden. De grondslag voor deze overweging lag bij de grondopbrengst: de 
mogelijkheid van stinkende fabrieken op belendende percelen zou de prijs 
drukken. De regels waren bedoeld om een prettig woonklimaat te scheppen 
en zo rijke burgers te verleiden om een huis te bouwen. 

Met deze regelgeving werden de concentrische grachten bestemd voor 
de welvarenden. Aan de dwarsstraten werden ondiepere en smallere ka
vels uitgegeven die bestemd waren voor winkels en bedrijven. Deze straten 
vormden de verbinding tussen binnenstad en buitengebied. Voor deze ka
vels gold wel een maximale bouwhoogte alsook een verbod op ramen aan 
de tuinkant, om de privacy van de grachtenkavels te garanderen. Wederom 
werd geprobeerd om de opbrengst van de grachtenkavels niet te drukken. 

Van de eerste drie bouwblokken tussen de Herengracht en de Keizers
gracht (vanuit het noord-westen bezien) zijn de uitgiftekaarten van de ka
vels ingetekend in de kaart op pagina vijf. Deze blokken behoren tot de 
vergroting van 1614. Het derde bouwblok volgt de knik die de grachten 
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De 'vierde uitleg' van 
Amsterdam (1665) in 
voltooide vorm 

maken en die nu 'de kleine bocht' wordt genoemd. 
Bij de stadsvergroting van 1665 is de grond volgens hetzelfde rationele 

systeem verkaveld, met enkele kleine aanpassingen. De verkavelingstruc
tuur van de vierde uitleg tussen de Herengracht en Keizersgracht is bewaard 
gebleven en ingetekend in de illustratie. De kavels van dit blok - dat zich 
tussen de Spiegelstraat en de Leidsestraat bevindt- werden uitgegeven met 
een maat van 26 bij 180 voet groot (ca. 7,4 bij 51 meter). In de stadsver
groting van 1665 besloot men de breedte terug te brengen van 30 naar 26 
voet, waarschijnlijk om smaldelen (het bouwen van drie huizen op twee 
percelen) tegen te gaan en het bouwen van grote dubbelbrede huizen aan te 
moedigen/ Ook de maximale diepte van het huis werd teruggebracht naar 
100 voet (circa 28 meter). 

Nog iets verder naar het zuid-oosten is een uitgiftekaart ingetekend van 
het blok dat wordt ingeklemd door de Spiegelstraat en de Vijzelstraat Dit 
bouwblok laat tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht een noviteit van 
de vierde vergroting zien: De kavels liggen niet meer rug aan rug, maar wor
den gescheiden door de Kerkstraat Aan deze achterstraat kwamen afzon
derlijke kavels va 6o voet diep (circa 17 meter), waaraan stallen en koets
huizen konden worden gebouwd. Hiermee kregen de kades aan de grachten 
een verkeersluw karakter en konden de huizen via de achterzijde ontsloten 
worden.8 

SORTEERMACHINE 

De tekening van de kavels tussen de grachten laat als het ware de DNA
structuur van de grachtengordel zien: de stad groeide in omvang met het 
perceel als eenheidsmaat. 

De generieke opzet van het kavelsysteem maakt bouwgrond zelf inwis
selbaar. Hoewel er kleine verschillen tussen de kavels bestaan, maken ze al
lemaal deel uit van één rationeel systeem: een repetitie van diepe, uniforme 
kavels tussen de grachten, af en toe onderbroken door een radiaal richting 
de binnenstad, dat het actieve politieke en economische centrum bleef. 

Desondanks brachten sommige kavels bij de veiling van de bouwgrond 
in 1665 meer geld op dan andere. Geholpen door regelgeving bepaalden de 
afmetingen, de vorm en de ligging van de kavels de economische waarde. 
Zo sorteerde de kavelstructuur de patriciërs met hun huizen langs de grach
ten - met als climax de Gouden Bocht, het gedeelte tussen de Leidsestraat 
en de Vijzelstraat 

ARCHITECTUUR 

TRADITIONELE HUIZEN 

De grachtengordel werd ruim opgezet en er werden grote kavels geveild. 
De oude stad bestond echter uit smalle steegjes en smalle huizen. Huis 'Inde 
Duijf' op Slijkstraat 16 is een voorbeeld van een traditioneel Amsterdams 
huis in dit deel van de stad. Het huis was zeventien voet breed (circa 4,8 
meter) en werd in 1623 gebouwd. In 1945 werd het gesloopt omwille van 
het hout. 

Het traditionele Amsterdams huis vormt echter wel het vertrekpunt van 
de architectuurontwikkeling in de Gouden Eeuw. Het is dus van belang de 
opzet ervan kort toe te lichten. De tekeningen van het huis hebben dezelfde 
schaal als de tekeningen in hoofdstuk drie. De dispositie van ruimten is als 
volgt. 

De hoofdbewoner gebruikt de linker deur om in het voorhuis uit te ko
men. Ook eventuele klanten gebruiken deze ingang. Het voorhuis is van 
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oorsprong een ruimte waarin de bewoner een winkel voert of kleine nijver
heid bedrijft en is daarom een vast onderdeel van het traditionele huis in 
Amsterdam. Achter het voorhuis is de verdiepingshoogte opgedeeld: boven 
de kelderkeuken is een opkamer. 

Op dit adres woonden maarliefst drie families: de hoofdbewoner en een 
huurder in het huis aan de straat en één huurder in het achterhuis, dat te
gen de achtergrens van het perceel staat. Tussen beide huizen is een open 
plaats. De deur voor de twee huurders bevindt zich rechts in de houten pui, 
naast de deur van de hoofdbewoner die toegang tot het voorhuis biedt. Via 
een spiltrap kan de verdieping worden bereikt. Deze trapvorm is het meest 
ruimte-efficiënt en is tussen de gang en het voorhuis geplaatst. De bewoners 
van het achterhuis lopen verder door de gang naar de open plaats. 

De pui beslaat de gehele hoogte van het voorhuis en is aanmerlijk minder 
gesloten dan de bakstenen gevel daarboven. Het licht en de connectie met 
de straat werd noodzakelijk geacht voor de winkel of werkplaats in het voor
huis, maar niet voor de woonverdieping: glas was prijzig. 

De getrapte geveltop volgt de helling van de houten dakkap, die in de 
lengterichting van het perceel geplaatst is, zodat deze haaks op de gevel aan
sluit. Onder de kap was een zolder waar was werd gedroogd en ook een 
vliering, waar de turf werd bewaard. 

MATERIAAL EN KLEUR9 

MATERIAAL 

Het materiaal - en kleurgebruik in de zeventiende eeuw had invloed op 
het beeld van de stad. Voor het maken van woonhuizen, civiele werken, ker
ken en andere gebouwen waren een aantal soorten materialen beschikbaar. 
Steensoorten waren samen met hout de belangrijkste. In het algemeen is te 
stellen dat het overgrote deel van het stadsbeeld gedomineerd werd door 
de rood-oranje gevels met witte accenten met daarboven de blauwgrijze of 
oranje dakpannen. 

Andere bouwmaterialen waren lood, ijzer en glas: ijzer werd gebruikt 
voor ankers en voor hekwerken op stoepen en vroeg ook om een afwerk
laag. Lood werd altijd geschilderd om loodvergiftiging van het water te 
voorkomen. 

Bakstenen konden in de loop van de eeuw harder gebakken worden, 
waardoor een hardere maar ook donkerdere steen ontstond. Door de pro
ductiewijze bestonden er onderlinge kleurverschillen tussen de stenen en 
dit had invloed op het kleurbeeld van de stad. Omdat de kleurverschillen in 
het gemetselde vlak niet gewenst waren in deze periode werden twee ver
schillende methodes gehanteerd om dit effect teniet te doen. Rijke burgers 
konden het zich veroorloven om bakstenen met de hand te laten selecteren 
en vlakschuren (ofbijslijpen) om een egaal, kleurevenwichtig en rechtlijnige 
gevel te maken. Deze methode is gebruikt voor huis Bartolotti, dat in het 
volgende hoofdstuk besproken wordt. 

Wanneer men het geld niet had om alleen de beste bakstenen te gebrui
ken, werd er een olie gebruikt met daar aan toegevoegd pigmenten, om de 
kleur van de baksteengevel te egaliseren. Door het wit beschilderen van de 
lint- en stootvoegen kon in deze gevallen een rechtlijniger metselverband 
gesuggereerd worden dan er in werkelijkheid was: de witte lijnen liepen 
soms dwars over de stenen heen. Ook was het gebruikelijk om een pleister
laag aan te brengen en daarop een feilloze baksteengevel-imitatie te schilde
ren. Naast de esthetische functie hadden de olie en de pleisterlaag overigens 
ook een beschermende functie: ze beschermden de stenen tegen weersin-
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vloeden. Zo maakten ze de gevel waterdicht. 
In de zestiende en zeventiende eeuw was het gebruikelijk om natuurste

nen delen in de gevel op te nemen in de vorm van speklagen en als or
nament. In vrijwel alle gevallen betrof het dan Bentheimer zandsteen, een 
lichte steen die een groot contrast met de oranjerode baksteen in de gevel 
vormde. 

In loop van de zeventiende eeuw verschenen meerdere woonhuizen 
waarvan de gevel nog slechts met natuursteen bekleed werd, een periode 
die ook wel het 'sober klassicisme' wordt genoemd. Dit was de periode die 
samenviel met het economische hoogseizoen van de Gouden Eeuw. Hoe
wel natuursteen beter tegen weersinvloeden bestand was dan de baksteen 
en de rijke uitstraling van het materiaal tot de verbeelding sprak, was het 
toch gewoon om ook dit materiaal te beschilderen. Dat gebeurde dan wel 
weer in originele kleur van het materiaal. Hiermee konden verkleuringen 
en verwering van de steen worden voorkomen en eventuele reparaties wor
den gemaskeerd. 

PIGMENTEN 

In de Gouden Eeuw bestonden vanzelfsprekend de synthetische verfstof
fen nog niet: wel werden pigmenten van minerale, plantaardige en dierlijke 
oorsprong gebruikt. Het palet uit deze periode kende dus niet het com
plete spectrum aan kleuren waarover we tegenwoordig beschikken. Daarbij 
kwam het toenmalige probleem dat het mengen van pigmenten een vergrij
zing van de kleur met zich meebracht. 

Toch spreekt uit het beschikbare palet aan pigmenten een bijzondere di
versiteit, die niet alleen aan de naam af te lezen is, maar vooral ook aan 
de verscheidenheid aan productieprocessen van de pigmenten. Wilhelmus 
Goeree schreef in 1670 een traktaat over verven, waarin hij de gebruikelijke 
verfsoorten per kleur opsomt: 

Wit: Loot-Wit, Schelp-Wit, Schel-Silver 
Blaeuw: Indigo, Blaeuw Lack, Blaeuw As, Smalt, Oltemarijn, 

Lackmoes 
Geel: Ligte Schijtgeel, Bruyne Schijtgeel van verscheyde soor 

ten, Masticot, Geel Oprement, Saffraen, Geel-Befier, 
Geel Oocker, Guttegom, Rusgeel, Schulp Gout 

Groen: Spaens Groen, Sap Groen, Bergh Groen, Groen Aerd of 
Terreverde 

Root: Fermiljoen, Meny, Roet Krijt, Roon Oocker of Bruyn 
Root, Lack, Brezige verf 

Bruyn: Bruyn Oocker, Bitter of Roet uyt de Schoorsteen, 
Keulse Aerde 

Swart: Lamp-Swart, Been-Swart, Wijngaert-Swart, 
Smee-kook-Swart, Oostindische !net. •a 

Het traktaat dat Goeree schreef was gericht op verfsoorten voor het kleu
ren van tekeningen. Omdat verven op gebouwen veel zwaardere weers
omstandigheden moeten weerstaan, zijn van zijn lijst niet alle pigmenten 
geschikt voor buitengebruik. De kleuren die voor het exterieur gebruikt 
werden zijn: Loodwit, Schelpwit, krijtwit, Engels rood, dodekop, rode oker, 
gele oker, masticot, mineraal groen, Spaans groen, terre verde, omber, Keul
se aarde en Engels bruin." 

Een kleur die een aparte vermelding waard is omdat hij in het stadsbeeld 
bijzonder veel voorkwam is Bentheimer. Bentheifier was een mengkleur 
van oker en wit. Deze mengkleur was van origine zwaar van toon, net als 
de zandsteen waar de kleur naar vernoemd is. Niet alleen de zandsteen zelf, 
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maar ook kozijnen werden er mee beschilderd om het hout voor te doen 
komen als zandsteen. 

Rood was de kleur die de interieurs in de Gouden Eeuw domineerde. 
Deze kleurkeuze was waarschijnlijk een kwestie van mode en dus esthetisch 
van aard. Aan de keuze voor kleuren lagen echter ook praktische overwe
gingen ten grondslag. Helder blauw was bijvoorbeeld een moeilijk te produ
ceren en een duur pigment. In de zeventiende eeuw gebruikten de patriciërs 
deze kleur dan ook voor de representatieve vertrekken en kwam het op en
kele uitzonderlijke gevels voor. Een ander aspect dat niet onopgemerkt mag 
blijven is de dubbele functie die de kleur groen heeft: het pigment Spaans 
groen bevat koperacetaat verbindingen waardoor het naast kleurend ook 
schimmelwerend werkt op de houten luiken en deuren. 

Op prenten en afbeeldingen is te zien dat het merendeel van de stadshui
zen luiken en deuren hadden die aan de binnenzijde rood gekleurd waren 
- in aansluiting op het interieur - en aan de buitenzijde groen. Dit over
wegend groene accent in het stadsbeeld veranderde door een ontwikkeling 
in de woonhuisarchitectuur: toen aan het einde van de Gouden Eeuw ook 
onderin de kruisramen vensters geplaatst werden (achter de luiken) konden 
de luiken de hele dag open blijven staan. Op dat moment werd de rode bin
nenzijde naar de stad gekeerd, waarmee het kleurbeeld van het stadsgezicht 
veranderde. 

1. Over het jaar van 
aanvang van de Gouden 
Eeuw bestaat discussie: 
sommigen hanteren 1602 
(waarin de VOC werd op
gericht), anderen hanteren 
1609 (het jaar van het 
Twaalfjarig Bestand). In dit 
verslag wordt het eerste 
jaartal aagehouden. 

2. Abrahamse 2010, 
p. 34 

3. Een binnenvestgracht 
is een smalle gracht die 
bij de aanleg van een 
stadsomwalling werd 
gegraven. Vanwege het 
enorme grondverzet van 
de fortificatie moest het 
gebied bereikbaar gemaakt 
worden voor de modder
schouwen. De Herengracht 
was dus geen nieuwe 
gracht, maar een verbre
ding van een bestaande. 

4. Abrahamse 2010, pp. 
4 2-48. In het gebied van 
de huidige Jordaan ston
den vóór de uitbreiding al 
krotten en huizen buiten 
de stadsmuren, tussen de 
sloten in het landschap. 
Buiten de stadsmuren 
hoefde geen belasting te 
worden betaald. Wel had 
men een zekere rechts
positie, en uit financiële 
overwegingen heeft het 
stadsbestuur dit gebied 
in zijn geheel binnen de 
nieuwe stadsomwalling 
opgenomen. 

5. lbid, p.59 

6. De beschrijving van 
de verkaveling en de 
regelgeving in de volgende 
paragraaf is gebaseerd 
op Abrahamse 201 0, pp. 
218-221. 

7. lbid, p.189 Een gang
bare huisbreedte was 20 
voet (ca. 5Jm) waardoor 
er in het eerste deel van de 
grachtengordel eenvoudig 
was om drie huizen op een 
dubbel kavel van zestig 
voet te bouwen. 

8. lbid, pp. 251-252. 
De koets als representatief 
vervoersmiddel kwam voor 
1625 nog nauwelijks voor. 
Maar eenmaal geïntro
duceerd nam het gebruik 
van rijtuigen een enorme 
vlucht: Men wilde niet 
voor elkaar onderdoen. In 
1634 werd het rijden met 
koetsen vanwege de vele 
ongelukken zelfs in het 
geheel verboden. Maar het 
vervoersmiddel was inmid
dels dermate ingeburgerd 
dat het verbod niet lang 
stand kon houden. 

9. De inhoud van deze 
paragraaf is gebaseerd op 
beschrijvingen van H.). 
Zantkuijl in 'Bouwen in 
Amsterdam' en de scriptie 
van N. leijen; 'Kleur doet 
leven'. 

1 0. Goeree 1670 

11. leijen 2008, p. 22 
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Linksboven: Afbeelding 1 
Hendrick de Keyser (1565-1621) 

Linksonder: Afbeelding 2 
)acob van Campen (1596-1657) 

Rechtsonder: Afbeelding 3 
Adriaen Dartsman (circa 1635- 1682) 

Van Philips Vingboons (1607- 1678) is geen portret 
overgeleverd 



HOOFDSTUK 2: ARCHITECTUUR IN DE GOUDEN EEUW 

INLEIDING 

EEN NIEUWE DISCIPLINE 

In 1676 stelden Philips Vingboons, Juslus Vingboons, Adriaen Dortsman 
en enkele meestertimmerlieden en meestermetselaars een verklaring op. Zij 
waren van mening dat ze betaald moesten worden voor hun tekenwerk, ook 
wanneer het project uiteindelijk niet gerealiseerd werd. 

Dit had alles te maken met de economische situatie. De Gouden Eeuw 
eindigde in 1672, het Rampjaar. De republiek werd aangevallen en belandde 
in een crisis met als gevolg een bouwstop. Nu veel bouwprojecten werden 
afgeblazen moesten de architecten, metselaars en timmermannen voor 
zichzelf opkomen: 

"Wij onderges. Architecten, meester timmerlieden en mr. Metselaers ver
claren voor d'oprechte waerheyt dat als wanneer iemant ergens ontboden 
werdende om sijn advys te hooren wegens het bouwen van een kerck, huijs 
off ander perceel, ende daervan versocht wert een affteeckening te maec
ken ende sulx oock doet, dat denselven daervoor behoort betaelt te wor
den, ende oock betaelt wert, schon hem 't werck niet aenbesteed wert, ofte 
daeraen niet comt te wercken, het welck wij bij experientie ondervonden 
hebben:' 

"In Oirconde: Philips Vingboons, A Dortsman architect, Juslus Ving
hoons architect, Hendrick Geurtz Schut, Cornelis van Duyn timmerman, 
Jilis van der Vin, Jan Willemse Krabbedam stadtsmr metselaar, Joehem 
Schuym mr metselaer:'• 

De verklaring is exemplarisch voor een significante gebeurtenis in de ze
ventiende eeuw: het ontstaan van het zelfstandige beroep van architect. In 
de zestiende eeuw waren de timmermanmeester en metselaarmeester nog 
verantwoordelijk voor de bouw van een huis, de steenhouwmeester ver
zorgde de ornamenten wanneer de bouwheer deze wenste.' Aan het einde 
van de eeuw echter maakten architecten ontwerpvoorstellen en kostencal
culaties. 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een reconstructie van zeven hui
zen onderzocht hoe de architect zijn positie als ontwerper wistie verwerven 
in de loop van de Gouden eeuw. 

lEKENWERK 

Gedurende de zeven decennia van de Gouden Eeuw werd er steeds meer 
voorbereidend tekenwerk gemaakt. Aan architecten werd gevraagd om een 
ontwerp te maken, zodat de bouwheer bijvoorbeeld kon kiezen uit verschil
lende gevelafwerkingen. Het ontwerp van Adriaen Dortsman voor Jan Six 
dat later in dit hoofdstuk besproken wordt, is hiervan een voorbeeld. Phi
lips Vingboons belandde zelfs in een heuse competitie met Pieter Post voor 
het ontwerp van een buitenhuis in de Beemster. Opdrachtgever Frederick 
Alewijn liet beide architecten tientallen tekeningen maken.' De toename 
van het voorbereidende tekenwerk is niet alleen te verklaren vanuit het op-
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drachtgeverschap, ook de discipline zelf ontwikkelde zich in die richting. 
Literatuur uit Italië zoals de werken van Vitruvius, Palladio en Scamozzi 
schreven een 'Bouwkunst op maet en regelen der Ouden' voor.• Om deze 
schoonheid te bereiken was kennis van de wiskunde nodig. De architect 
Dortsman (circa 1635-1682) bijvoorbeeld, was opgeleid als landmeter en 
volgde daarna in Leiden nog een wiskundige opleiding. Mogelijk heeft 
Dortsman hier ook privéles gehad van Nicolaus Goldmann, een destijds 
bekende architectuur-theoreticus en mathematicus.s 

De veranderingen die de architectuurdiscipline gedurende de Gou
den Eeuw doormaakte, zijn karikaturaal te beschrijven aan de hand van 
de achtergronden van de architecten zelf. De meetkundige achtergrond 
van Dortsman is aan zijn ontwerptekeningen af te lezen door de overda
dige maatvoering. Tot op een tiende duim proportioneert hij vertrekken, 
balkhoogtes en verspringingen in de gevel. Vingboons ( 1607-1678) en van 
Campen (1596-1657) daarentegen zijn van oorsprong schilder. Zij betrek
ken de Italiaanse literatuur in hun studies naar de bouwkunst. Binnen de 
bouwpraktijk in Amsterdam werd de weg voor deze andere disciplines vrij
gemaakt door Hendrick de Keyser ( 1565-1621). Eind zestiende eeuw werd 
hij aangesteld als stadssteenhouwermeester, een nieuwe positie binnen de 
'stadsfabriek', het stadsbouwbedrijf Tot 1595 bestond de stadsfabriek nog 
slechts uit een stadstimmermanmeester en een stadsmetselaarmeester. Het 
stadssteenhouwmeesterschap werd echter een deeltijdbaan, zodat De Key
ser tijd overhield om ook particuliere opdrachten aan te nemen. 

WEDLOOP 

In de werkplaatsen van steenhouwers werd al gewerkt met figuurtekenin 
gen. Hier werden traktaten gebruikt zoals de Architectura ader Bauung der 

Antiquen aufi dem Vitruvius van Hans Vredeman de Vries uit 1581.6 Toen 
de bouwwoede van de Gouden Eeuw aanving na het Twaalfjarig Bestand in 
1609, moet Hendrick de Keyser voor patriciërs de aangewezen persoon zijn 
geweest om te betrekken bij de bouw van hun huis. Amsterdam ontbeerde 
de adel en de geestelijken van Utrecht en Den Haag. Status werd bepaald 
door financieel succes en voor de rijke kooplieden was hun huis hiervan 
een belangrijke afspiegeling. Deze wedJoop was koren op de molen voor de 
huizenbouwers. 

TYPOLOGISCH ONDERZOEK 

De manier waarop de architectuurdiscipline in de Gouden Eeuw werd 
bedreven is in algemene termen te verklaren vanuit de achtergrond van de 
architecten. Er waren echter meer factoren die tot ontwikkelingen in de 
grachtenhuisarchitectuur hebben geleid. Zo waren rijke koopmannen in 
staat om meer dan één kavel te kopen. Zij bouwden dan meerdere smalle 
huizen, of lieten één groot huis op meerdere kavels oprijzen. Voor deze 
bredere huizen is de traditionele opzet van het smalle grachtenhuis (zoals 
besproken in het eerste hoofdstuk) niet meer vanzelfsprekend, zodat voor 
deze huizen geheel nieuwe schemàs werden ontworpen. 

Om deze ontwikkelingen preciezer te onderzoeken zijn zeven grachten-
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huizen uit de grachtengordel geselecteerd voor een typologisch onderzoek. 
Van de zeven huizen stamt de vroegste uit 1618 en de laatste uit 1672, zodat 
de selectie de Gouden Eeuw voor een belangrijk deel opspant. Het begint 
bij huis Bartolotti, een voorbeeld uit het begin van de Gouden Eeuw waarin 
een rijke koopman Hendrick de Keyser betrekt bij het ontwerp van zijn huis. 
Verder bestaat de selectie uit één huis ontworpen door Jacob van Campen, 
drie huizen van Philips Vingboonsen twee huizen van Adriaen Dortsman. 

Van elk van de huizen zijn de significante bouwkundige tekeningen gere
construeerd. Het komt echter nauwelijks voor dat er zowel gevelaanzichten, 
plattegronden als doorsneden beschikbaar zijn van de originele ontwer
pen. Dit is alleen het geval voor het huis voor Jan Six (pagina 78-91). Voor 
de tekeningen van de overige huizen is gebruik gemaakt van opmetingen, 
prenten, schilderijen, archieven, boedelinventarissen, contractstukken, li
teratuur etc. De doorsneden bevatten de meeste speculatieve elementen. 
Wanneer men in de zeventiende eeuw namelijk al tekeningen van woonhui
zen publiceerde, beperkte zich dit voornamelijk tot gevels en plattegronden. 

Het tekenwerk van de zeven huizen wordt vergezeld van een tekstuele 
toelichting, waarin de voorgeschiedenis, de realisatie, het ontwerp en de 
latere transformaties beschreven worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een korte vergelijkende bespreking. 

Opmerking: Voor het lezen van de tekeningen is het belangrijk te vermelden 

dat de zwarte vlakken in de kruiskozijnen vensters met ruitjes voorstellen, de 

witte vlakken onderin geven houten luiken weer. De situatietekeningen (schaal 

1:1 000) zijn opgebouwd uit twee tijdlagen: de gereconstrueerde zeventiende

eeuwse plattegronden zijn in de huidige stadsplattegrond van Amsterdam ge

projecteerd. Aan deze aanpak liggen echter geen andere overwegingen ten 

grondslag dan praktische. 
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Keizersgracht 177 

1625 

Herengracht 364- 370 
1662 

Herengracht 412 
1667 
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Reconstructie van een dubbelbreed huis in de Kleine 
bocht van de Herengracht voor Guillelmo Bartolotti, 
met daarbij tekeningen van de toestand na verbou
wingen uit 1689 en 1 756. 

VOORGESCHIEDENIS EN REALISATIE 

De twee kavels waarop het huis voor Barto
lotti is gebouwd, gingen bij de veiling in 1614 

nog naar twee verschillende kopers. Uit park C 
werden stadserf 15 en 16 verkocht aan respectie
velijk timmerman Cornelis Cornelisz en goud
smid Epke Huytges voor !6.900,- en !6.700,- .' 

Na een overname van het eerstgenoemde perceel 
door Barent Evertsz Keteltas werden beide erven 
in 1618 gekocht door Guillelmo Bartolotti, die 
ook een bankiershuis onder de naam Bartolotti 
voerde. Deze Guillelmo Bartolotti (1560- 1634) 

werd in Hamburg geboren als Willem van den 
Heuvel. Zijn tante was getrouwd met Jan Bap
tista Bartolotti, een koopman uit Bologna. Toen 
dit kinderloze paar overleed kwam Willem van 
den Heuvel een erfenis toe op voorwaarde van 
een naamswijziging. Via Haarlem streek hij neer 
in Amsterdam waar hij tussen 1618 en circa 
1621 een rijk gedecoreerd huis liet bouwen op 
de percelen die hij had aangeschaft. Deze kavels 
waren niet rechthoekig en aan de voorzijde zelfs 
iets smaller dan de standaardkavels, maar had
den ook enkele voordelen. In de hoek van de 
buitenbocht van de Herengracht gelegen, was het 
huis namelijk van ver te zien uit beide richtin
gen. Daarbij lagen deze kavels in een rechte lijn 
tussen de Driekoningenstraat en de Westerkerk 
wat een aantrekkelijk perspectief opleverde (af
beelding 8) . Bartolotti bemachtigde ook een smal 
erf aan de Keizersgracht, waar hij zijn koetshuis 
bouwde (afbeelding 6). Dit koetshuis kon hij via 
de tuin bereiken, zoals weergegeven is in de ste
denbouwkundige situatie. 

De stadssteenhouwmeester van dat moment, 
Hendrick de Keyser (1565- 1621), was betrok
ken bij de realisatie van het huis. Zijn ontwerp 
voor de entreepartij is opgenomen in Architectu
ra Moderna, de uitgave van Cornelis Danckerts 
van Sevenhoven (1604- 1656) - zie Afbeelding 
9. Of De Keyser alleen de natuurstenen orna
menten heeft verzorgd, of ook de gevelindeling 
en eventueel de plattegronden heeft ontworpen 

HERENGRACHT 170-172 
HENDRICK DE KEYSER 

1618- 1621 

is onbekend! 

GRONDVORM 

In de bocht van de Herengracht werden en
kele afwijkende erven uitgegeven, waaronder de 
erven voor het huis op nummer 170- 172 en het 
naastgelegen 'Witte Huijs' op nummer 168. Aan 
de voorzijde waren deze erven minder breed dan 
de standaardmaat: 28,5 voet (circa acht meter) 
tegenover 30 voet. Naar achteren toe werden ze 
breder dan de standaardkavels. De kavels van 
het reguliere rechthoekige kavelpatroon van de 
stadsvergroting uit 1614 waren 30 voet breed bij 
190 voet diep (circa 8,5 bij 53,8 meter). Op de 
situatietekening wordt duidelijk dat de zijmuren 
van het Bartolotti huis de wijkende lijnen van 
het terrein volgen. Vanwege de dubbele breedte 
van de twee samengevoegde percelen werd voor 
een dwarshuis gekozen, wat wil zeggen dat de 
dakkappen evenwijdjg aan de straat liggen. Het 
huis werd daartoe verdeeld in twee achter elkaar 
liggende beuken, met elk een eigen zadeldak. 
Deze twee afzonderlijke daken zijn duidelijk te 
herkennen in de tekening op pagina 33· De moer
balken overspannen dan ook van de tussenmuur 
naar de gevel. Opvallend aan dit huis is echter 
dat in de eerste beuk de vloerbalken van de ver
dieping juist in de lengterichting zijn geplaatst.' 
Het huis bestaat uit twee woonlagen: de bei-etage 
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Afbeelding 4 
Huis Bartolotti 



Afbeelding 5 
Schilderingen door lsaac 

de Moucheren 
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en de verdieping. Er onder is een souterrain met 
pakkelders en de keuken, erboven zijn zolders. 

GEVEL 

Wanneer de nokken evenwijdig aan de straat 
liggen, is een topgevel in principe onnodig. Later 
in de Gouden Eeuw zou op brede huizen in de 
stijl van het zogenaamde 'Hollands classicisme' 
de topgevel dan ook weggelaten worden. Een 
topgevel is echter bij uitstek geschikt voor het 
verfraaien van een huis met zandstenen orna
menten: de specialiteit van Hendrick de Keyser. 
Huis Bartolotti kreeg een middentop die met een 
dwarskap op de hoofdkap aansluit. De geveltop is 
rijk gedecoreerd en beslaat de middelste vier van 
de in totaal zes raamtraveeën, waardoor hij los 
komt te staan van de gevelbeëindigingen van de 
buurhuizen. Opmerkelijk is ook de subtiele op
lossing voor de knik in de rooilijn tussen de twee 
kavels. De buitenste twee raamtraveeën vangen 
de hoekverdraaiing van de rooilijn op, terwijl de 
middenpartij -vier vensters breed - loodrecht 
op de middellijn van de twee kavels staat. Zo ont
staat een drieluik, waarvan het middendeel met 
de topgevel goed zichtbaar is vanuit beide rich
tingen van de Herengracht 

De buitenste raamtraveeën hebben op de bel
etage driedelige kruiskozijnen, op de verdieping 
erboven zijn gewone kruiskozijnen gemaakt (zie 
de geveltekening op pagina 29). Hierdoor vormen 
de gevelopeningen samen met de geveltop een 
gelijkbenige driehoek. In deze gevelcompositie 
worden op de verdieping de eindpilasters ver
dubbeld, die zich nu echter boven een raam in 
plaats van -zoals gebruikelijk- boven een on
derliggende pilasterorde bevinden.• 

Door het even aantal raamtraveeën markeert 
een pilaster het midden van het huis en kan de 
ingang niet in het midden komen. Klassieke 
leerboeken schrijven dan ook een oneven aantal 
ramen voor. Op de plattegrond van de bel-etage 
wordt duidelijk hoe het probleem van de excen
trische voordeur is opgevangen. 

PLATTEGROND 

De voorste beuk van het huis bestaat op de 
hoofdverdieping uit drie vertrekken: Rechts de 
'Steene zijde camer', in het midden het voorhuis 
en links de 'Plancke zijde camer'.s De rechter ka
mer had in navolging van zijn naam een marme
ren vloer en was een representatieve ontvangst
ruimte. In deze ruimte van twee vensters breed 
hingen rondom dure tapijten tegen de wanden. 
Het voorhuis besloeg drie vensters waardoor de 



voordeur binnen in het midden van de ruimte 
kwam te liggen. Hier hingen twaalf schilderijen. 
In het midden van de achterwand was de poort 
naar het achterste deel van het huis. De 'Plancke 
zijde camer' bevond zich links van het voorhuis 
en was één venster breed. Deze kamer had een 
houten vloer was rondom met goudleer behan
gen en was waarschijnlijk een woonkamer. Hier 
hingen achttien schilderijen en een spiegel tegen 
de muren. Waarschijnlijk was in de gang nog het 
'hanghkamertje daer de knechts slapen', waar al
leen een 'out bed' stond.6 

In de achterste beuk van het huis was rechts 
van de gang de 'Groote steene Salet: Dit repre
sentatieve vertrek had in 1649 net als de 'Steene 
zijde camer' een marmeren vloer en wandtapij
ten tegen de wanden, maar in 1664 werden deze 
vervangen door twintig schilderijen. In deze zaal 
was de grote trap naar de verdieping geplaatst. 
Links van de gang lag het 'Groot Comptoir', de 
kamer waar de heer des huizes zijn administratie 
bewaarde. Deze ruimte lag direct boven de keu
ken in het souterrain en was sober ingericht. 

Achter het huis lag een galerij aan de tuin. 
Deze gallerij werd ook als woonkamer gebruikt 
en verbond de twee grote aangebouwde vleugels. 
In de linker vleugel had de vrouw des huizes op 
de bel-etage haar privé-vertrek met garderobe. 
Op de verdieping sliepen de 'Jonghe juffers', de 
wlder daarboven was de meidenkamer. Op de 
bel-etage van de rechter vleugel had de heer des 
huizes zijn privé-vertrek . Zijn slaapkamer be
vond zich op de verdieping, het 'geel camertje'. 
Op de verdieping daarboven sliepen meiden. 

Op de verdieping van het dwarshuis werd de 
indeling van de hoofdverdieping herhaald. Er 
was een 'camer boven het comptoir', een 'camer 
boven het groot salet' en een 'studeercamertje' 
in de achterste beuk van het huis. Van het laatste 
vertrek is de plaats niet duidelijk. In de voorste 
beuk bevond zich rechts de 'Gestreepte camer', 
boven het voorhuis de 'provisie of Packcamer' en 
links de 'goudleercamer'. In totaal waren er veer
tien stookplaatsen in het huis die overigens in de 
loop der eeuwen allemaal verloren zijn gegaan. 

Wat opvalt aan het ruimteschema is dat het 
huis is opgedeeld in een representatieve rech
terzijde en een huiselijke linkerzijde, terwijl de 
vorm van het huis wordt bepaald door twee con
structieve beuken in de breedte.7 De gebruike
lijke opdeling in een rechter- en een linkerzijde 
werd ondanks de andere opbouw van het huis 
dus toch gerealiseerd. Deze opzet zou zijn nut 
later in de zeventiende eeuw bewijzen. 

TRANSFORMATIES 

Het huis is door drie Bartolotti-generaties be
woond, voor het in 1689 werd opgesplitst in twee 
woningen, die tot 1781 apart werden verhuurd, 
maar in bezit bleven van de familie Bartolotti. Er 
kwam rechts van de pilaster in het midden een 
tweede ingang. Tussen deze twee deuren kwam 
een muur die het huis in een linker en een rechter 
woning verdeelde (zie de plattegrond op pagina 
31). De muur van de vroegere 'Plancke zijde ca
mer' schoof een pilasterafstand op, waardoor dit 
vertrek twee vensters breed werd. Om het rechter 
deel bewoonbaar te maken werd een deel van het 
'Groote steene Salet' een gang, die naar de ach
terzijde van het huis leidde. Op deze manier ont
stonden twee huizen met een traditionele inde
ling: Langs een lange gang ligt achtereenvolgens 
het voorhuis en de binnenhaard met daar onder 
de keuken, gevolgd door een achterhuis aan een 
open plaats. 

In het jaar 1717 verkocht de familie Bartolotti 
het huis voor f68 .ooo,- aan regerend burgemees
ter Gerbrand Pancras. Zijn weduwe liet het huis 
in 1734 na aan Anna Divera Kick Pancras, die 
huisnummer 170 liet verbouwen alvorens ze er 
samen met haar echtgenoot Nicolaas Cornelis 
Hasselaer introk. Het huis vererfde in 1741 op de 
dan nog minderjarige Gerard Nzn. Hasselaer, die 
het huis toen hij in 17 52 meerderjarig werd voor 
f8o.ooo, - verkocht aan Jan van Tarelink. 
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Afbeelding 6 
Het koetshuis aan de 
Keizersgracht, naast het 
Coymanshuis 

Afbeelding 7 
De wind-as 



In de periode 1752-1756 werd de woning op 
nummer 170 opnieuw grondig verbouwd en uit
gebreid met een achterhuis van vier verdiepin
gen. 

De reconstructietekening op pagina 3 5 geeft de 
situatie weer na de verbouwing door Tarelink. Er 
werd voortgeborduurd op het principe van het 
smalle grachtenhuis: huisnummer 170 kreeg een 
volwaardige open binnenplaats, met daar achter 
een kamer met ramen op diezelfde binnenplaats. 
Daar weer achter komt een tuinkamer. De ko
lossale uitbouw van vier verdiepingen is twint ig 
meter hoog. 

In 1781 worden de twee woningen, tot dan nog 
beide eigendom van de familie Bartolotti, apart 
verkocht: nummer 170 voor f8o.ooo,- aan Tare
links dochter, nummer 172 voor f34.6oo,- aan 
Jan de Bosch. Het rechter huis (nummer 170) 
kwam in 1872 in het bezit van Petrus Hendrik 
Holzman, die in 1873 de benedenkamers van 
het voorhuis liet verfraaien waarbij beschilder
de behangsels van Isaac de Moucheron werden 
aangebracht (afbeelding 5). In 1924 kwam het in 
handen van Vereniging Hendrick de Keyser voor 
f75.ooo,- . Het huis is in de periode 1967-1971 
gerestaureerd onder leiding van architect D. Ver
heus. Sinds de restauratie bewoont de musicus 
Gustav Leonhardt het achterhuis. 

De begane grond van de linker woning werd 
in 1898 gemoderniseerd nadat de firma Becht 
het voor /28.300,- had gekocht. Deze firma ver
kocht het bezit aan Vereniging Hendrick de Key
ser. De vereniging kocht de woning in 1971 voor 
f28o.ooo,- waarmee het huis na 190 jaar weer 
in handen was van één eigenaar. Anno 2010 is 
Herengracht 170- 172 het hoofdkantoor van deze 
vereniging die in Amsterdam circa 8o huizen be
zit. 

RECONSTRUCTIE 

De tekeningen van de gevel, de plattegronden 
en de doorsneden zijn gemaakt met behulp van 
zowel tekstuele bronnen als technische tekenin
gen. De bouwtekeningen van restauratie archi
tect D. Verheus uit 1964 in het stadsarchief, de 
geveltekening van R. Royaards-ten Holt, het te
kenwerk door H. Zantkuijl en de tekeningen van 
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Vereniging Hendrick de Keyser zelf vormen de 
basis voor de reconstructietekeningen op pagina 

28-3 5· 
De bronnen die hielpen met zowel tekenwerk 

als toelichtingen zijn onderandere Bouwen in 

Amsterdam6
, Huizen in Nederland9, Hendrick de 

Keyser, Architectura Moderna' 0
, en een intern do

cument van Vereniging Hendrick de Keyser. 
Het huis is in de loop der eeuwen veelvuldig 

besproken en dit heeft tot een grote hoeveel
heid aanvullende bronnen geleid. Zo werd er 

in 1979 een boek uitgegeven met de naam Het 
huis Bartolotti en zijn bewoners." Uit de Gouden 
Eeuw zijn twee boedelinventarissen bewaard ge
bleven: één uit 1649 en één uit 1664."Verder is 
gebruik gemaakt van Vier eeuwen Herengracht'', 

'Een verbouwingscontract van het Bartolottihuis 
aan de Herengracht voor het echtpaar Hasselaar
Kick in 1734' '\ en 'Het Amsterdamse fabrieks
ambt van 1595-1625'.'' 



1. Genootschap Amstelo
damum 1976, p. 55 

2. Leenhardt 1979, 
pp. 24-40. De auteur 
betwijfelt op basis van de 
gevelcompositie of De 
Keyser het gevelontwerp 
heeft gemaakt, wanneer 
deze wordt vergeleken met 
andere gevels waarvan het 
ontwerp door De Keyser 
bevestigd is. 

3. Meischke 1995, p. 
250. De reden voor de 
richting van de moerbalken 
is niet duidelijk. Meischke 
suggereert dat het te 
maken kan hebben met 
de voorgevel die op deze 
manier alleen zijn eigen 
gewicht hoeftie dragen. 

4. Leonhardt1979, pp. 
31-32 Dit behoorttot de 
redenen voor Leenhardt 
om te betwijfelen of het 
gevelontwerp volledig aan 
De Keyser toe kan worden 
geschreven. 

5. De beschrijvingen en 
benamingen van de ver
trekken zijn overgenomen 
uit de boedelinventaris uit 
1664 

6. De beschrijving van 
de boedellaat open of dit 
kamertje in de linker kamer 
van de voorste beuk 'hing', 
of in de gang. De positie 
van de trappen maakt de 
gang het meest waar
schijnlijk. 

7. Ottenheym 2008, pp. 
77-78 

8. Zantkuijl 1993, pp. 
240-241 

9. Meischke 1995, pp. 
245- 260 

10. Ottenheym 2008, pp. 
77-79 

11 . Leenhardt 1979 

12. De inventaris uit 
1649 bevindt zich in het 
Stadsarchief Amsterdam. 
De inventaris uit 1664 is 
als bijlage opgenomen 
in Meischke 1995, pp. 
245- 260 

13. Genootschap Amstelo
damum 1976, pp. 55-56 

14. Dudok van Heel 1993, 
pp. 97- 106 

15. Meischke 1966 

Afbeelding 8 
Het perspectief van de 
Driekoningenstraat richting 
het Bartolottihuis en de 
Westerkerk 

Afbeelding 9 
Het poortje (rechts) zoals 
het is opgenomen in 
'Architectura Moderna' 
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Reconstructie van een dubbelbreed huis in de bocht 

van de Keizersgracht voor gebroeders de Coymans 

uit 1625 

VOORGESCHIEDENIS EN REALISATIE 

Het Coymanshuis staat in het gedeelte van de 
stadsvergroting uit 1614. Net als het huis van 
Bartolotti en het 'Witte Huijs' staat het huis in 
de knik van de grachtengordel. Op de situatie
tekening is de positie in de bocht te herkennen, 
deze verklaart ook de schuine rechter kavelgrens. 
Deze plek aan de Keizersgracht was niet alleen 
prestigieus vanwege de breed uitlopende kavels, 
maar ook vanwege de positie recht tegenover de 
Westermarkt waar op dat moment de hoofdkerk 
van de grachtengordel werd gebouwd.' Na de 
uitgifte van de kavels in 1615 werd er dan ook 
gespeculeerd met de grond waardoor het terrein 
nog tien jaar onbebouwd bleef. De eerste eige
naars van de kavels waarop later het Coymans
huis zou komen te staan waren de kleermaker 
Teunis Claesz en Barend Everts Keteltas.' Binnen 

KEIZERSGRACHT 177 
JACOB VAN CAMPEN 

1625 

korte tijd was ook de kavel van Claesz in het be
zit van de speculant Keteltas. Door middel van 
kwijtschelding kwam de bouwgrond in 1617 in 
het bezit van Adriaen Thybout, die samen met 
zijn zwager Willem 'Guillaume' Bartolotti nog 
meer percelen bezat. In 1624 werd de grond aan 
de broers Balthasar en Joan Coymans verkocht, 
die samen met hun vader in het huis zouden 
gaan wonen waarvan de eerste steen werd gelegd 
op 14 maart 1625. 

Jacob van Campen werd benaderd voor het 
ontwerp van een moderne gevel. De rest van het 
huis werd door metselaars en timmerlieden op 
traditionele wijze uitgevoerd. Voor Van Campen 
zou deze gevel het enige ontwerp voor een woon
huis in Amsterdam zijn. 

Op de vogelvluchtkaart van Balthasar Florisz 
uit 1625 is het huis in zijn uiteindelijke vorm in
getekend (afbeelding 12). Hier is ook te zien dat 
het huis aan de achterzijde een traditionele trap
gevel als gevelbeëindiging had, net als het huis 
voor achterbuurman Bartolotti. 
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Afbeelding 1 0 
Het Coymanshuis aan de 
Keizersgracht 



Afbeelding 12 
Fragment uit de 

vogelvluchtkaart van 
Balthasar Florisz uit 1625 

GEVEL 

Het Coymanshuis is niet te typeren als een 
prototype van classicistische of traditionele Am
sterdamse architectuur. Het is een huis waarin 
zowel Amsterdamse bouwtraditie als het begin 
van een nieuwe architectuuropvatting te herken
nen is. Dat Jacob van Campen slechts voor het 
ontwerp van de gevel verantwoordelijk is, maakt 
het Coymanshuis tot een interessant onderzoeks
object. 

Waarschijnlijk was de achterliggende structuur 
van het huis voor van Campen een vaststaand 
gegeven waarop zijn gevel moest aansluiten.' Zo 
werd hij bijvoorbeeld geconfronteerd met een 
dwarsmuur precies in het midden van de gevel. 
wat niet aansloot bij de klassieke principes die 
Van Campen nastreefde voor zijn gevel. 

Enkele jaren ervoor, in 1620-1622, werd de 
feestzaal van Whitehall Palace in Londen ge
bouwd door lnigo Jones: het 'Banqueting House' 
(afbeelding 10). Er was veel verkeer tussen beide 
steden en het lijkt erop dat dit ontwerp de een be
langrijke referentie was voor Van Campen.• Maar 
zoals ook bij het huis voor Bartolotti het geval 
was, maakten de Amsterdamse timmermannen 
een huis met een even aantal traveeën. Het ont
werp van lnigo Jones volgde echter de klassieke 
voorschriften en had een oneven aantal traveeën. 
Van Campen had geen andere keus dan uit te 
gaan van een stramien van acht raamtraveeën, 
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net zoals de achtergevel. De compositie van Van 
Campen bestaat uit acht traveeën van tien voet 
breed (2,8 meter), de middelste twee traveeën 
zijn twee voet breder. In totaal is de gevel 92,5 

voet breed: ruim 26 meter. Omdat ze half zo 
hoog is, beslaat de gevelcompositie precies twee 
vierkanten. De middenpartij van vier traveeën 
vormt precies één vierkant. In de gevel is deze 
middenpartij gemarkeerd middels een verdub
beling van de pilaster. 

Van Campen was ingelezen in de klassieke 
architectuur. Hij gebruikte de voorgeschreven 
hoofdmaten en ontwierp ook de pilasterordes 
volgens de klassieke leerboeken, in dit geval Sca
mozzi. Dat wil zeggen dat hij boven het basement 
de Ionische orde toepaste en daarboven de Ro
meinse (composiet). Boven de ramen ontwierp 
hij afwisselend gebogen en driehoekige frontons. 

Deze zuivere toepassing van de traktaten op 
het gevelontwerp was een noviteit in Amster
dam en leidde tot confrontaties met de platte
grond van het huis erachter. Zo is de onderkant 
van de traclitionele stoep met trapopgang is nog 
te zien op de geveltekening van Caspar Philips 
(1768-1771) uit het Grachtenboek (afbeelding 
6). Dit doet vermoeden dat de ingang op de bel
etage pas in een laat stadium van de uitvoering is 
verplaatst naar de onderdieping. Een entree op 
straatniveau gold in Amsterdam als uitzonder
lijk: onderhuizen werden doorgaans pakkelders, 



wals het souterrain van het huis voor Bartolotti. 
Van Campen tekende geen ramen in het base
ment, wat een opslagverdieping doet vermoe
den, terwijl de entree zich aan de straat bevindt. 
In de plattegrondtekening - die samen met deze 
voorgevel gepubliceerd werd in de Architectura 
Modernauit 1631 -zijn weer wel ramen i.n de 
straatgevel getekend. Deze zijn uiteindelijk ook 
uitgevoerd. 

PLATTEGROND EN DOORSNEDE 

Op de plattegrond van de onderverdieping 
(pagina 44) zijn de ingangen getekend. De rechter 
deur diende waarschijnlijk vooral de symmetrie: 
de deur opent direct in het voorhuis. In de teke
ning van Caspar Philips is er dan ook een hek 
voor geplaatst. De linker deur aan de straat ligt 
aan het begin van een gang naar de tuin. Halver
wege is rechts de trap die naar de bel-etage leidt. 

Net als het brede huis op Herengracht 170- 172 

is het Coymanshuis opgebouwd uit twee dwars
beuken achter elkaar, wals te zien is op de kaart 

. van Balthasar Florisz. De dakkappen liggen 
evenwijdig aan de straat, waardoor er geen top
gevel meer hoeft te worden gemaakt (wat nog wel 
is gedaan bij de achtergevel en voor het eerder 
besproken Herengracht 170-172). De overspan
ningsrichting van de balkenconstructie loopt van 
de voorgevel via de tussenmuur naar de achter
gevel. Ondanks deze dwarse aanleg is er toch een 
gang naar de tuin die het huis in een linker en 
rechter helft deelt. Zo ontstaat de gebruikelijke 
opdeling in een representatief gedeelte en een 
woongedeelte. Aan weerszijde van de achtergevel 
een smalle vleugel aangebouwd, waarin op drie 
verdiepingen een privaat is ondergebracht. 

In het onderhuis bevindt zich rechts van de 
gang het woongedeelte. Het voorhuis met de trap 
bevindt zich aan de straat. In de achterste beuk 
is rechts de keuken vanwaar met zes treden de 
opkamer te bereiken is. Of de twee kamers in het 
linker gedeelte als opslagruimte gebruikt werden 
of als ontvangstruimte is niet duidelijk. Op de 
bel-etage zijn de twee kamers in de linkerhelft 
twee grote staatsievertrekken. In de rechterhelft 
bevinden zich hier nog drie huiselijke kamers op 
hetzelfde vloerpeil, terwijl de middelste kamer 
in de achterste beuk via een bordes van de trap 
te bereiken is. Bij de verbouwing aan het einde 
van de achttiende eeuw is de nieuwe trapopgang 
gemaakt ter plaatse van deze verspringende ver
diepingsvloeren. 

Afbeelding 11 
Banqueting House, Londen 
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Afbeelding 13 
De ingestortte achterkant 

circa 1931 



ThANSFORMATIES 

Toen in 1759 de laatste mannelijke afstam
meling van de Coymans-familie stierf kwam het 
huis in bezit van de familie Huydecoper, die er 
tot 1867 zou blijven wonen. Waarschijnlijk was 
het Jan Elias Huydecoper die het huis rond 1780 
heeft laten verbouwen, waarbij de kruiskozijnen 
zijn vervangen voor schuiframen. Hierbij gingen 
ook de frontons verloren en werd het natuur
steenwerk van de onderverdieping volledig ver
vangen. De centrale trap werd verwijderd en een 
nieuwe trappenhuis kwam aan de achtergevel te 
liggen. Ook werd het voormalige koetshuis van 
Bartolotti, rechts van Keizersgracht nummer 
177, bij het huis getrokken. 

In 1867 volgde een nieuwe grootschalige ver
bouwing, toen de H.B.S. in het huis aan de Kei
zersgracht werd ondergebracht. De rolderverdie
ping werd verhoogd door een nieuwe dakkap aan 
te brengen, waarbij de ramen in het attiek werden 
verhoogd (afbeelding 10). De school werd in de 
periode 19 3 1-19 3 3 ingrijpend verbouwd waarbij 
de fundering werd vervangen en de achtergevel 
instortte (afbeelding 13). Hierna is de achterzijde 
herbouwd met een nieuwe gevel. Anno 2010 is 
de Nederlands afdeling van Amnesty Internatio
nal gehuisvest in 'het Coymanshuis'. 

RECONSTRUCTIE 

In 1631 werd het boek Architectura Moderna 

ofte Bouwinge van onsen tyt uitgegeven door Cor
nelis Danckerts van Sevenhoven (1604-1656). 
In het 'by-voeghsel' zijn de gevel en plattegrond 
van het Coymanshuis opgenomen, waarop deze 
reconstructie is gebaseerd. Verder is het gebouw 
in 1867 opgemeten voor de inrichting tot H.B.S. 
door de Dienst Publieke Werken. Ook is er een 
reconstructietekening van J. Jehee uit 1966.' De 
reconstructie bestaat uit de beschrijving van het 
pand en een gevelbeeld, twee plattegronden en 
een doorsnede. Deze zijn gemaakt aan de hand 
van bovengenoemde tekeningen en enkele an
dere bronnen: Bouwen in Amsterdam6

, facob van 
Campen: Het klassieke ideaal in de Gouden eeuw7, 

'De vroegste werken van Jacob van Campen'8, 

Hendrick de Keyser, Architectura Moderna9 , en 
Het grachtenboek' 0

• 

1. De Westerkerk; 
gebouwd tussen 1 620 en 
1631 

2. Meischke 1966, p. 
131 

3. Meischke 1966, p. 
134 

4. Ottenheym 2008, 
p. 121 

5. Zowel de opmeting als 
de tekening bevinden zich 
in de collectie van de Rijks
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

6. Zantkuijl 1993, pp. 
257-259 

7. Huisken 1 995 

8. Meischke 1966, pp. 
131-145 

9. Ottenheym 2008, pp. 
120- 122 

10. Spies 1991, p. 176 
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Reconstructie van een huis dat door Philips Ving
baons werd ontworpen in de Kleine bocht van de 
Herengracht voor Michael Paeuw. 

VOORGESCHIEDENIS 

Het verleden van het huis voor Michael Paeuw 
(1590-1640) op Herengracht 168 is bijzonder re
levant voor het ontwerp van Philips Vingboons 
uit 1638, omdat het geen nieuwbouwopgave 
betreft, maar een verregaande verbouwing. De 
architect trof namelijk bebouwing aan op het 
terrein, dat in 1614 was geveild en al meerdere 
malen van eigenaar was gewisseld. 

Het perceel van het huis op nummer 168 
maakt deel uit van de derde Amsterdamse stads
vergroting die werd voltooid in 1614. Het werd 
als stadserf 14 in park C gekocht voor f 4.ooo,
door huistimmerman Dirck Albertsz. Deze be
gon met heien, maar in 1617 werd het terrein bij 
executie verkocht aan Jan Egbertsz, metselaar. In 
1619 wisselde het wederom van eigenaar. Twee 
van oorsprong Antwerpse broers, Gilles en David 
van Kessel, kochten het perceel voor f 5.ooo,- . 
De twee waren suikerbakkers en hadden hun 
beroep voor de aankoop al beoefend op Damrak 
49· Op Herengracht 168 bevond zich omstreeks 
1618-1619 een smal huis aan de rechterzijde 
van het perceel. Tussen dit huis en Herengracht 
170-172 (Huis Bartolotti) liep een steeg naar het 
achtergedeelte van het terrein. Hier werd een sui
kerbakkerij gebouwd tegen het perceel van Bar
tolotti aan. Het dak van deze bakkerij is te zien op 
de vogelvluchtkaart van Balthasar Floriszoon uit 
1625 (afbeelding 15). 

Toen Michael Paeuw' het hele terrein in 1637 
werd kocht was het dus al deels bebouwd. In 
1638 wordt de ontwerpopgave aan Philips Ving
baons gegund. 

PLATTEGROND 

Het 'Witte Huijs' was het eerste huis dat Ving
baons in Amsterdam zou realiseren en zoals ge
zegd betrof het een verbouwingsopgave. De ar
chitect voegde de verschillende gebouwen samen 
en maakte er één huis van. Enkele muren en de
len van de dakkap zijn waarschijnlijk zelfs over
blijfselen van de vroegste bebouwing.> De steeg 
die naar de suikerbakkerij liep is omgevormd in 

HERENGRACHT 168 
PHILIPS VINGBOONS 

1638 

Afbeelding 14 
Het 'Witte Huijs'. De 
huidige kozijnen zijn in 
afbeelding 4 weergegeven 
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Afbeelding 1 5 
Op de kaart van Balthasar Florisz uit 1625 is het tweede gebouw te herkennen dat 

tegen Huis Bartolotti aan was gebouwd 

Afbeelding 16 
De zandstenen gevel van Herengracht 168 naast Huis Bartolotti op het schilderij 

van Jan van der Heyden (tweede helft zeventiende eeuw) 
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een lange gang naar het achterhuis. Aan de rech
terzijde van de gang- daar waar al een smal huis 
stond - is een zijkamer en een binnenhaard van 
iets kleiner formaat ontworpen, met daar achter 
de open binnenplaats. De ramen van de binnen
haard bevinden zich aan deze open binnenplaats. 
Net zoals alle andere verblijfruimtes zijn beide 
representatieve vertrekken voorzien van een 
stookplaats. 

De deur die de kamers en-suite verbindt, is op
vallend. Dit was in de vroege zeventiende eeuw 
nog hoogst ongebruikelijk. Ook opvallend is de 
positie van de trapopgang. In het Amsterdamse 
woonhuis werd de spiltrap naar de bovenver
dieping doorgaans in de binnenhaard geplaatst, 
tegen het voorhuis aan. In het ontwerp voor het 
'Witte Huijs' bevindt de open binnenplaats zich 
tegenover de trapopgang. In het ontwerp is de 
vierkante bordestrap met een gesloten kern ge
tekend. Of de trap ook daadwerkelijk met een 
gemetselde kern is uitgevoerd valt te betwijfelen. 
Vingboons tekende eenzelfde soort trap voor het 
huis van Poppen aan de K.loveniersburgwal, waar 
uiteindelijk een open trapopgang werd gemaakt.' 
Het is aannemelijk dat dit ook het geval was bij 
het 'Witte Huijs: Een dergelijke grote trap is mo
gelijk omdat het erf aan de buitenbocht van de 
Herengracht ligt- net als de erven van Bartoioi
ti - waardoor het naar de achterkant toe breder 
wordt. Op de situatietekening is deze zogenaam
de 'Kleine Bocht' van de Herengracht duidelijk te 
herkennen, net als de divergerende ka velgren zen. 

In het achterste deel van het huis bevinden zich 
twee tuinkamers met ramen aan de tuinkant, die 
beide vanuit het portaal toegankelijk zijn. De lin
ker kamer heeft een rookkanaal achter de stook
plaats, op basis daarvan is te veronderstellen dat 
onder dit vertrek in het souterrain de keuken is 
voorzien. Op de bel-etage is in het midden van 
de achtergevel een kleine uitbouw. Vanuit de
zelfde kamer linksachter is via dit tochtportaal de 
tuin te bereiken. In het tochtportaal is ook het 
secreet (privaat) opgenomen. 

De reconstructie van de verdieping hierboven 
(pagina 54) en het onderliggende souterrain (pa
gina 52) leverde enkele opmerkelijkheden op. In 
het souterrain is aan de voorzijde een pakkelder 
met een deur en een venster naar de straat. Van 
de suikerbakkerij achter het woonhuis dacht 
men dat het de hele breedte van het perceel be
sloeg.• Architectenbureau van Stigt trof echter 
fundamenten aan in het souterrain die op een 
langwerpig gebouw duiden. Een gebouw dat ge
draaid is ten opzichte van het huis voor aan de 



straat omdat het is geplaatst tegen de linker per
ceelgrens. In het fragment van de vogelvlucht
kaart van Balthasar Florisz uit 1625 (dertien jaar 
vóór de bouw van het huis voor Michael Pauw) is 
het woonhuis met ernaast de steeg te herkennen. 
Verder naar achteren is een apart langwerpig ge
bouw getekend dat tegen huis Bartolotti op num
mer 170-172 aan staat. Het vermoeden rijst dat 
dit het gebouw is waarvan de fundamenten zich 
nog steeds in het souterrain van Herengracht 168 

bevinden en die Vingboons opnam in zijn 'ver
bouwingsplannen'. 

Op de eerste verdieping worden de tuinkamers 
van de bel-etage gerepeteerd achter de binnen
plaats en de trap. Aan de voorzijde is de lange 
gang (de voormalige open steeg) onderbroken 
met een ruimte. Het lijkt er op dat hier een twee
de open binnenplaats is ontworpen. In de opme
ting van Van Stigt is ter plaatse van deze ruimte 
geen zijmuur geconstateerd, ook niet op hoger 
gelegen verdiepingen. Verder zijn de kozijnen 
aan deze voormalige binnenplaats nog immer 
aanwezig (afbeelding 17). De doorsnede laat zien 
hoe de grote open binnenplaats van de bel-etage 
door Vingboons in het oorspronkelijke volume 
is gewerkt. 

DOORSNEDE 

Aan de voorzijde van het huis begint een hoge 
dakkap achter de halsgevel die schuin afloopt 

naar de binnenplaats. Het achterste deel van het 
huis kreeg twee dakkappen naast elkaar. De dak
kap boven de trap loopt door tot aan de open 
binnenplaats die op de eerste verdieping begint. 
De ramen die het trappenhuis verlichten zijn in 
het aanzicht van de grote binnenplaats getekend. 
Een opvallend detail wordt gevormd door de 
twee ramen aan de zijkant van het huis, vlak ach
ter de voorgevel op de tweede zolderverdieping 
en in het dak. Huis Bartolotti was al in 1618 vol
tooid en omdat het huis voor Michael Pauw ho
ger werd kon licht via de zijgevel binnenkomen. 
Afbeelding 18 toont het raam op de zolderver
dieping anno 2009. 

De zolders werden gebruikt voor de opslag van 
het handelswaar van de koopman en daarom is 
het vreemd dat Vingboons de hijsbalk en de hij
sluiken niet in zijn ontwerp tekent. De hijsbalk 
met wind-as is wel gemaakt, maar de uitgevoerde 
hijsbalk is half door een lijst van de halsgevel 
gestoken. Het lijkt hiermee op een onvoorziene 
toevoeging aan de gevelcompositie. 

GEVEL 

Het schilderij van Jan van der Heyden laat ook 
zien dat de witte gevel een opvallende verschij
ning aan de grachten moet zijn geweest. Ving
baons benoemt dit dan ook apart: "den Opftal 
ofte Voor-gevel is geheel uytte gront van witte 
gehouwen Benthemer-fleen gemaekt':s De gevels 
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Afbeelding 1 7 
De kozijnen rond 
de voormalige open 
binnenplaats op de 
verdieping 

Afbeelding 1 8 
Het raam in de zijgevel 
(rechts) 
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Linksboven: 
Afbeelding 19 
De gesplitste marmeren 
vloerplaten in de vestibule 

Rechtsboven: 
Afbeelding 20 
De representatieve kamers 
in het voorhuis 

Rechtsonder: 
Afbeelding 21 
De trap van jan van 
Logteren 

Linksonder: 
Afbeelding 22 
Perspectief vanaf de 
trapopgang richting de 
entree 



van grachtenhuizen werden aan het begin van de 
zeventiende eeuw voornamelijk opgetrokken in 
rode bakstenen. Speklagen en ornamenten van 
zandsteen werden in het metselwerk opgenomen 
en waren decoratief. De zandstenen gevel van 
Vingboons, zonder middenrisaliet en pilasters, 
was erg statig vergeleken met de rijk geornamen
teerde maniëristische gevels die Amsterdam tot 
die tijd gewoon was. 

In het gevelontwerp van Vingboons komen 
boven de ramen afwisselend ronde en driehoe
kige frontons. Samen met de deuromlijsting zijn 
dit de enige elementen die uit het gevelvlak ste
ken. In de geveltop is onder het fronton een groot 
reliëf aangebracht met motieven die naar de 
bouwheer verwijzen. Deze middenpartij wordt 
geflankeerd door glooiende klauwstukken die bij 
de distels op de hoeken eindigen. Hoewel dit de 
eerste halsgevel aan de Amsterdamse grachten 
is, kwam deze geveltop al op andere plaatsen in 
Europa voor.6 Door de middentravee tot in de 
geveltop door te zetten ontstond een alternatief 
voor de bekende trapgevels die met kleine bak
stenen trapjes dichtbij de dakhelling van het ach
terliggende dak bleven. 

ThANSFORMATIES 

De bouwheer zelf sterft al in 1640, dus heeft 
hij het nieuwe 'Witte Huijs' slechts kort kun
nen bewonen. Zijn weduwe Hillegonda Spiegel 
(1599-1677) verkoopt het huis in 1655 voor 
f 44.000,- aan de koopman Levant Hendrik 
Scholten ( 1617-1679). Zijn zes kinderen verko
pen het huis uiteindelijk in 1710 aan de koop
man Arnoldus Dix voor f36.5oo,-. Deze koop
man overlijdt in 1718, maar zijn weduwe Maria 
Luyken zou nog 26 jaar leven. In die periode 
ondergaat het huis de grootste verbouwing sinds 
de verbouwing van 1638. In de periode 1728-
1734 worden er hijsluiken gemaakt en worden 
de ramen vergroot, waarbij de frontons verloren 
gaan. Ook wordt de gang rechtgetrokken. Eerder 
werd de gang naar achteren toe breder daar de 
linkermuur de divergerende kavelgrens volgde. 
De gang heeft daarbij schijndeuren gekregen te
genover de kamerdeuren en de onderste helft is 
met marmeren platen bekleed. Deze platen zijn 
gesplitst en vervolgens tegen elkaar aangebracht 
om de nu kaarsrechte en symmetrische gang ook 
in materiaal te benadrukken. In het stucwerk bo
ven het marmer zijn figuren gemodelleerd en aan 
het einde van de gang is de trap, die ook volledig 
vernieuwd werd in de periode 1728-1734. Dit 
nieuwe trappenhuis komt van beneden en loopt 

tot bovenin het huis door. Het is in zijn geheel 
gebeeldhouwd door Jan Ignatiusz van Logteren, 
die hiermee zijn meesterproef aflegde. Andere 
belangrijke achttiende eeuwse namen die betrok
ken zijn bij de metamorfose van het interieur zijn 
Jacob de Wit en Isaac de Moucheron. Samen de
coreerden zij de wanden en het plafond van beide 
representatieve kamers in het voorhuis (afbeel
ding 19). De laatste schilderde de landschappen 
en de gebouwen, Jacob de Wit de mensfiguren. 

Toen de weduwe Maria Luyken overleed in 
1744 liet zij het 'Witte Huijs' na aan de Amster
damse en Leidse Gereformeerde Diaconie, die 
het eeuwen in bezit hield en het aan verschil
lende bewoners verhuurde. In de twintigste eeuw 
waren het Toneelmuseum en het Theater Insti
tuut Nederland er gevestigd. Anno 2010 is het 
in bezit van een investeringsmaatschappij, die 
van de bel-etage een museum wil maken dat de 
geschiedenis van Amsterdam als creatieve stad 
moet uitdragen. 

RECONSTRUCTIE 

Het huis op Herengracht nummer 168 is ge
reconstrueerd in een geveltekening, drie plat
tegronden en een doorsnede. De plattegronden 
zijn van het souterrain, de bel-etage en een ver
dieping. Hiervoor zijn ten eerste de Afbeeldsels 
gebruikt die door Philips Vingboons zelf wer
den uitgegeven en waarin de voorgevel en de 
plattegrond van de bel-etage zijn opgenomen. 
Daarnaast is een opmeting van het architecten
bureau VanStigtuit 2008 gebruikt om de overige 
tekeningen te reconstrueren. Daarnaast is ook 
gebruik gemaakt van geschreven bronnen: Vier 
eeuwen Herengracht7 , Bouwen in Amsterdam8, 

Philips Vingboons (1607-1678), architecf:9 en Het 
Grachtenboek'0

• 
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Reconstructie van een dubbelbreed huis uit 1667 

aan de Herengracht voor Guillaume Belin La Garde, 

ontworpen door Philips Vingboom 

VOORGESCHIEDENIS 

Herengracht 412 werd tussen 1664 en 1667 ge
bouwd in opdracht van Guillaume Belin La Gar
de, een koopman afkomstig uit Saint-Malo. Het 
dubbelbrede huis staat op twee erven die in 1664 

na de vierde stadsvergroting geveild werden. Be
Jin La Garde betaalde !9.900,- en !9-780,- voor 
erf zeven en acht in park A, het eerste bouwblok 
van de vierde uitleg. Dit bouwblok ligt tussen de 
Leidsegracht en de Leidsestraat en het sluit aan 
bij de structuur van de derde stadsvergroting uit 
1614. Philips Vingboons maakte het ontwerp 
voor het huis dat in 1667 werd opgeleverd. 

TUINHUIS 

Philips Vingboons ontwierp niet alleen het 
huis op nummer 412, maar ook de tuin en het 
tuinhuis. Midden door de symmetrische tuin 
loopt een pad tussen eerst twee sierperken en 
vervolgens twee bleekvelden door, naar het tuin
huis. Dit tuinhuis heeft in het middendeel aan 
weerszijde een 'Hoender-hoek'. Helemaal links 
is nog een 'Camer' en helemaal rechts een 'Was 
Huys', beide voorzien van een stookplaats. 

ENTREE 

Het huis is bijzonder omdat er een aantal door
ontwikkelingen van het grachtenhuistype in ge
vonden kunnen worden. 

De eerste bijzonderheid is de ingang die op 
straatniveau ligt, zoals te zien is op de tekening 
van de voorgevel (pagina 63) . Het was voor brede 
grachtenhuizen gebruikelijk het huis te betreden 
op de bel-etage die middels een stoep bereikt kon 
worden. Op de kavels van de derde uitleg (tot aan 
de Leidsegracht) waren stoepen van maximaal 
vijf voet hoog toegestaan, maar in het gedeelte 
van de vierde uitleg mochten stoepen zeven voet 
hoog gemaakt worden. Blijkbaar hadden patri
ciërs behoefte aan nog hoger gelegen hoofdver
d.iepingen. Een ingang aan de straat had enkele 
bijkomende voordelen. 

Ten eerste kan zo op de hoofdverdieping aan 
de gracht de volle breedte gebruikt worden voor 

HERENGRACHT 412 
PHILIPS VINGBOONS 

1664-1667 

representatieve vertrekken zoals de salon, de 
vestibule bevindt zich immers een verdieping la
ger. Ten tweede kan de bel-etage op deze manier 
nog circa 6,5 voet hoger komen te liggen, wat 
de status van de representatieve vertrekken ten 
goede komt. Dit niveau kan bereikt worden door 
middel van een bordestrap halverwege het huis, 
waarbij ruimte gepasseerd moet worden die door 
Vingboons 'Packhuys' wordt genoemd (zie de 
plattegrond op pagina 63) Maar juist omdat de re
presentatieve sequentie naar de 'Salet' op de bel
etage door dit vertrek loopt valt het te betwijfelen 
of hier slechts goederen gestapeld werden. Men 
zou zich kunnen voorstellen dat deze ruimte op 
zijn minst ook diende als een soort etalage voor 
het handelswaar van de koopman. Daarnaast 
is het, zoals Ottenheym opmerkt, aannemelijk 
dat het 'Packhuys' werd gebruikt voor de stal
ling van een koets, een derde voordeel van een 
ingang aan de straat.' De bezoeker wordt eerst 
langs een pronkstuk van de huiseigenaar geleid 
voordat de opgang hem naar de bel-etage brengt. 
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Afbeelding 23 
Voorgevel van Herengracht 
412 (circa 1920) 



Afbeelding 24 
Door verbouwingen 

komt de achtergevel niet 
meer overeen met de 

reconstructietekeningen 
(circa 1920) 

Het ontwerp van de ingang ondersteunt dit idee: 
duidelijk is op de geveltekening een grote deur te 
herkennen die uit twee delen bestaat, met daarin 
een kleinere deur. De grote deuren konden 'wa
genwijd' worden opengezet voor de koets, de 
kleine was bedoeld voor personen. De vraag is 
ook waar Belin La Garde zijn koets anders kwijt 
zou kunnen. Tussen de Herengracht en de Kei
zersgracht bevond zich namelijk in geen van bei
de stadsvergrotingen een achterstraat waaraan 
aparte koetshuizen gebouwd konden worden. 
In de vierde uitleg tussen de Keizersgracht en de 
Prinsengracht is een dergelijke achterstraat wel 
gemaakt (de Kerkstraat). 

De organisatie met stalling en deur aan de 
straat was geen unicum, want enkele jaren ervoor 
had Philips' broer Justus Vingboons eenzelfde 
indeling gebruikt voor het Trippenhuis. Dat het 
huis van Belin La Garde nog meer gemeen heeft 
met het Trippenhuis zal verderop blijken, bij de 
bespreking van de dakkap en het trappenhuis. 
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BEGANE GROND 

Bij binnenkomst bevindt het 'Packhuys' ofwel 
de stalling voor de koets zich zoals gezegd aan de 
linkerkant. Aan de rechterzijde ligt een 'Comp
toir: de ruimte waarin de koopman zijn admi
nistratie bewaarde. Daar achter is een dwarsbeuk 
die wordt gevormd door de open binnenplaats en 
de bordes trap. Deze deelt het huis in tweeën. Het 
ontwerp voor het huis van Belin La Garde bevat 
echter meer dan één trapopgang: direct achter 
het comptoir is de .,Particuliere Wentel-trap, die 
van onder op komt tot op de Solders toe van de 
Werck-luyden, defe Wentel-trap heeft veellicht 
van de voorfz Plaets".> Deze wenteltrap ligt nog 
in het voorste deel van het huis aan de open bin
nenplaats. 

Het portaal tussen de bordestrap en de bin
nenplaats leidt naar het achterste deel van het 
huis, dat op de begane grond in drie ruimtes 
is verdeeld. De middelste ruimte is een gang 
van veertien voet breed (circa 4 meter) naar de 
tuin. Rechts van de gang is .,een Koocken van 



alle gerijf voorfien, als tot foodanigen Koocken 
behoort; men gaet uyt de Koocken in 't Was
huys, daer Pomp en Water-fteen in ftaet, en daer 
bezijden 't Secreet".3 Met een secreet wordt een 
privaat bedoeld, dat bevindt zich samen met de 
gootsteen in de aanbouw. 

Aan de andere kant van de gang is een daagse 
(woon)kamer. Aan deze kant van het huis is ook 
een achtervleugel aangebouwd. Hierin is een ex
tra gootsteen en een trap naar de bovenkeuken 
opgenomen. 

KELDERS 

Voor de provisiekelders moest een aparte op
lossing verzonnen worden. Want als gevolg van 
de entree op straatniveau kan er geen onderhuis 
gemaakt worden. Dat was voor het grachtenhuis
type wel gewoon, want dan konden pakkelders 
- altijd vóór in het souterrain gesitueerd - aan 
externe partijen verhuurd worden. De keukens 
en provisiekelders, waarin leefmiddelen koel 
bleven, bevonden zich dan achter de pakkelders. 
Maar blijkbaar waren verhuurbare pakkelders 
geen noodzaak voor Belin La Garde en dit bete
kende dat Vingboons iets anders moest verzin
nen voor de koeling van etenswaren. 

De architect loste het op door twee 'Semente 
overwelfde Kelders' te maken die los van de fun
dering en de muren in de grond zijn gegraven 
(zie de plattegrond op pagina 62). Op de tekening 
van de achtergevel zijn de bovenlichten weerge
geven, al maakt de reconstructie duidelijk dat de 
twee enkele vensters moeilijk te realiseren zijn. 
Een foto van de achterkant van het huis lijkt dit 
vermoeden te bevestigen (afbeelding 24). De 
rechter kelder ligt onder de keuken en kan be
reikt worden via een trap die uitkomt op de bin
nenplaats. De linker kelder ligt onder de daagse 
kamer en de route hier naar toe loopt via de bor
destrap. Deze trap loopt vanaf de begane grond 
vier treden naar beneden, vanwaar een afgaande 
trap naar de kelder verdergaat 

BoRDESTRAP 

De bordestrap zelf ligt recht tegenover de bin
nenplaats, ook dat is een verandering van het 
grachtenhuistype. Een voorbode van deze nieu
we organisatie is al te herkennen in het hiervoor 
beschreven ontwerp voor Herengracht 168. Zo 
wordt de opgang naar de bel-etage met daglicht 
verlicht. De minimale hoogte van de begane 
grond is echter in combinatie met het hoge dak 
en de relatief smalle open binnenplaats niet be
vorderlijk voor lichtintensiteit aldaar. 

De dwarsdoorsnede van het huis op pagina 65 

is getekend ter hoogte van dit trappenhuis. Aan 
de rechterkant loopt de doorsnede door de open 
binnenplaats. Op de begane grond wordt het 
portaal doorgesneden met in het midden de 
boogvormige poort naar het achterste deel van 
het huis. 

BEL-ETAGE 

De bordestrap leidt de bezoeker van de begane 
grond naar de hoofdverdieping (zie de tekening 
op pagina 65). Deze indeling komt in grote lijnen 
overeen met die van de begane grond: ook hier is 
er een opdeling in een voor- en achterkant, ge
scheiden door de dwarse beuk. Gewoonlijk is er 
een lange gang in de diepterichting met kamers 
aan weerszijde, maar hier verzorgt het centraal 
gelegen portaal de circulatie. Dit portaal -
"mede feer çierlijck van bekleedtfel" - biedt toe
gang tot de staatsievertrekken aan de voorgevel. 
Voorbij de wenteltrap ligt de grote Zijkamer en 
ernaast de Salet, samen over de volledige breedte 
van de gevel. "De groote Zy-Kamer en Salet, wel
cke Vertreeken [eer curieus zijn, de Solders van 
onder met camparlement werck gemaeckt de 
Saelen fchoon vergult, en dan beyde gefchildert, 
de achter-Kamers mede naer advenant verçiert".• 

Net als op de begane grond is het achterste deel 
van het huis verdeeld in drie ruimtes, hoewel de 
muren op deze verdieping erg dun zijn en niet 
recht boven de muren beneden lopen. Dit doet 
vermoeden dat de primaire overspanningrich
ting voor dit deel van het huis van de achtergevel 
naar de middenbeuk loopt. 

De twee rechter ruimtes zijn bereikbaar vanuit 
het portaal: helemaal rechts is een daagse kamer, 
in het midden een slaapkamer. Het linker vertrek 
is een bovenkeuken en heeft een deur naar de 
slaapkamer ernaast. Achterin de bovenkeuken 
is de trap naar de daagse kamer van de begane 
grond. Achter de bordestrap bevindt zich echter 
nog een wenteltrap. Vanuit de bovenkeuken kan 
zo het bordes van de grote trap bereikt worden. 
Nu kan het personeel de staatsievertrekken op de 
bel-etage bedienen en de bovenkeuken bevoor
raden vanaf de begane grond. Op de tekening 
van de dwarsdoorsnede is deze sluiproute aan de 
linkerzijde terug te vinden. 

INSTEEK 

De dwarsdoorsnede laat ook de twee deuren 
zien naar de eerder beschreven slaapkamer en 
daagse kamer. Boven deze twee deuren bevinden 
zich echter nog twee deuren. De lengtedoorsnede 
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Afbeelding 25 
Het tuinhuis is in de eerste 

helft van de acttiende 
eeuw van een opzet5tuk 

voorzien (circa 1920) 

op pagina 64 verheldert de situatie: aan de achter
zijde van het huis is een verdieping ingestoken. 
Dit zijn de kinderkamers, die ook met de bor
destrap te bereiken zijn. Samen zijn deze twee 
verdiepingen 5,5 meter hoog, de vrije hoogte van 
de representatieve vertrekken aan de gracht. De 
extra verdieping is in tekening van de achtergevel 
op pagina 66 op halve hoogte terug te vinden als de 
horizontale rij ramen zonder luiken. 

Boven de twee woonverdiepingen (en insteek) 
komen nog twee bouwlagen in de vorm van 
pakzolders, "daer (eer bequaem toe gemaeckt, 
fwaer van Baleken en Muur-werck, foo dat het 
t'eenemael tot een Koopmans Huys aengeleydt en 
gemaeckt is':s Deze pakzolders zijn in de voorge
vel te herkennen aan de hijsluiken in de buiten
ste twee raamtraveeën. De eerste is dertien voet 
hoog, de tweede negen voet (3,7 en 2,5 meter). 

DAK 

Daarboven begint het schilddak: "komende 
dan tot de Solder daer't dack fijn begin neemt, is 
met kromme ftijlen, daer de baleken en karbeels 
met pen en gat ingewerckt zijn, d'andere eynden 
in de moerbinten ofte deurflagen, daer boven 
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de Vliering komt het werck alles naer behooren 
fterck in malkander gearbeydt, en heeft vorders 
alle gerijf om de goederen boven t'arbeyden, daer 
toe voor een Wind-aes".6 Kromme stijlen waren 
een vinding uit de Gouden Eeuw die de pakzol
ders een grotere vrije doorgang boden.7 Ze zijn 
getekend in de lengtedoorsnede. Een wind-as is 
een groot houten wiel waarmee de goederen van 
de kade in de pakzolders getakeld kunnen wor
den. 

Van de dakvorm was alleen het voor- en ach
teraanzicht bekend. Dat de nokken van de kap 
niet eenvoudigweg als een rechthoek tussen de 
vier schoorstenen kunnen lopen, is af te leiden 
aan de open binnenplaats. Die zou een onderbre
king van de kap vereisen, waarmee de stabiliteit 
van het dak in gevaar zou komen . Logischer is 
een variant die lijkt op de dakconstructie van 
het Trippenhuis. Aan zowel de voorgevel als de 
achtergevel is een dwarse dakkap geplaatst, met 
op de hoeken ieder twee schoorstenen. Twee za
deldaken over de hoogte van de vliering zijn aan 
de voor- en achterzijde ingewerkt in de dakkap 
(zie de dwarsdoorsnede). Vingboons ontwierp 
een dergelijke dakconstructie ook voor het huis 
van Hieronimo de Haase in 1669: "Boven defe 
Solder is een Vliering, zijnde onder 3 dacken 
neffens een, die in 't voor en achter Dwars-dack 
gemaeckt zijn, en foodanig voorfien, en alles foo 
vaft en wel in malkander verbonden, datter geen 
bewegen aen is".8 Zo worden de pakzolders en 
de vlieringen van de langsdaken met die van de 
dwarskappen verbonden, wat gunstig is voor het 
verplaatsen en stapelen van handelswaar. Ook 
het Trippenhuis heeft een dergelijke dakcon
structie. Het betekent dat er waarschijnlijk ach
ter de bordestrap nog een open binnenplaats is 
vanaf de zolderverdiepingen, zoals getekend in 
de dwarsdoorsnede. 

Achter de dwarskap van de voorgevel ontstaat 
een stukje dakplat dat kan dienen als afzetplek 
voor goederen die vanuit de binnenplaats om
hoog worden getakeld. De goederen kunnen van 
het stukje dakplat door deuren de zolder inge
bracht worden, omdat de twee zadeldaken in de 
langsrichting alleen de hoogte van vliering be
slaan. Deze deuren zijn in de langsdoorsnede op 
pagina 64 terug te vinden. 

GEVELS 

De voorgevel is opgetrokken in Bentheiroer 
zandsteen. Van de vijf raamtraveeën vormen de 
middelste drie de middenpartij, die bekroond is 
met een fronton. Aan weerszijde van het fronton 



zijn twee dakkapellen geplaatst met de hijsbal
ken, recht boven de zolderluiken. De middenri
saliet is voorzien van een gestapelde pilasterorde 
vanaf de bel-etage. Eerst Composiet, daarboven 
Korintisch, zoals Scamozzi voorschreef. De voor
gevel inclusief ornamenten is vervaardigd door 
steenhouwer Pieter Pietersz van Kuyck.9 In de ra
men op de begane grond werden ijzeren korven 
als inbraakbeveiliging geplaatst. 

De achtergevel is minder geornamenteerd en 
niet uitgevoerd in zandsteen: .,d'Achter-gevel is 
geheel gemaeckt van graeuwe Leckfe Moppen 
klinckert, perfect en fchoon uyt de handt gewer
ckt, en vertoont hem van de Keyfers Gracht heel 
verheven". '0 Door het ontbreken van pilasters en 
de extra verdieping vraagt de achtergevel om een 
andere gevelindeling. De middenpartij van de 
achtergevel beslaat een derde deel van de volle
dige breedte. De vijf raamtraveeën van de voor
gevel zijn niet gelijk te verdelen over drie vlak
ken. Vingboons ontwerpt daarom een stramien 
van zes raamtraveeën. Elk van de drie geveldelen 
krijgt twee dubbele ramen. Maar voor de mid
denpartij splitst Vingboons een dubbel raam en 
plaatst het andere dubbele raam tussen beide 
helften. Zo wordt de middenrisaliet verbijzon
derd met geometrie, ornamenten blijven voor
behouden aan de voorgevel. Omdat de midden
partij van de achtergevel smaller is krijgt het ook 
een kleiner fronton dan de voorgevel. De dakka
pellen zijn in deze smallere opzet een raamtra
vee opgeschoven. Verder is de middenpartij iets 
naar voren geplaatst en deze wordt door middel 
van een doorlopende waterlijst verbonden met 
de muurvlakken aan weerszijde. Een composi
tie met een autonome uitstraling, waarschijnlijk 
de reden dat Vingboons zijn beschrijving besluit 
met de constatering dat de achtergevel het aan
zien waard is. 

TRANSFORMATIES 

Lang heeft Belin La Garde niet kunnen genie
ten van zijn nieuwe onderkomen, want hij over
leed op 10 september datzelfde jaar. Zijn weduwe 
Bregitta Ysbrandsdr van der Hem hertrouwde 
met de katholieke ijzerhandelaar Gerbrand Or
nia, heer van Vrijenes (1627-1692), die waar
schijnlijk bij haar introk." Nog voor het overlij
den van Ornia werd het huis inclusief tuinhuis 
in 1688 voor f48.o1o,- verkocht aan Maria van 
der Wielen, weduwe van de in 1668 overleden 
Govert Wuytiers. 

Enkele latere eigenaars hebben verbouwingen 
gepleegd. Paulus Loot van Schaaten (circa 1709-

1750) kocht het huis in 1734 voor !72.000,-. 
Waarschijnlijk heeft hij de stoephekken laten 
aanbrengen, de entreepartij geaccentueerd en het 
opzetstuk op het tuinhuis laten plaatsen." In de 
negentiende eeuw is de insteek verwijderd en is 
er aan weerszijde van het fronton een attiek ge
plaatst. Vermoedelijk zijn toen ook de zolderven
sters vergroot waarbij de festoenen verloren zijn 
gegaan. In 1910 werd het huis een bankgebouw 
en de architect A.A. Kok kreeg in 1921 de op
dracht om het opnieuw in te richten. 

De prijs die in de loop der eeuwen voor het 
huis is betaald wisselde sterk. In 1834 vond een 
transactie plaats voor f25.500,-, ongeveer een 
derde van de prijs die er eeuw daarvoor nog 
voor betaald was. In 1898 wisselde het weer van 
eigenaar, voor f75 .ooo,- dit keer. In 1942 werd 
het huis voor f337-500,- verkocht aan Harry 
Wilhelm Hamacher, een koopman uit Berlijn. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was echter de 
Devisenschutzcommando gevestigd in zowel 
huisnummer 412 als 410. Vanaf oktober 1945, 
enkele maanden na de oorlog, heeft het direct 
na de oorlog opgerichte Rijksinstituut voor oor
logsdocumentatie kortstondig zijn intrek in het 
huis genomen. Vanaf 1946 namen het Ministerie 
van Financiën en de Grootboeken der Nationale 
Schuld intrek in het huis. Het Rijk kocht het com
plex (nummer 412 samen met 410) na een aantal 
jaar huur te hebben betaald voor f575-000,- van 
het Nederlandsch Beheersinstituut, dat de goede
ren van Haroaeher na de oorlog beheerde. Anno 
2010 is Guerilla Games gevestigd in nummer 
412, een ontwikkelaar van computergames. 

RECONSTRUCTIE 

De reconstructietekeningen van dit huis zijn 
voornamelijk gemaakt aan de hand van de teke
ningen die Philips Vingboons zelf publiceerde in 
1674. In de Afbeeldsels (zie noot 1) is een platte
grond van de bel-etage en de begane grond opge
nomen en zowel de voorgevel als de achtergevel. 
De tekening van de kelders, de insteekverdieping 
en de lengte- als dwarsdoorsnede zijn gerecon
strueerd op basis van de gevels en plattegronden, 
kennis van de bouwtechniek en tekstuele bron
nen. De eerste tekstuele bron betreft Vingboons 
zelf, die een beschrijving bij de ontwerpen pu
bliceerde. Verder is voor de beschrijving gebruik 
gemaakt van Philips Vingboons (1607-1678), ar

chitect'\ van Het grachtenboek'<, Vier eeuwen He

rengracht'', 'Het huis Heerengracht 412''6 en van 
Bouwen in Amsterdam'' · 
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Reconstructie van een huizencomplex voor jacob 

eromhout door Philips Vingboom uit 1662 op vier 

kavels van in totaal honderd voet breed. 

VOORGESCHIEDENIS 

Bij de veiling van 1614 kwamen niet met
een alle vier percelen waarop later het complex 
wu verrijzen in handen van Hendrick Crom
hout (1585-1658), de vader van de bouwheer 
van de vier 'Cromhouthuizen'. Hij begon met 
de aankoop van de kavels met de huidige huis
nummers 364 en 366 aan de Herengracht voor 
/2.114,- per stuk. (beide 30 voet breed bij 190 

voet diep), evenals één erf aan de Keizersgracht 
(30 voet breed, 170 voet diep).' De familie Crom
hout bezat reeds een pand aan de Huidenstraat 
Verder verwierf hij het achterste deel van een 

HERENGRACHT 364-370 

PHILIPS VINGBOONS 
1660-1662 

aantal kavels aan de Keizersgracht alsook het 
achterste deel van de kavels aan de Herengracht 
waar later de huisnummers 368 en 370 zouden 
verrijzen. Op de vogelvluchtkaart uit 1625 van 
Balthazar Floris van Berekenrode is de grote 
"schoone bloemhof en boomgaert" te zien die 
Hendrik Cromhout maakte van al deze achter
terreinen.' Dit lusthof werd ontsloten door een 
poortgebouw, dat op het erf aan de Keizersgracht 
gebouwd werd (afbeelding 27). 

Ook is op deze kaart te zien dat de kavels van 
Cromhout - verkregen in 1614 - nog onbe
bouwd bleven in 1625. De twee kavels ernaast 
van samen zestig voet breed waren opgedeeld in 
drie percelen van twintig voet breed (het zoge
naamde 'smaldelen'). Volgens de kaart bevond 
zich een éénkamerwoning achter op het terrein 
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Afbeelding 26 
De vier voorgevels van de 
eromhouthuizen in 1 954. 
In de middelste twee is het 
Bijbels Museum gevestigd. 



van het huidige nummer 368.3 Het belendende 
perceel - het huidige nummer 370 - bleef net 
als eromhouts kavels onbebouwd. Op het derde 
deel van de twee gesplitste kavels stond destijds al 
wel een huis (nummer 372). 

De overige twee percelen (nr. 368 en 370) 
waren in 1614 in handen gekomen van de heer 
Pieter Garet. Deze verkocht in 1623 het perceel 
van nummer 368 aan de houthandelaar eorne
lis fanswon Kerfbijl. die het voorste deel van 
het terrein gebruikte voor de opslag van hout 
het achterste deel bewoonde, in het al eerder ge
noemde huis. Op een schilderij van Jan Wijnants 
(1632-1684) is de lange schutting aan de gracht 
te zien die de onbebouwde erven afsloot aan de 
rooilijn. Ook is er hout in het water, op de kade 
en uitgestald tegen de schutting te zien (afbeel
ding 28).4 

Toen Pieter Garetoverleed in 1632 wist Hen
clriek eromhout het perceel van nummer 370 te 
kopen van de erfgenamen voor een bedrag van 
/16so,-.s Kerfbijl wist zich nu omgeven door de 
lusthof en onbebouwde percelen aan weerszijde. 
Deze percelen bleven decennialang onbebouwd 
en het is aannemelijk dat Kerfbijl deze terreinen 
huurde voor zijn houthandel. Jacob eromhout 
(1608-1669) erfde in 1658 de bezittingen van 
zijn vader en probeerde om het perceel van Kerf
bijl te kopen. Dan kon hij een rij van vier wonin
gen bouwen, maar Kerfbijl weigerde. 

Jacob eromhout besloot daarop om Philips 
Vingboons een ontwerp te laten maken. De ar
chitect ontwierp daarop drie woningen die het 
terrein van Kerfbijl omsloten. Het middelste 
huis, bestemd voor de bouwheer zelf, zou aan de 
achterkant in de breedte doorgezet worden tot 
aan het huis van nummer 370. 

Met de bouw van de buitenste twee huizen 
(nummer 364 en 370) was al begonnen toen 
Kerfbijl in maart 1660 alsnog besloot om zijn 
erf van de hand te doen, voor een bedrag van 
maar liefst f 10.ooo,- .6 Dat is zesmaal wveel als 
eromhout in 1632 betaalde voor dezelfde hoe
veelheid grond van het naastgelegen 3 70, en ten 
opzichte van de uitgifte in 1614 per vierkante 
meter grond ruim achttien maal de prijs.? Dit 
terwijl de vierde stadsuitleg in afzienbare tijd 
gereed zou zijn, waarbij een grote hoeveelheid 
nieuwe bouwgrond geveild zou worden. Dat Ja
cob eromhout de huizen echter wilde bouwen bij 
de boomgaard en niet opnieuw wilde beginnen 
in een nieuw stadsdeel, is voorstelbaar. Naar het 
lijkt heeft Kerfbijl - zich bewust van zijn positie 
en eromhouts plannen - strategisch afgewacht 
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om de prijs zo ver mogelijk op te drijven. 

REALISATIE 

De plannen van Vingboons werden tijdens 
deze transactie al uitgevoerd. Als architect kon 
hij dus enkel een passende invulling verzinnen 
voor het nieuw verworven perceel van twintig 
voet breed en zeventig voet diep). Het huis zou 
geen tuin krijgen. Omdat dit terrein in tegen
stelling tot de diepte wel even breed was als het 
naastgelegen terrein van nummer 370, kon een
zelfde gevel gemaakt worden. Hiermee ontstond 
alsnog het gewenste vierluik van huizen dat nog 
altijd aan de Herengracht staat. Na de voltooiing 
in 1662 gingen Jacob eromhout en zijn vrouw 
Aeghje Wuytiers op nummer 366 wonen, de an
dere drie huizen werden verhuurd. 

Omdat de reeks van vier huizen door Philips 
Vingboons tegelijk zijn opgeleverd in 1662 wor
den ze hier als één ontwerp behandeld, ondanks 
het feit dat het terrein van nummer 368 pas later 
in de plannen is uitgewerkt. Van links naar rechts 
zijn op de plattegrond van de bel-etage en de ge
veltekening de ingangen van nummer 370, 368, 
366 en 364 te onderscheiden. Deze huizen zijn 
respectievelijk 20, 20, 30 en 30 voet breed. 

GEVELS 

De vier voorgevels hebben een vergelijkbare 
gevelindeling, maar door het verschil in perceel
breedte zijn er twee varianten ontworpen. Hoe
wel de vier huizen afwnderlijke gevels hebben 
met elk een eigen geveltop en voordeur, leest het 
geheel toch als één enkel woonblok. Niet in de 
minste plaats door het materiaalgebruik: net als 
het huis op Herengracht 168- ook een ontwerp 
van Vingboons - is de gevel volledig in Bent
heiroer zandsteen opgetrokken. Elke gevel is drie 
vensters breed en heeft een symmetrische opzet. 
Ook de voordeur voegt zich in dit stramien. De 
middenpartij is ietwat uit het gevelvlak geplaatst 
en wordt zo geaccentueerd door de schaduwwer
king. Deze middenpartij loopt door in de halsge
vel, waarachter het zadeldak zich bevindt. 

In de vlakke zandsteen bepalen de raamope
ningen het ritme en het reliëf van de gevel. De 
voordeuren en de bovenste helft van de gevels 
zijn rijk gedecoreerd met ornamenten. De voor
deuren zijn omlijst en hebben net als de hals
gevels een fronton als bekroning. De halsgevels 
zijn voorzien van festoenen en grote klauwstuk
ken, met daarin schilden voor het familiewapen. 
Naast de hijsluiken bevinden zich oculi, die ge
vangen zijn in gevleugelde zandstenen omlijstin-



gen. tén verdieping lager zijn op elke gevel nog 
twee festoenen aangebracht. Beneden bevinden 
zich de toegangen tot het souterrain en de bor
destrappen naar de entree die zich op de bel
etage bevindt. 

DE BEL-ETAGE 

De plattegronden van de bel-etage volgen de 
gebruikelijke opzet van het Amsterdamse smalle 
grachtenhuistype. In beginsel is de indeling voor 
alle vier de huizen dus ook hetzelfde. Vanuit de 
vestibule op de bel-etage verbindt een lange rech
te gang de verschillende ruimtes met elkaar. Elke 
verblijfsruimte is voorzien van een eigen stook
plaats. Aan de straat is een afgescheiden voor
kamer gelegen, met daarachter een tussenkamer 
die licht ontvangt van de open binnenplaats. 
Beide kamers hebben een deur naar de gang, 
maar staan onderling niet in verbinding: de en
suite organisatie voor deze twee vertrekken zou 
pas een eeuw later gebruikelijk worden. Tussen 
beide kamers bevindt zich een spiltrap naar de 
bovengelegen verdieping, die in het geval van de 
twee smalste huizen met een rechte steek begint. 
Op die manier wordt de combinatie gemaakt van 
een meer luxe maar ruimte-inefficiënte steektrap 
en een traditionele spiltrap. Achter de open bin
nenplaats komen nog één of twee kamers, maar 
hier zijn varianten op het vaste schema ontwor
pen die hun oorsprong hebben in de eigendom
situatie. Het achterhuis van nummer 364 blijft 
het dichtst bij de gebruikelijke opzet. Net als in 
het voorhuis zijn de kamers van het achterhuis 
rug aan rug geplaatst. De eerste kamer na de bin
nenplaats heeft ramen naar de open lucht van 
de plaats. Vijf traptreden aan het einde van de 
gang leiden naar een bordes met de deur naar de 
tuinkamer. Vanaf dit bordes vertrekt ook de op
gaande trap naar de bovenverdieping, die boven 
de afgaande trap naar de keukens is geplaatst. 

DE ACHTERZIJDE VAN HET COMPLEX 

Het voormalige terrein van Cornelis Janszoon 
Kerfbijl was en bleef zeventig voet diep en kreeg 
achter de binnenplaats geen tweede kamer. Het 
had geen toegang tot een tuin. Deze tweede ka
mer is wel ontworpen, maar is onderdeel ge
maakt van het huis dat bestemd was voor de 
bouwheer zelf op nummer 366. Door de grootte 
van het vertrek kan het beter getypeerd worden 
als een monumentale zaal dan als een kamer. 
Door aan het einde van de gang de afgaande trap 
naar de keukens te passeren, evenals de open 
binnenplaats aan de rechter zijde, kan het bordes 
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Afbeelding 27 
Fragment uit de kaart 
van Balthazar Florisz van 
Berekenrode uit 1625. 
Achter het huisje van 
Kerfbijlligt de lusthof van 
eromhout 

Afbeelding 28 
Het schilderij van Jan 
Wijnants uit 1 664, waarin 
de houthandel van Kerfbijl 
is weergegeven 



Afbeelding 29 
De gevel van het complex 

van eromhout is met 
Bentheimer zandsteen 

bekleed. 

Afbeelding 30 
De )acob de Witzaal aan de 

tuinzijde van huisnummer 
364. 

naar deze ruimtes bereikt worden. Dit bordes is 
een vergelijkbaar met die van nummer 364 en is 
ook hier te bereiken met een opgaande trap van 
vijf treden. 

De breedte van het achterhuis beslaat vijftig 
voet, waardoor de organisatie van een apparte
ment met een anti-chambre en een chambre aan 
de tuin gerealiseerd kon worden. Dit zijn de twee 
middelste kamers aan de achtergevel. Deze twee 
kamers staan dus wel direct met elkaar in verbin
ding, maar hebben ook ieder een eigen deur naar 
het bordes. Vanaf het bordes vertrekt weer een 
trap naar de bovengelegen verdieping. 

Huisnummer 370 (zelf 20 voet breed) omgrijpt 
aan de achterzijde huisnummer 372. Zo ont
staat aan het einde van de gang een tuinkamer 
van veertig voet breed. Aan de linkerzijde van 
de gang, tussen deze tuinkamer en het huis op 
nummer 372, is een bordestrap ontworpen met 
daarnaast een open plaats die het geheel van licht 
voorziet. 
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SouTERRAIN 

In het souterrain bevinden zich de pakkelders 
met een raam en een deur aan de straat. De pak
kelders konden zo aan andere partijen worden 
verhuurd. De kelders werden op huisnummer 
364 en 366 van gewelven voorzien. Achter de 
pakkelders bevindt zich in alle vier de huizen 
onder de open binnenplaats een overwelfde pro
visiekelder. Het achterhuis echter is net als op 
de bel-etage voor elk van de vier huizen anders 
ingedeeld. In nummer 370 komt achter de provi
siekelder een moeskeuken die tegenover de bor
destrap gelegen is. Door het begin van de bordes
trap te passeren kan een gang bereikt worden die 
naar de tuin leidt. Links van deze gang ligt een 
daagse kamer met een kast ('Cas') en een bedstee 
en rechts van deze gang ligt de keuken. 

Het kleinste huis, dat van nummer 368, heeft 
achter de overwelfde provisiekelder een keuken. 
Het grootste huis, dat van nummer 366, heeft 
net als de buitenste twee huizen een moeskeu
ken achter de provisiekelder. In alle drie de ge
vallen is de moeskeuken direct aan het circula
tieknooppunt van het souterrain gelegen. In het 
geval van nummer 366 heeft de moeskeuken een 
doorgang naar een hal waar de opgaande trap 
naar de bel-etage vertrekt en de trap aankomt 
vanuit de 'Semente diepe Kelders'. Links van de 
halligt een Keuken met een slaapgedeelte en een 
gemak. Vanuit de halloopt een gang richting de 
tuin, met vlak voor de deur aan de linkerzijde een 
gootsteen. Rechts van deze gang ligt een 'daegse 
Kamer' met een kast en een bedstede. 

In het huis van nummer 364 tenslotte vertrekt 
naast de moeskeuken de trap terug omhoog naar 
de bel-etage, direct aan het einde van de gang 
naar de tuin. Aan de gang bevindt zich de deur 
van de keuken die van een aanrecht en ramen 
aan de tuinzijde is voorzien. 

Wat opvalt aan de plattegrond van de souter
rains is dat de gangen die naar de tuin leiden alle 
drie direct eindigen bij een trap naar de bel-eta
ge. Zo kan de bewoner de keukens snel passeren 
en de tuin bereiken terwijl het personeel achter 
de deuren doorwerkt. 

DOORSNEDE 

De vele korte en lange trappen duiden op ni
veauverschillen die duidelijk worden in de door
snede. Tussen het achterterrein en de straat be
staat een niveauverschil. Het souterrain ligt drie 
treden verhoogd ten opzichte van de tuin maar 
vier treden verlaagd ten opzichte van de kade. 
Vier traptreden leiden vanuit de provisiekelder 



naar de keukens van het achterhuis. 
De lengtedoorsnede is genomen ter hoogte 

van het huis op nummer 368, het voormalige on
diepe kavel van Kerfbijl. Rechts is het voorhuis 
getekend met de stoep aan de straat. Het silhouet 
van de twee grotere voorhuizen met nummer 366 

en 364 is te zien achter de dakkap: deze twee hui
zen hebben een extra zolderverdieping. Boven 
het souterrain ligt de bel-etage, met daarboven 
nog een woonverdieping. De verdieping erboven 
is een pakzolder, hiervan hebben nummer 364 en 
366 er twee. Ook in de dakkap is nog een pakzol
der en onder de nok bevindt zich een vliering. 

Achter dit voorhuis ligt de open binnenplaats, 
die op het niveau van de bel-etage begint. Alleen 
de vier ruimtes direct achter de binnenplaats 
horen nog bij het huis van nummer 368. Vanaf 
de dikke muur behoort het achterhuis aan huis 
nummer 366. De tekening doorsnijdt derhalve 
twee huizen. De keukens van nummer 366 lig
gen beneden aan de tuin, direct daarboven ligt de 
Grote Zaal. Onder de dakkap bevinden zich nog 
zolders en een vliering. 

Bij beide plattegronden is al opgemerkt dat 
zich in het achterhuis de meeste variaties op het 
gebruikelijke schema bevinden. Uit de door
snede en de achtergevel blijkt dan ook dat deze 
achterhuizen alle samen zijn genomen onder 
één dak. Opvallend is dat de achtergevel breder 
is dan de voorgevel (120 voet om 100 voet) . Dit 
komt omdat het achterhuis van 370 het huis van 
372 omvat, net zoals binnen de rij van vier hui
zen nummer 368 wordt ingesloten door het grote 
huis met nummer 366. Om die reden zijn er in 
de achtergevel drie in plaats van vier deuren. De 
achterhuizen die verenigd zijn onder één dakkap 
hebben ook een gezamenlijke tuingeveL De zes 
raamtraveeën van het middelste achterhuis vor
men de middenrisaliet van een gevel die over de 
gehele lengte een rechte kroonlijst als beëindi
ging heeft gekregen. 

ThANSFORMATIES 

De huizen hebben in de loop der eeuwen 
meerdere verbouwingen ondergaan. Het bo
venlicht van de voordeur, de schoorsteen in de 
Groene Zaal en de Grote Zaal, de stucversiering 
i.n de grote marmeren gang en de empire details 
dateren uit 1816 en zijn waarschijnlijk uitge
voerd in opdracht van jonkheer Paulus Andries 
van Eys (1752- 1826).8 Een eeuw daarvoor, in 
1718, maakte Jacob de Wit de schilderingen in de 
Grote Zaal van huisnummer 366. 

In 1887 kocht het Nederlands Bijbelgenoot-

schap het huisnummer 366 voor /52.000,-. Het 
genootschap verkreeg in 1904 ook het naastge
legen huis 368 en deze twee werden verbouwd 
en samengevoegd. Het Bijbels Museum vestigde 
zich in 1975 in het 'Bijbelhuis' en werd in 1995 

tenslotte eigenaar van de twee samengevoegde 
huizen. 

Huisnummer 364 werd in 1916 samengevoegd 
met het naastgelegen nummer 362 door Pieter 
van Leeuwen Boomkamp. De ingang van num
mer 364 ging hierbij verloren en de vensters 
werden vervangen. De huizen werden het kan
toor van de firma Van Leeuwen Boomkap & Co. 
Later heeft het Elsevier concern zich in de huizen 
gevestigd. Huisnummer 370 verwisselde meer
dere malen van bewoners voordat er in 1892 een 
studentenhuis in gevestigd werd. Sinds het adres 
in 1905 werd overgenomen door twee ambas
sadeurs die er een kantoor in vestigden, hebben 
voornamelijk firmás hun intrek in het huis ge
nomen.9 

RECONSTRUCTIE 

De reconstructietekeningen zijn gemaakt op 
basis van een aantal bronnen. De Afbeeldsels 
van Philips Vingboons, uitgegeven in 1674, be
vat tekeningen van het souterrain, bel-etage, de 
voorgevel en de achtergevel. Verder is er gebruik 
gemaakt van een uitgebreide opmeting van huis
nummer 366-368, uitgevoerd door architecten
bureau Matlens & Welier uit het jaar 1995 en van 
tekeningen door aannemer-architect C.D. Post
humus Meyjes uit 1887. 

Door het nauwkeurige tekenwerk dat voor de 
vier eromhouthuizen voorhanden is, bevatten 
de reconstructietekeningen weinig speculatieve 
elementen. Omdat de tekenwerken elk uit een 
andere eeuw dateren, bevinden zich met name 
in de doorsnede de enkele interpretaties en aan
names. Dit omdat de huizen in de loop der eeu
wen enkele verbouwingen hebben ondergaan. 
Specifiek gaat het om de kapconstructie en de 
vloerconstructies (en daarmee plafonds) van het 
voorhuis en wandopeningen in het algemeen. 
Voor de gevels en plattegronden waren de uit
gegeven ontwerptekeningen van Vingboons zelf 
zeer bruikbaar. 

Voor de beschrijving van hettotstandkoming
proces en het ontwerp van het huis is Philips 
Vingboons (1607-1678), architect•• geraadpleegd, 
evenals Het grachtenboek", Vier eeuwen Heren
gracht'', Soo vele heerlijcke gebouwen'', 'De vier 
huizen van Cromhout''4 en het eerste hoofdstuk 
uit een rapport van het Bijbels Museum. ' 5 
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1. Van Eeghen 1 966, 
p. 53 

2. Ottenheym 1989, 
p. 87 

3. Deze éénkamerwo
ningen werden destijds 
'caamers' genoemd, en 
hadden doorgaans verder 
nog een stookplaats, een 
zolder met een zadeldak en 
een onderkeldering. 

4. Van Eeghen sugge
reert zelfs dat het schilderij 
in opdracht van Kerfbijl 
gerealiseerd is (Van Eeghen 
1966 pp. 57-59) 

5. lbid, p. 53 

6. Bracker 1 998, p. 62 

7. Bij de uitgifte kostte 
de kavel f t. 2.220,- voor 30 
bij 190 voet (5 .700 vier
kante voet). Nu betaalde 
eromhout ft. 10.000,
voor 20 bij 70 voet (1 .400 
vierkante voet) 

8. Bracker 1 998, p. 67 

9. Zie Vier eeuwen He
rengracht (Hart-Runeman 
e.a. 1 9 76) voor gedetail
leerde informatie over 
bewoners en transacties. 

10. Ottenheym 1989, pp. 
87-89 

11. Spies 1991, pp. 
146-147 

1 2. Genootschap Am
stelodamum 1976, pp. 
538-540 

13. Bracker 1998 

14. Van Eeghen 1966, pp. 
52-59 

15. Het rapport is uitge
voerd door drs. Olga van 
der Klooster en heeft de 
titel 'Kieurenonderzoek 
Bijbels Museum' 
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Reconstructie van het ontwerp van een breed huis 

voor jan Six dat is ontworpen door de architect Adri

aen Dartsman en dat later gewijzigd is uitgevoerd . 

VooRGESCHIEDENIS 

Regent Jan Six (1618-1700) is voornamelijk 
bekend van het portret dat Rembrandt in 1654 

heeft geschilderd en dat nog steeds in het bezit is 

van de familie Six. Jan Six heeft zich echter ook 

op architectonisch vlak laten gelden. Het huis 

dat hij voor zichzelf liet ontwerpen moet in sa
menhang met zijn interesse voor de architectuur 

worden gezien. Six bezat de bekende architec

tuurtraktaten en hij maakte in 1641 een reis naar 

Italië.' De regent vroeg de jonge architect Adri

aen Dartsman (circa 163 5-1682) in 1666 om een 

ontwerp te maken voor een dubbelbreed huis aan 

de Herengracht 

Dit huis moest komen op erf 17 en 18 in 
park D, die Six tijdens of vlak na de veiling 

van de nieuwe stadsgrond kocht. De achterlig

gende erven aan de Amstelstraat kwamen ook 

in zijn bezit. Samen kostten deze vier terreinen 

HERENGRACHT 619 

ADRIAEN DORTSMAN 

1666 

!5-450,- en uit de bouwrekening blijkt dat het 
huis j22.ooo,- zou kosten.' Uit deze bouwreke

ning blijkt verder dat de architect met !535,10 

zou worden beloond voor zijn werkzaamheden. 

Het ontwerp dat Dartsman maakte is afgebeeld 

oppagina84-91 maarzou echtergewijzigd worden 
uitgevoerd. 

HET ONTWERP 

Gebruikelijk zijn Amsterdamse grachtenhui

zen zo diep mogelijk om de toegestane opper
vlakte te benutten, de geringe diepte van het huis 
is derhalve opvallend. Dit huis is breder dan dat 

het diep is. Zo ontstaat de mogelijkheid om met 

behoud van goede lichtcondities de grote zaal 

van de voor- tot de achtergevel te laten lopen. 

Hiermee is het huis als het ware een zeer vroege 

voorloper van de doorzonwoning. 
Daarnaast is op de situatietekening te zien 

dat de geveilde kavels aan de noordzijde van de 

Herengracht niet dezelfde diepte hadden als aan 

de zuidzijde. Met een diep huis zoals het eerder 

besproken Herengracht 168, zou het terrein wor-
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Afbeelding 31 
De voorgeven van het huis 
anno 2009 



den volgebouwd en bleef er geen ruimte voor een 
tuin over. Jan Six had echter ook de terreinen 
aan de Amstelstraat gekocht, waardoor hij een 
doorlopend stuk grond tussen twee straten in 
bezat. De gebouwen op de twee percelen aan de 
Amstelstraat worden pas als 'volbouwd' vermeld 
in 1715. Ze zijn waarschijnlijk na het overlijden 
van Six in 1700 in opdracht van zijn weduwe ge
bouwd.3 Hiermee ontstaat het vermoeden dat Jan 
Six de voorkeur gaf aan een tuin die zich uitstrekt 
tot de Amstelstraat, om zo het aanzicht van de 
achtergevel te delen met andere Amsterdammers 
(zie de situatietekening). 

GEVELS 

De voorgevel was destijds een opvallende ver
schijning vanwege de verdeling van slechts drie 
raamassen (pagina 85). Dubbele huizen hadden 
gebruikelijk vijf ramen in de breedte, huizen op 
een enkel perceel hadden er doorgaans drie. De 
gevel van het huis voor Jan Six wordt monumen
taal door de brede muurdammen en een relatief 
klein raamoppervlak. Relatief, omdat de ramen 
in absolute zin maarliefst circa 1,75 bij 3,5 meter 
groot zijn (verhouding 1 :2). 

Ook de ingangpartij is bijzonder monumen
taal: Het is door de brede muurdammen moge
lijk om aan weerszijde van de dwarse stoep een 
manshoog beeld te plaatsen, zoals aan de rech
terzijde geïllustreerd is. De architect ontwierp 
deze 'optie' en de keuze lag uiteindelijk bij de 
bouwheer. De middenas is verbijzonderd met 
een dakkapel en de omlijsting van de ingang. De 
entree wordt gevormd door een rondboogdeur 
met daarboven een cirkelvormig bovenlicht. In 
de vestibule herhalen deze figuren zich als nissen 
in de achterwand naar het trappenhuis en in de 
twee zijwanden (zie de doorsneden op pagina 87 
en 84) . Aan de bovenzijde wordt de gevel beëin
digd met een hoofdgestel en een dakkapel. Het 
dak is, in tegenstelling tot ontwerpen die Dorts
man in latere jaren zou ontwerpen, niet verbor
gen (zie Keizersgracht 672-674). 

De achtergevel is even zorgvuldig ontworpen 
als de voorgevel. De compositie heeft dezelfde 
opzet als de voorgevel, maar er zijn enkele ver
schillen. Onder de buitenste raamtraveeën be
vinden zich vensters naar het souterrain en het 
trappenhuis is als een middenpartij 25 duim 
(56cm) uit de gevel geplaatst. De beëindiging aan 
de bovenzijde wordt gevormd door een doorlo
pende waterlijst. De grote ramen uit de buiten
ste traveeën zijn in deze middenpartij vervangen 
voor kleine vensters. Deze vensters corresponde-
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ren zowel intern met de bordessen van de trap 
als extern met de middens van de grote ramen 
in de achtergevel. Deze verdeling is doorgezet tot 
op het grondniveau waar twee deuren aan de tuin 
ontworpen zijn. De deuren bieden toegang tot 
het trappenhuis, vanwaar een enkele vlucht naar 
de hoofdverdieping leidt. 

Het zichtbare dak, de even representatie van 
zowel voor- als achtergevel, het centrale trap
penhuis en de zalen die van gevel tot gevel rei
ken zijn elementen die niet gebruikelijk zijn voor 
het grachtenhuistype. Het ontwerp lijkt wat deze 
elementen betreft dan ook eerder geïnspireerd op 
landhuizen.4 

PLATTEGRONDEN 

In de reeks plattegronden bevindt zich een af
wijkende tekening: dit is het funderingplan. De 
plek van de te heien 'masten' is aangegeven met 
kleine cirkels. Om en om werden enkele mas
ten en koppels tot op de draagkrachtige laag de 
grond ingedreven. De koppels waren nodig voor 
de stabiliteit van de fundering.s 

Het voorhuis ligt tussen de ingang en het trap
penhuis in op de bel-etage (pagina 85). Zowel aan 
de linker- als de rechterzijde zijn kamers. De gro
te zaal is tweemaal zo breed als het voorhuis, net 
als de beuk met de 'salet' en de 'dagelijxe kamer'. 
Het huis is daarmee 2+ 1 +2=5 eenheden breed. 
De grote zaal is drie eenheden diep. De gehele 
plattegrond krijgt hiermee een verhouding van 
5:3. De streng geometrische opzet van de gevels 
vertaalt zich naar de plattegrond. De drie ramen 
liggen exact gecentreerd in de binnengevels van 
de kamers, net als alle schouwen die in de ver
blijfsruimten zijn aangebracht. 

De obsessie met geometrische verhoudingen 
voert verder, zo wordt duidelijk aan de hand van 
bijvoorbeeld de positionering van de deuren. In 
het voorhuis zijn de deuren in de zijwanden ge
centreerd, in het trappenhuis corresponderen ze 
exact met een bordes. Tegelijkertijd vormen de 
twee linkerdeuren een symmetrisch paar in de 
wand van de grote zaal. Op de verdieping verwij
dert Dortsman één muur (pagina 87). De boeken
kamer heeft nu hetzelfde formaat als de kamer 
boven de grote zaal en heeft eveneens twee ra
men. De ruimte is echter een kwartslag gedraaid 
en de ramen liggen aan één zijde. De architect 
ontwerpt een kastenwand uit drie delen en daar
mee komen alle deuren, ramen en nissen rond 
de kamer symmetrisch in het muurvlak te liggen. 

Dortsman voert met meetkundige principes de 
abstractie van de architectonische vorm tot het 



uiterste. Dat voert hij door tot op detailniveau. De 
diepe gevelopeningen dragen bij aan de abstracte 
monumentaliteit van de gevel. De kozijnen van 
de ramen zijn in de muur verzonken, waardoor 
enkel de diepliggende vensters zichtbaar zijn. De 
onderste vensters zijn in de muur afgehangen 
en naar binnen te openen als een Frans raam Ze 
missen de gedeelde middenstijl die kruiskozijnen 
in de zeventiende eeuw normaliter wel hadden.6 

In het souterrain strekt de keuken zich uit on
der de 'groote sa el' (pagina 91). De provisiekelder 
bevindt zich onder het voorhuis en onder de 'da
gelijxe kamer' ligt de' kindere kamer'. Hier is een 
alkoof gemaakt waar een groot ledikant is op
gesteld. Aan beide zijden van de alkoof zijn een 
kleine kast en een bedstee gemaakt. De alkoof 
was een modieus nieuw type vertrek, dat pas 
sinds de zestiger jaren van de zeventiende eeuw 
werd toegepast. Het Trippenhuis is de vroegst 
bekende voorganger, Justus Vingboons zou in 
1669 voor het eerst een alkoof ontwerpen/ De 
reden voor een dergelijk groot ledikant in de kin
derkamer is de representatieve functie van het 
vertrek bij de geboorte van een kind: het bezoek 
werd rond het bed ontvangen. De bedsteden aan 
weerszijde en de geringe hoogte van de verdie
ping geven de ruimte echter niet de allure van de 
bovenliggende verdieping. Dit is duidelijk te zien 
in de doorsnede (pagina 89). 

DOORSNEDEN 
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Afbeelding 32 
Geveltekening door Caspar 
Philips uit 1768-1 771 

Afbeelding 33 
Het profiel van de gevel 
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Afbeelding 34 
Het portret van Jan Six 

door Rembrandt uit 1654 



De 2 meter hoogte van het souterrain staat in 
schril contrast met de ruim 4,8 meter vrije hoog
te van de twee woonverdiepingen. De vertrekken 
op de bel-etage zijn bovendien voorzien van een 
cassetteplafond terwijl op de verdieping en in het 
souterrain de moer- en kinderbinten zichtbaar 
blijven. 

De vijf doorsneden geven echter nog meer 
prijs van het interieurontwerp en de constructie. 

In de dwarsdoorsneden A- B en E-F zijn de 
manshoge schouwen te zien op beide verdiepin
gen. Die kregen voor elk vertrek een specifiek 
ontwerp. Ook de schoorstenen en de dakvorm 
zijn zichtbaar in deze tekeningen. De schoorste
nen zijn in de zijmuren verwerkt en opvallend 
laag gehouden om ze aan het zicht van de straat 
te onttrekken. Het dwarsdak heeft twee nokken 
en een zakgoot, zodat een enkele zolder ontstaat. 

Het zijaanzicht van de schouwen wordt gebo
den door langsdoorsnede K-L. In de diepte is 
de achtergevel zichtbaar. In verband met de trek 
krijgt elke haard een eigen rookkanaal. Door
snede G-H is een verspringende doorsnede om 
zowel het trappenhuis als de constructie van de 
rookkanalen inzichtelijk te maken. Op de achter
grond zijn de ramen in de voorgevel zichtbaar. In 
deze tekening wordt ook de insteekkamer door
gesneden. De vloer sluit aan op het kozijnhout. 
Dit is getekend in dwarsdoorsnede E- F. 

In de doorsnede C-D tenslotte is het voorhuis 
duidelijk te herkennen aan de nissen. Ook de 
loop van het trappenhuis met de gesloten kern 
wordt inzichtelijk met deze tekening. De deuren 
naar de vertrekken passen precies onder de bor
dessen. 

REALISATIE 

Er zijn enkele WIJZtgmgen in het ontwerp 
aangebracht - mogelijk op voorspraak van de 
bouwheer - voordat het huis in 1667-1669 

werd gerealiseerd. Uit een inventaris uit 1709 

blijkt dat de rechter muur van het voorhuis uit
eindelijk toch gerealiseerd is op de verdieping en 
dat er geen insteekverdieping is gekomen. 

Het huis kreeg verder een attiekverdieping, een 
element dat in Amsterdam nauwelijks voorkwam 
tot die tijd.9 In de attiek werden vensters en fa 
miliewapens opgenomen (afbeelding 32). Ook 
kreeg het huis een tijdvers boven de entree en de 
gevel werd aan de buitenzijden beëindigd met ge
blokte hoeklisenen. In het ontwerp uit 1666 zijn 
deze delen juist iets teruggelegd ten opzichte van 
het gevelvlak. 

Of de stoep is uitgevoerd zoals in de ontwerp-

tekeningen is de vraag: er wordt alleen melding 
gemaakt van een vervanging van de stoep in de 
achttiende eeuw, en een wijziging in de negen
tiende eeuw.'0 De bel-etage van het gebouwde 
huis lijkt hoger te liggen dan in de ontwerpteke
ningen, waar een brede dwarse stoep is getekend. 
Wanneer de ingang hoog komt te liggen, is een 
bordestrap noodzakelijk vanwege het grotere 
aantal treden, die dan niet meer in dwarse rich
ting op de stoep passen. 

Het huis verwisselde meermaals van eigenaar 
en in de loop van de negentiende eeuw onder
ging het enkele ingrijpende transformaties. De 
gevel werd opgehoogd en afgesloten met een 
kroonlijst. De vensters in de attiekverdieping 
werden in alle richtingen vergroot. Ook werden 
de grote ramen van de bel-etage en de verdieping 
verbreed. De originele breedte is nog af te lezen 
aan de ramen in het souterrain. Verder heeft 
de deur een nieuwe omlijsting gekregen waar
voor de letters van het tijdvers moesten wijken. 
In 1919 werd het huis voor /18o.ooo,- gekocht 
door het Bankierskantoor Mendes Gans & Co. 
Deze eigenaar verbouwde het huis in 1921 en 
1926 waarbij van het souterrain en de eerste ver
dieping een kantoor werd gemaakt. 

RECONSTRUCTIE 

Het vervaardigen van tekeningen van het ont
werp voor het huis op nummer 619 is vergeleken 
met de zes andere huizen relatief eenvoudig. Er 
waren weinig onbekende delen die speculatief 
moesten worden ingevuld: dit is het enige van de 
zeven onderzochte huizen waarvan een complete 
serie ontwerptekeningen bewaard is gebleven. 
De twaalftekeningen die zich in het prentenkabi
net van de Universiteit Leiden bevinden bestaan 
uit drie plattegronden, twee gevelaanzichten, 
een funderingplan, een vloerplan, drie dwars
doorsneden en twee langsdoorsneden. Vooral de 
tekening van de fundering en de maarliefst vijf 
doorsneden zijn bijzonder: het was in de zeven
tiende eeuw niet gebruikelijk om de fundering 
en doorsneden te tekenen van woonhuizen. De 
maatvoering is op alle tekeningen tot op zeer 
klein detailniveau ingetekend. 

Voor de beschrijving is de volgende litera
tuur gebruikt: 1\driaan Dortsman en jan Six'", 

nogmaals een 1\driaen Dortsman en jan Six'", 
'Dichtung und Wahrheit in tekeningen van Adri 
aan Dortsman en Pieter Roman'' 3, Bouwen in 

Amsterdam'\ Het classicisme van Adriaan Dorts
man'5, Vier eeuwen Herengracht'6 en Het grach

tenboek'' . 
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1. Vlaardingerbroek 
1996, p. 1 51 Het betreft 
de werken van Alberti, 
Serlio, Vignola, Palladio, 
Scamozzi en een uitgave 
van Vitruvius door Barbaro. 
Ook bezat hij de Elementa, 
het wiskundige werk van 
Euclides en nog een aantal 
ordeboeken. 

2. Ibid. De gespecifi
ceerde rekening is hier als 
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Reconstructie van twee brede huizen aan de Keizers
gracht voor Jeremias van Raey, ontworpen door de 
architect Adriaen Dortsman. 

VOORGESCHIEDENIS EN REALISATIE 

In 1671 kwam het nieuwe onderkomen van het 
Walenweeshuis van de hand van architect Adri
aen Dortsman aan de Vijzelgracht gereed. Één 
van de regenten die het ontwerp voor het wees
huis aan de Dortsman gaven, was Jeremias van 
Raey, een handelaar in ijzer en wapens. Deze Van 
Raey verwierf grond voor de bouw van een eigen 
huis. Hij had in 1667 vier kavels aan de Keizers
gracht gekocht, twee voor /1.495,- en twee voor 
/1.510,-. Ook kocht hij de vier achterliggende 
erven aan de Kerkstraat voor samen /1.340,-. 

Deze bouwgrond kwam beschikbaar met de vier
de uitleg. Dit was de oostwaartse voortzetting 
van de grachtengordel vanaf de Leidsegracht in 
de zestiger jaren van de zeventiende eeuw. 

Van Raey, die Dortsman dus kende van de 
bouw van het Walenweeshuis, gaf de architect 
opdracht om twee dubbelbrede grachtenhuizen 
te ontwerpen, inclusief tuinhuizen en stallen. 
De huizen kwamen gereed in 1672, de stallen en 
tuinhuizen in 1673. Van Raey betrok in 1672 het 
huis op nummer 674, het andere huis (nummer 
672) werd verhuurd aan de schilder Ferdinand 
Bol. De schilder was een bekende van Dortsman 
en de gebroeders Trip, compagnons van Van 
Raey.' Bol was in staat het huis te huren vanwege 
zijn huwelijk met de vermogende Anna van Er
ckel. 

GEVEL 

De natuurstenen gevels van beide huizen zijn 
nog origineel, inclusief de atticabalustrades en 
godenbeelden, al zijn de ramen gedurende de 
afgelopen eeuwen drastisch vergroot. Hiermee 
is toch een van de belangrijkste aspecten van 
het gevelontwerp verloren gegaan: de ritmische 
compositie van de ramen. 

De gevel van het huis, dat drie woonverdie
pingen telt, bestaat uit vijf raamtraveeën (zie de 
geveltekening op pagina 99 ). De ramen van de bel
etage hebben de verhouding 3:1, de ramen van 
een verdieping erboven zijn 2:1, de ramen van 
de bovenste verdieping 1:1. De gevel zelf, minus 

KEIZERSGRACHT 672-674 

ADRIAEN DORTSMAN 
1671-1672 

Afbeelding 35 
De gevels van de Van 
Raey huizen. De stoep van 
nummer 6 74 is inmiddels 
vervangen 

hoofdgestel en atticabalustrade, vormt een vier
kant.' 

Dortsman beschikte over de klassieke leerboe
ken en had zelf een meetkundige en wiskundige 
achtergrond. Hij maakte van geometrie het lei
dende thema voor zijn gevelontwerpen. Verge-
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Afbeelding 36 
De atticabalustrade met de 
beelden en de omgekeerde 

flesbalusters 

Afbeelding 37 
Het dak van het huis voor 

Sweedenryck (vermoedelijk 
ook door Adriaen 

Dortsman). De dakkap 
is overeenkomstig met 

het opgemeten dak van 
Keizersgracht 672 

Afbeelding 38 
De plattegrond van het 

huis voor Deutz, het 
vergelijkbare ontwerp van 

Philips Vingboom 

leken met gevels uit het begin van de Gouden 
Eeuw (zie bijvoorbeeld huis Bartolotti op pagina 
29) is de gevel van Dartsman erg vlak. Om het rit
me van de gevelopeningen te laten overheersen, 
zijn ze recht uit de gegroefde zandstenen banden 
gesneden. Alleen de middenas van beide huizen 
is verbijzonderd door middel van een ingangs
portico en een omlijsting rond het raam op de 
verdieping. De entreepartij wordt gevormd door 
een brede stoep en een balkon bovenop twee 
schorende wangen (zie de doorsnede op pagina 
98). Aan weerszijdevan de ingang bevindt zich een 
venster en een toegang tot de pakkelders. 

Het gevelvlak van de twee huizen samen wordt 
beëindigd door twee hoeklisenen aan uiterste ka
velgrenzen. Aan de bovenzijde eindigt de gevel 
met een Dorisch hoofdgestel en een atticabalus
trade. In de metopen van het fries zitten kleine 
raampjes, typisch voor de gevelontwerpen van 
Dortsman. De balustrade erboven heeft in het 
midden een naar binnen gebogen gesloten half
rond met een wapenschild. Verder naar buiten 
volgen balusters en aan de buitenzijde wederom 
gesloten delen. De godenbeelden stellen Miner
va, Ceres, Mars en Vulcanus voor, waarbij Mars 
en Vulcanus een verwijzing vormen naar Van 
Raeys handelswaar. Typisch voor de ontwerpen 
van Dartsman zijn de flesbalusters (een omke
ring van de gebruikelijke vaasvorm). De balus
trade houdt de schuine daken uit het zicht en de 
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hoge openingen tussen de balusters versterken 
de illusie van een plat dak, Een schuine dakkap 
zou afbreuk doen aan de rechthoekige composi
tie van de gevel. 

DooRSNEDE 

Omdat volledig platte daken bouwtechnisch 
nog niet mogelijk waren in de zeventiende eeuw, 
werden derhalve oplossingen bedacht om dak
hellingen uit het zicht te laten.' De zojuist be
schreven balustrade van de huizen op Keizers
gracht 672-674 is hiervan een voorbeeld en de 
doorsnede laat zien dat ook de scheidingsmuren 
werden opgemetseld tot balustrade-hoogte. De 
balustrade en de zijgevels hadden effect op het 
beeld van het huis op straatniveau. In een frag
ment van het schilderij vanGerrit Adriaensz Ber

ckheyde uit 1671 (afbeelding 39) zijn een aantal 
huizen aan de Gouden Bocht weergegeven, waar
onder een ander huis van Adriaen Dortsman. 
In de perspectivische weergave valt de hoekige 
vorm van het huis op. alsook het lichteffect van 
de open balustrade. Hier lijkt de architect het
zelfde effect na te streven. 

De huizen op nummer 672 en 674 hebben drie 
achter elkaar geplaatste dwarsdaken. De sugges
tie dat zowel de voorste helft als de achterste helft 
van het huis een eigen dakkap zou hebben gehad, 
is niet aannemelijk omdat de voorste kap door 
de diepte ook een grote hoogte zou hebben ge
kregen.• Het dak zou dan hoog boven het huis 
uitsteken en van ver te zien zijn. In deze veron
derstelling zou het dak moeten rusten op drie 
muren: de voorgevel. de achtergevel en de muur 
in het midden. De drievoudige kap, zoals zicht
baar in de doorsnede, lijkt niet op deze muren 
te steunen en is daarmee dus uitgesloten. Huis 
Sweedenryck aan de Herengracht - het huis op 
afbeelding 39 - heeft exact eenzelfde dak als de 
Van Raey-huizen, zoals afbeelding 37 onthult. 
Deze daken zijn waarschijnlijk niet op de drie 
dwarsmuren gebouwd, maar tussen de schei
dingsmuren. Zo kan aan de voorzijde een klein 
en laag dak worden gemaakt, gevolgd door een 
hoog middendak. Daar achter komt weer een iets 
lagere kap met het oog op het perspectief vanuit 
de tuin. Op afbeelding 37 is ook te zien dat deze 
drie daken intern verbonden zijn langs de twee 
buitenste scheidingsmuren om de zolders aan el
kaar te koppelen. De hijsbalken zijn ter plaatse in 
de atticabalustrade gewerkt zoals in de gevelteke

ning op pagina 99. 
Onder het dak telt het huis vier niveaus. On

der ligt het souterrain met daarboven een hoge 



hoofdverdieping. Deze is dermate hoog dat in 
de rechter achterkamer een insteekverdieping 
gemaakt kon worden. Daarboven komt nog een 
woonverdieping, ook met een grote hoogte. Ten
slotte bevindt zich onder het dak nog een zolder
verdieping. 

PLATTEGROND 

De plattegronden van beide huizen komen 
overeen, daarom volstaat de bespreking van één 
enkel huis. De plattegrond met vier vertrekken is 
te zowel in de lengte als in de breedte te lezen: een 
linker- en een rechterhelft met elk twee kamers, 
maar ook een voorste beuk en een achterste 
beuk met elk twee kamers. In deze ogenschijn
lijk eenvoudige opzet ligt een verandering in de 
woonhuizen uit de late Gouden Eeuw verscho
len. Waar in het verleden dubbelbrede huizen 
werden ingedeeld in een linker- en rechter helft 
(een dagelijkse helft en een representatieve helft), 
lijken de Van Raey-huizen meer op het huis voor 
Belina La Garde. Dat huis is opgedeeld in een 
representatieve voorzijde en een daagse achter
zijde. De grote representatieve vertrekken van de 
huizen op Keizersgracht 672-674liggen ook aan 
de voorzijde van het huis. 

Wat opvalt aan het ontwerpschema voor de 
plattegronden is de grote overeenkomst met 
Philips Vingboons' ontwerp voor Joseph Deutz 
op Herengracht 450 (afbeelding 38). De huizen 
lijken in opzet dermate veel op elkaar dat Dorts
man het huis moet hebben gekend. Beide huizen 
hebben aan weerszijde van de vestibule twee gro
te representatieve zalen. In de tweede beuk be
vinden zich nog twee kamers. Het trappenhuis is 
net als in Vingboons' ontwerp centraal tegen de 
achtergevel, maar in het verlengde van de voor
ingang, geplaatst. Achter de trap is nog een tuin
kamer ontworpen, die door Philips Vingboons 
'uitstek' wordt genoemd. De uitstek beslaat een 
vierkant dat tegen de achtergevel is geplaatst. 
Omdat het huis slechts twee kamers diep is en de 
trap aan een gevel ligt, is er geen noodzaak meer 
voor een open binnenplaats. 

Hoewel het ontwerp van Adriaen Dortsman 
het ingestoken vertrek zelfs op exact dezelfde 
plaats heeft zitten als het ontwerp van Deutz, is 
de plattegrond toch geen exacte kopie. Dortsman 
perfectioneert de achterste beuk van de platte
grond van Huis Deutz in geometrische zin. De 
drie ruimtes zijn van gelijke grootte. De twee 
grote zalen aan de voorzijde hebben de maat
verhouding 3:5, die in de klassieke leerboeken 
voorkomt in de reeks ideale verhoudingen. Deze 
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Linksboven: 
Afbeelding 39 
Fragment uit het schilderij 
van Gerrit de Berckheyde 
uit 1672 

Rechtsboven: 
Afbeelding 40 
De gevel van 674 lijkt bij 
de bouwwerkzaamheden 
volledig ontmanteld te zijn 
geweest 
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Rechtsonder: 
Afbeelding 41 
De achttiende-eeuwse trap 
in nummer 672 (Museum 
Van loon) 

Linksonder: 
Afbeelding 4 2 
Het classicistische stalhuis 
dat ook door Dortsman 
werd ontworpen en in 
1673 werd opgeleverd . 



zalen zijn twee venstertraveeën breed, de gang 
beslaat één venstertravee. De drie kamers in 
de achterste beuk van het huis hebben dezelfde 
breedte. Dartsman introduceert hier een gevel
indeling met drie vensterassen, een opzet die hij 
ook gebruikt voor de gevels van het huis voor Jan 
Six. Philips Vingboons daarentegen maakte een 
achtergevel op basis van een stramien voor zes 
vensterassen. 

De plattegrond van het souterrain en de ver
dieping komen overeen met de bel-etage. In het 
souterrain bestaat de eerste beuk uit pakkelders 
die aan externe partijen verhuurd konden wor
den. In de achterste beuk is rechts de keuken 
en waarschijnlijk heeft de linker kamer als pro
visiekelder gediend. De afgaande trap naar het 
souterrain ligt onder de rechte steek van de trap 
die vertrekt op de bel-etage. De insteekkamer is 
bereikbaar vanaf het bordes van deze trap, die 
eindigt op de verdieping. De verdieping heeft 
dezelfde symmetrische opzet met vier kamers als 
de hoofdverdieping. De trap die naar de zolder
verdieping vertrekt is verstopt achter een deur in 
de gang: de rechter kamer in de voorste beuk is 
hierdoor iets minder diep. 

ThANSFORMATIES 

In 1677 ging Jeremias van Raey failliet. Des
ondanks wist hij zijn eigen huis te behouden. 
Het rechter huis werd op 24 december 1681 
verkocht aan de advocaat Mr. François Ie Gilion 
voor f 40.ooo,-. Deze familie houdt het huis op 
nummer 672 in bezit tot 1752, wanneer het voor 
/85.000,- door Dr. Abraham van Hagen wordt 
overgenomen. Deze Van Hagen was getrouwd 
met Catharina Trip (de dochter van burgemees
ter Dirck Trip) en verbouwde het huis grondig 
gedurende twintig jaar. De twee muren in het 
trappenhuis aan de achtergevel werden verwij 
derd en er werd een koperen leuning geplaatst 
met gesmede motieven (afbeelding 41) . Ook het 
stucwerk in de Ladewijk XV-stijl dateert van die 
periode. De volgende eigenaar, Coenraad San
der, verfraaide de verdieping nogmaals in 1780, 
waarna de waarde van het huis op f 124.ooo,
werd geschat.' In de eeuw erna wisselde het huis 
meerdere malen van eigenaar, tot het in 1884 
voor f95.ooo,- in handen komt van Jhr. Hen
clriek Maurits Jacobus van Loon. Deze familie 
heeft het huis anno 2010 nog steeds in bezit, al 
zijn de representatieve verdiepingen van het huis 
na 1960 niet meer bewoond. Tot 1973 is het huis 
gerestaureerd en vanaf dat jaar is het toegankelijk 
als Museum Van Loon. In 1998 werd tenslotte 

de antieke keuken in het souterrain gereconstru
eerd. 

Het interieur van het naburige pand, nummer 
674, herinnert daarentegen in niets meer aan 
de originele toestand. De Handel en Exploitatie 
Maatschappij 'Rion' kocht het huis in 1930 voor 
/314.204,22 en deze firma behield de gevel, maar 
sloopte het complete huis erachter en herbouwde 
een kantoor met een veel grotere dieptemaat (af
beelding 40). Wanneer de trappen zijn vervangen 
is niet bekend. Bij beide huizen is de dwarse trap 
vervangen voor een bordestrap evenwijdig aan 
de gevel. 

RECONSTRUCTIE 

De reconstructietekeningen zijn gemaakt met 
behulp van enkele bouwtechnische en tekstuele 
bronnen. Van de architect C.W. Royaards is een 
ongedateerde opmeting gebruikt die uit platte
gronden en een doorsnede bestaat, evenals zijn 
tekeningen (met daarbij gevelaanzichten) uit 
1963, die als restauraÜevoorstel dienden. Verder 
was de geveltekening van Cornelis Danckerts uit 
1696- 1706 van belang voor de reconstructie van 
de gevel. 

Voor de reconstructie en de beschrijving is de 
volgende literatuur gebruikt: 'Keizersgracht 672, 
'Een extra fraay huis"6

, The house with the purple 

windows', 'Dichtung und Wahrheit in tekenin 
gen van Adriaan Dartsman en Pieter Roman'8, 

Bouwen in Amsterdam9, Het classicisme van Adri

aan Dortsman'0
, en Het grachten boek". 
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1. Eeghen 1964, p. 102. 
Dartsman komt in alle 
notariële aktes over het 
huurcontract met Bol voor, 
waardoor het waarschijnlijk 
is hij de huurder bij Van 
Raey heeft aangedragen. 

2. Smit 2003, pp. 4-5. 
Dartsman legde ook aan 
zijn gevelontwerpen voor 
brede Amsterdamse huizen 
als Huis Sweedenryck 
(Herengracht 456) en 
het huis voor Dommer 
(Amstel 212) een vierkant 
ten grondslag. Daarmee 
hebben deze huizen niet 
alleen een vaste breed
temaat maar ook een 
terugkerende hoogtemaat 
van 52 voet (14,7 meter), 
al verschilt het per ontwerp 
of de gevelbekroning hier 
binnen valt. 

3. Uit een beschrijving 
van het huis voor lsaac jan 
Nijs uit de Afbeeldsels van 
Philips Vingboons is op te 
maken dat kleine stukken 
platdak al wel konden 
worden gemaakt: .,boven 
de Solder een Plat, dat met 
loot beleyt is, en seer hoog 
rondtorn opgeset, sulcks 
daer wel twee voet waters 
op kan blijven staen." 

4. De suggestie is afkom
stig van Smit 2003, p. 23 

5. Van Eeghen 1964, 
p.116 

6. Van Eeghen 1964, pp. 
100-130 

7. Van Loon 1990 

8. Kuyper 1 984 

9. Zantkuij11993, pp. 
432 

1 0. Smit 2003 

11. Spies 1991, pp. 
199-200 
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SMAL VERSUS BREED 

In hoofdstuk één is zowel de kavelstructuur van de grachtengordel als een 
traditioneel Amsterdams huis besproken. De zeven grachtenhuizen van het 
typologisch onderzoek bevinden zich allemaal in de grachtengordel. Er zit 
een smal huis tussen, dubbelbrede huizen, repeterende dubbelbrede hui
zen en repeterende smalle huizen. Een aantal ervan hebben het traditionele 
Amsterdamse plattegrondschema, een aantal breken hiermee. De relatie 
tussen de kavelbreedte en de dispositie van ruimten wordt hieronder sa
mengevat in een aantal categorieën. 

SMAL 

Het 'Witte Huijs' (Herengracht 168) is gebouwd op één kavel en de vier 
eromhouthuizen (Herengracht 364- 370) vormen een rijtje van vier huizen 
dat vier kavels beslaat. Alle vijf de huizen hebben in beginsel hetzelfde plat -
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tegrondschema: een gang leidt vanaf de ingang langs achtereenvolgens een 
zijkamer en een binnenhaard naar de open binnenplaats. Achter de open 
binnenplaats komt nog een achterhuis dat uit één of twee achter elkaar ge
plaatste kamers bestaat. De onregelmatigheden van de vijf percelen worden 
gebruikt om bijzondere vertrekken te ontwerpen (zoals de tuinzijde van He
rengracht 364- 370) of om een representatieve circulatie te realiseren (zie de 
trapopgang van Herengracht 168). 

VAN SMAL NAAR BREED 

Twee huizen vertonen twijfel: zij hebben de constructie van een breed 
huis, maar volgen wat indeling betreft de het traditionele smalle huis. Huis 
Bartolotti (Herengracht 170- 172) werd organisatorisch opgedeeld in een 
linker- en een rechterhelft, ondanks de constructieve opbouw van twee beu
ken achter elkaar. Na de splitsing ontstonden twee smalle huizen met het 
bekende plattegrondschema. Het Coymanshuis (Keizersgracht 177) is der-
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mate breed dat minder diepte nodig is, waardoor 
twee achter elkaar gelegen beuken voldoen. Dat 
maakt een binnenplaats overbodig. Toch is ook 
hier het huis verdeeld in een linker- en rechterzij
de. De representatieve vertrekken bevinden zich 
aan de linker zijde van de gang, het woongedeelte 
aan de rechterzijde. 

BREED 

In de huisontwerpen voor Belin La Garde 
(Herengracht 412), Van Raey (Keizersgracht 
672-674) en Jan Six (Herengracht 619) wordt 
de breedte van de dubbele kavel benut om een 
nieuwe organisatie te realiseren. Het huis op He
rengracht 412 heeft een representatieve voorzijde 
en een achterzijde die dienst doet als woonhuis. 
Een dwarse beuk met open binnenplaatsen en 
een trapopgang scheidt de twee helften. Ook de 
huizen op Keizersgracht 672-674 zijn opgedeeld 
in twee beuken achter elkaar. De positie van het 
trappenhuis (centraal aan de achtergevel) maakt 
binnenplaatsen echter onnodig, zodat een een
voudig plattegrondschema ontstaat. 

Deze plattegrond wordt nog verder vereenvou
digd in het huis op Herengracht 619 . De geringe 
diepte van het huis maakt het mogelijk om een 
vertrek van gevel tot gevel uit te strekken zodat 
het ramen aan twee zijden heeft, doorzon 'avant 
la lettre'. De connectie met het Amsterdamse tra
ditionele huis is hier zo goed als verbroken, het 
is een geheel autonome oefening in de klassieke 
proportieleer, uitgevoerd op een dubbel perceel 
in de grachtengordel. 

Het ontwerpen van gevel en plattegrond wer
den hierbij aan elkaar gekoppeld en het naden
ken over organisatie en indeling werd steeds 
belangrijker. Met andere woorden, de rol van de 
architect werd steeds evidenter. In dat licht is het 
begrijpelijk dat Vingboons en consorten met de 
oproep kwamen waarmee dit hoofdstuk aanving. 
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Illustratie: 
Het verkavelingsysteem 
van de grachtengordel 

HOOFDSTUK 3: DELIRIOUS AMSTERDAM 

In hoofdstuk twee wordt de architectuur uit de Gouden Eeuw besproken. Dat 

hoofdstuk laat zien dat de verkaveling van de grachtengordel en architectuur

theoretische idealen belangrijke pijlers zijn voor de grammatica van de grach

tenhuistypologie. 
Dit hoofdstuk vormt een reflectie: het gaat na de constatering uit het vorige 

hoofdstuk verder in op de innigheid van de relatie tussen architectuur en stads

plattegrond. In het vorige hoofdstuk is de relatie tussen architectuur en stadsplat

tegrond beschreven aan de hand van reconstructietekeningen van gebouwen. In 

dit hoofdstuk ligt het zwaartepunt bij de stedenbouwkundige situatie. Het karak

ter van de planning wordt geconfronteerd met de architectuur. Daarbij wordt de 

vraag gesteld hoe hiermee om te gaan binnen het kader van de monumenten

zorg en de toekomst. 

PRAGMATISCHE PLANNING 

Jaap Evert Abrahamse presenteert in zijn vuistdikke boek De grote uitleg 

van Amsterdam op basis van archiefonderzoek een compleet beeld van de 

gehele procedure van de planning en uitvoering van de stadsuitbreidingen. 

Wat opvalt aan de aanleg van de grachtengordel is het pragmatische karak

ter van de procedure. Besluiten werden genomen op basis van praktische 

overwegingen. Daarnaast valt op dat de overheid ondanks de imposante 

schaalgrootte van de operatie een tamelijk passieve houding had ten aan

zien van de doorontwikkeling van de stad, een houding die past bij een 
liberaal bestuur. Het stadsbestuur faciliteerde namelijk de stadsvergroting 

en haar inrichting, maar stopte met regelgeving en beleid aangekomen op 

het schaalniveau van de kavel. Abrahamse vat stedenbouwkundige plan

ning van de Gouden Eeuw als volgt samen: "Een stadsontwerp is geen op 
zichzelf staand kunstwerk, maar een oplossing (of een poging daartoe) voor 

een reeks problemen in een specifieke situatie. Het stadsbestuur staat ge
steld voor de opgaven van goede stadsverdediging, acceptabele hygiënische 

omstandigheden en het scheppen van de voorwaarden voor economische 

ontwikkeling: voldoende aanbod van bouwgrond, soepele verkeersafwikke

ling en een zekere mate van ordening van uiteenlopende functies over het 

stedelijk grondgebied:'• 

Maar interessant is dat De grote uitleg van Amsterdam niet alleen weet aan 

te tonen hoe pragmatisch de planvorming van de Amsterdamse stadsver
grotingen in de zestiende en zeventiende eeuw waren. Het boek ontkracht 

ook andere invalshoeken. Abrahamse stelt dat ondanks de grote aandacht 

uit het verleden voor de planmatigheid van de Amsterdamse vergrotingen, 
er incorrecte conclusies aan werden verbonden: 

"De planmatigheid werd vanaf de negentiende eeuw bekeken vanuit het 
stadsbeeld. De stad werd gezien als geniale scenografische compositie, als 

'Versailles van het noorden'. Later richtte de blik zich vooral op het grond

plan van de stad. Strenge geometrie nam de plaats in van schilderachtige va

riatie. Amsterdam werd gezien als uitwerking van de 'città ideale: de ideale 

stad: het summum van planmatigheid. Dergelijke modelmatige benaderin-
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gen zijn vooral gebaseerd op waarnemingen met de kunsthistorische blik en 
formele interpretaties van kaartbeelden. Meestalliggen er geen verbanden 
met archiefonderzoek:'' Met zijn onderzoek laat Abrahamse zien dat niet de 
modelmatige maar de pragmatische planning de overhand had. 

'VERSAILLES VAN HET NOORDEN' 

Abrahamse weerlegt de eerste 'misinterpretatie'- de stad als scenografi
sche compositie- als volgt: "De stedelijke overheid had in de zeventiende 
eeuw nauwelijks invloed op 99 procent van de bouwproductie. Bouwgrond 
werd verkaveld en verkocht. Daarmee was de overheidsbemoeienis in prin
cipe afgelopen. Maar het idee van de stad als totaalbeeld of scenografische 
compositie is hardnekkig. Nog altijd wordt de grachtenstad als gigantisch 
totaalkunsn-verk beschreven:' 3 

Hendrik Petrus Berlage was zo iemand. "Hij schreef in zijn toelichting 
op Plan Zuid over het 'eigenaardige karakter' van de binnenstad, 'in aanleg 
monumentaal, in detail schilderachtig'. Berlage zag de Amsterdamse bin
nenstad als een samenspel tussen stedenbouwkundig plan en architectuur: 
'Welk een prachtige harmonie tussen stadsplan en zuiver individualistische 
architectuur, welk een eenig voorbeeld van een algeroeene schoonheid~'• 
Hiermee projecteerde hij eigenlijk zijn eigen ideaalbeeld van de stad als pro
ject op de grachtengordel. 

Hoewel Abrahamse stelt dat de overheid nauwelijks invloed had op de 
bouwproductie, ligt een oorzaak voor het beeld van de stad als totaalkunst
werk misschien bij de stadsfabriek De stadsfabriek nam decennialang bij
zonder veel kades, bruggen, huizen en publieke gebouwen voor zijn reke
ning. Deze stadsfabriek was echter meer een uitvoerend orgaan dan een 
plannend orgaan.' 

DE 'cJTTÀ IDEALE' 

Ook de tweede benadering - Amsterdam als uitwerking van de ideale 
stad - moet er in De grote uitleg van Amsterdam aan geloven. Abrahamse 
bespreekt het proefschrift van Ed Taverne in 't land van belofte: in de nieue 

stad: Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek IS80-I68o, 

uit 1978: "Het hoofdstuk over Amsterdam heet De mythe van het Amster
damse grachtenplan; deze titel zet de polemiserende toon van het stuk. Ta
verne begint met de zeventiende-eeuwse bestuurders een gebrek aan goede 
bedoelingen te verwijten : 'De stadsuitbreiding was een instrument in han
den van de stedelijke regenten, die streefden naar economische macht en 
vrijheid ten koste van omliggende steden en het platteland: [ ... ] 'Net zo min 
als er behoefte bestond aan het stichten van nieuwe steden, veroorloofde 
men zich de luxe van grote pleinen of ruime marktvelden in de nieuw aan te 
leggen stadswijken, die door het ontbreken van openbare gebouwen als ker
ken, haUen, scholen, stedelijke gestichten en insteUingen, met recht zouden 
kunnen worden beschouwd als voorlopers van onze huidige slaapsteden:" 

"Tavernes verwijt dat er geen masterplan was, overtuigt niet: dat was er 
in Amsterdam niet eerder geweest. Het ontbreken van een masterplan kan 
wijzen op het ontbreken van de behoefte eraan - of de onmogelijkheid 
van een dergelijke aanpak. Sociale bewogenheid kan de auteur niet worden 
ontzegd. Maar ook hier ligt een probleem: in de zeventiende eeuw stond de 
maatschappelijke orde niet ter discussie. Armoede werd gezien als een gege
ven, waarvan de gevolgen werden bestreden, maar niet als een maatschap
pelijk probleem dat de overheid kon oplossen. De sociale stratificatie werd 
met alle verschillen in status benadrukt in de gebouwde stad. [ ... ] Tavernes 
studie over de uitleg van Amsterdam draagt kenmerken van een negatieve 
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recensie. Dat komt voort uit het feit dat Taverne de 'ideale' stad - het sum
mum van planmatigheid- als uitgangspunt ziet voor de stadsuitleg. [ ... ] 
Door het ideaal als maatstaf te nemen, verwijt Taverne de makers van het 
plan dat ze deden wat ze altijd hadden gedaan: onteigenen, fortificeren, ver
kavelen en grond uitgeven:'6 

EEN GENERATIEKLOOF 

Bij het analyseren van de 'misinterpretaties' valt op dat zowel Berlage 
als Taverne de zeventiende-eeuwse stadsvergrotingen beschrijven met een 
notie van stedenbouwkundige planning die beter past in het eigen tijdsge
wricht dan in de Gouden Eeuw. De 'misinterpretaties' lijken het gevolg van 
een generatiekloof. Deze kloof is te beschrijven aan de hand van de begrip
pen 'planmatigheid' en 'maakbare samenleving'. 

De grachtengordel vormde een breuk met de organische groei die de stad 
- en met Amsterdam vele andere steden - tot dan toe had gekenmerkt. 
De derde en vierde vergroting uit de Gouden Eeuw verbeelden met hun 
rationele structuur de planmatigheid van de stadsuitbreiding. De stad kreeg 
door middel van planning vat op zijn ontwikkeling. 

De twintigste-eeuwse stedenbouwkundige planning wordt gekenmerkt 
door de veelomvattendheid van de plannen. Steeds meer aspecten zoals 
woonkwaliteit, sociale verhoudingen, publieke ruimte en voorzieningen 
worden vooraf doordacht. 

Het uitbreidingsplan voor Amsterdam uit 1917 door H.P. Berlage- Plan 
Zuid- is hiervan een voorbeeld. De woningwet ging van kracht in 1901 
en er werd voor het eerst op deze schaal gewerkt met het erfpachtstelseL 
Overheden, woningcorporaties, schoonheidscontroleurs en planners werk
ten samen. Hier werden niet alleen kavels opgeleverd; de bebouwing werd 
in samenhang met het stedenbouwkundig plan ontworpen. Deze notie van 
stedenbouw klinkt door in Berlages beschrijving van de grachtengordel. 

Taverne verwijt de verantwoordelijken voor de zeventiende-eeuwse uit
leg dat het plan niet voorzag in publieke ruimtes en ruimte voor openbare 
gebouwen. "Sociale bewogenheid kan de auteur niet worden ontzegd", con
cludeert Abrahamse. 

Ed Taverne analyseert de grachtengordel met een twintigste-eeuws idee: 
stedenbouwkundige planning als instrument voor een maakbare samenle
ving. Abrahamse: "De grachtengordel is in Tavernes ogen 'niet het onlos
makelijke onderdeel geworden van een totaalplan dat in zijn geheel vorm 
en richting zou kunnen geven aan de nieuwe maatschappelijke situatie van 
de stad sedert 16oo"'J Een dergelijk verwijt is op zijn plaats in een tijdperk 
waarin de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor de sociaal-maat
schappelijke consequenties van ruimtelijke ordening. Maar in de Gouden 
Eeuw bestond het idee van de maakbare samenleving in zijn geheel nog 
niet. 

CONCLUSIE 

Nadat De grote uitleg van Amsterdam de procedurele geschiedenis heeft 
beschreven en ideologische analyses van tafel heeft geveegd, moet de con
clusie luiden: hoe graag men ook zou willen dat de grachtengordel het resul
taat is van idealen, scenografische genialiteit of een manifeste stedenbouw
kundige planning, de stadsuitbreidingen in de Gouden Eeuw waren van een 
aanmerkelijk lager ambitieniveau en worden gekenmerkt door pragmati
sche beslissingen: "op zodanige wijze dat de vergroting 'tot meesten dienste 
ende minste coste' van de stad kon worden aangelegd. Hier werd nadruk
kelijk gevraagd om een functioneel, betaalbaar en uitvoerbaar plan:•a 

109 



110 



Illustratie: 
De rijks- en gemeente
lijke monumenten van de 
grachtengordel 

ERFGOED 
Hoewel een manifeste stedenbouw voor de grachtengordel ontbreekt, 

is er geen gebrek aan architectuur. In hoofdstuk 2 is de architectuur van 
de grachtenhuistypologie al uitvoerig besproken aan de hand van zeven 
huizen. Een blik op de illustratie hiernaast leert dat de nalatenschap uit de 
Gouden Eeuw en de eeuwen erna nog vele malen groter is. Het aantal mo
numenten is overweldigend.9 Hoe is echter de omgang met het erfgoed in 
Nederland georganiseerd? 

Voor het bespreken van deze hoeveelheid monumenten is het van belang 
te weten dat het actief bestuderen van deze architectuur een relatief jonge 
praktijk is. Terwijl sommige huizen nu bijna vier eeuwen aan de gracht 
staan, is door de overheid pas in de negentiende eeuw begonnen met bezin
ning omtrent erfgoed. 

De schoonheidscommissie - nu de 'Commissie voor Welstand en Mo
numenten' - werd opgericht in 1898 en het huidige 'Bureau Monumen
ten Amsterdam' bestaat zelfs pas sinds 1953 . Een wettelijke basis volgde in 
1961, toen de Monumentenwet werd aangenomen. Hiermee kunnen alle 
'zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun beteke
nis voor de wetenschap of hun volkskundige waarde' worden beschermd. •o 

In 1988 volgde een nieuwe Rijksmonumentenwet en deze wet is sinds
dien meerdere malen gewijzigd. Op basis van deze wet kon Amsterdam 
de grachtengordel in 1999 aanwijzen als 'beschermd stadsgezicht'. Een be
schermd stadsgezicht is niet gericht op de becherming van afzonderlijke 
gebouwen maar op de instandhouding van de gehele stedenbouwkundige 
constellatie. Door middel van 'conserverende bestemmingsplannen' wordt 
het stadsgezicht beschermd. De basis voor deze bestemmingsplannen wordt 
gevormd door zogenaamde waarderingskaarten, waarin aan alle gebouwen 
tot 1940 een orde is toegekend. De eerste orde betreft wettelijk beschermde 
gebouwen (Rijks- en gemeentelijke monumenten). De tweede orde bestaat 
uit niet beschermde gebouwen die wel van architectonische of stedenbouw
kundige waarde zijn voor het stadsbeeld. De derde orde wordt gevormd 
door gebouwen zonder bijzondere waarde. Vergunningvrij bouwen is bin
nen het beschermde stadsgezicht niet mogelijk. 

Een tweetal zaken is opvallend. Ten eerste overheerst in de grachtengor
del de eerste orde. De zwart ingekleurde gebouwen van de illustratie beho
ren allen tot de eerste orde. De onbeschermde gebouwen van de tweede en 
derde orde zijn in de minderheid. 

Ten tweede is het opmerkelijk dat de bescherming van het stadsgezicht 
gebaseerd is op kaarten die een waardering aan individuele gebouwen toe
kennen. Als het doel van beschermd stadsgezicht is om de gehele steden
bouwkundige structuur in stand te houden zou het logisch zijn dat deze be
scherming zich concentreert op de stedenbouwkundige structuur. Nu lijkt 
de bescherming gericht op het behouden van zoveel mogelijk gebouwen 
gelijkertijd. Voor de bescherming van individuele gebouwen is echter een 
beschermd stadsgezicht niet nodig. 

CONCLUSIE 

De waardering voor de grachtengordel als geheel en de architectuur in 
de vorm van individuele blijkt uit de vele monumenten en de status van 
beschermd stadsgezicht. Men gaat bij de bescherming van het stadsgezicht 
echter voorbij aan de kwaliteiten van het onderliggende stedenbouwkun
dige model. Bescherming van het stadsgezicht is derhalve een juiste bewoor-
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ding, omdat men vooral geïnteresseerd is in het resulterende beeld van de 
stedenbouwkundige planning. 

Daarmee blijft echter de vraag onbeantwoord hoe het mogelijk is dat het 
stedenbouwkundige model tot een dergelijk gewenst effect heeft geleid . De 
volgende paragraaf concentreert zich op deze vraag. 

DELIRIOUS NEW YORK AMSTERDAM 
De voorgaande paragrafen over de grachtengordel en de monumenten 

hebben een tweetal constateringen opgeleverd: Wat betreft de ondergrond 
wordt de Amsterdamse grachtengordel gekenmerkt door een rationeel ver
kavelingsysteem dat niet het resultaat is van een manifeste stedenbouw, 
maar van een pragmatische benadering. Hier bovenop vormt de bebouwing 
juist een overdadige architectonische encyclopedie. Vier eeuwen geschiede
nis is als het ware af te lezen aan de huizen en hun transformaties. 

Het is opvallend hoezeer deze constateringen overeen komen met een 
studie naar Manhattan door Rem Koolhaas uit 1978. Delirious New York 

begint als volgt: "The fata! weakness of manifestos is their inherent Jack of 
evidence. Manhattan's problem is the opposite: it is a mountain range of 
evidence without manifesto. This book was conceived at the intersection of 
these two observations: it is a retroactive manifesto for Manhattan:'" Het 
boek is een lofzang op de architectuur, cultuur en stedenbouw van New 
York. 

MANHATTAN 

De bekende rasterstructuur van Manhattan werd in 1811 geïntroduceerd 
door een commissie bestaande uit Simeon DeWitt, gouverneur Morris en 
John Rutherford. De commissie publiceerde haar resultaat in de vorm van 
een kaart en een rapport. Net als in Amsterdam ontkende het stedenbouw
kundig plan voor New York het bestaande landschap en richtte zich op de 
bebouwing. 

Er is een passage in Delirious New York waarin Koolhaas expliciet schrijft 
over de betekenis van dit stedenbouwkundig plan voor de architectuur. Het 
fragment -waarin enkele woorden zijn doorgestreept en vervangen voor 
de Amsterdamse equivalent, wals 'Maftfiattaft' voor 'canal district' - gaat 
als volgt: 

The Grid is, above all, a conceptual speculation. 
In spite of its apparent neutrality, it implies an intellectual program for the 

tsltlftd district: in its indifference to topography, to what exists, it claims the 
superiority of mental construction over reality. 

The plotting of its sHeet-scanals and hl6eks lots announces that the subju
gation, if not obliteration, of nature is its true ambition. 

All hl6eks lots are the same; their equivalence inval i dates, at once, all the 
systems of articulation and differentiation that have guided the design of 
traditional cities. The Grid makes the history of architecture and all previ
ous lessons of urbanism irrelevant. lt forces Maft fiattaft's the canal district's 
builders to develop a new system of forma! values, to invent strategies for 
the distinction of one bffi€k lot from another. 

The Grid's two-dimensional discipline a lso ereales undreamt-of freedom 
for three-dimensional anarchy. The Grid defines a new balance between 
control and de-control in which the city can be at the same time ordered 
and fluid, a metropolis of rigid chaos. 

With its imposition, Maftfiattaft the canal district is forever immunized 
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against any (further) totalitarian intervention. In the siAgle bloei< lot - the 
largest possible area that can fall under architectural control - it develops a 
maximum unit of mbanistic Ego. 

Since there is no hope that larger parts of the ~ district can ever be 

dominaled by a single elient or architect, each intention - each architectural 
ideology - has to be realized fully within the limitations of the èletk lot. 

Since ManhattaA the canal district is fini te and the number of its blocks 
forever fixed, the city cannot grow in any conventional manner. 

lts planning therefore can never describe a specific built contiguration 

that is to remain static through the ages; it can only predict that whatever 
happens, it will have to happen somewhere within the ~.o~8 blocks ex.isting 

lots of the Grid. 
lt follows that one form of human occupancy can only be established at 

the expense of another. The city becomes a mosaic of episodes, each with 
its own particular life span, that contest each other through the medium of 

the Grid." 

OVEREENKOMSTEN 

Natuurlijk bestaan er duidelijke verschillen tussen Manhattan en de 
grachtengordel. Manhattan dateert uit 1811, twee eeuwen later dan de Am
sterdamse stadsvergrotingen. De schaal van de architectuur heeft door de 
eeuwen een vlucht genomen en de bebouwing van Manhattan beslaat vaker 
complete bouwblokken dan originele percelen, de schaal waarop de archi

tectuur in de grachtengordel zich heeft gehandhaafd. Toch vervallen deze 
verschillen met New York bij het analyseren van de passage . 

.. { ... ] in its indifference to topography, to what exists, it claims the superi
ority of mental construction over reality. Ihe platting of its 5Weffl canals and 
bleek5 lots announces that the subjugation, ij not obliteration, of nature is its 
true ambition." 

Wat Amsterdam betreft is al geconstateerd dat de planning van de grach
tengordel is begonnen met een leeg vel papier, waarop een nieuwe grachten
en bodemstructuur werd ontworpen. Dit in tegenstelling tot de Jordaan, 
waarvan de bebouwing de bestaande slotenstructuur zou volgen. Om de 
meest gewenste toekomstige morfologische structuur te kunnen realiseren 
werd ook voor Manhattan de pragmatische keuze gemaakt om een nieuwe 

ruimtelijke ordening te scheppen. Deze keuze valt ook Koolhaas op: 
"The argumentation of the Commissioners' report introduces what will 

become the key strategy of Manhattan's performance: the drastic discon
neetion between actual and staled intensions, the formula that ereales the 
critica! no-man's land where Manhattism can exercise its ambitions. 

'One of the first object that claimed their attention was the form and 
manner in which business should be conducted; that is to say, whether they 
should confine themselves to rectilinear sireets or whether they should 
adopt some of these supposed improvements, by circles, ovals and stars, 
which certainly embellish a plan, whatever may betheir effects as to con
venience and utility. In consiclering that subject, they could nol but bear in 

mind that a city is composed principally of the habitations of men, and that 
strait sided, and right angled houses are the most cheap to build, and the 
most convenient to live in. The effect of these plain and simple reflections 
was decisive . . .' 

Manhattan is a utilitarian polemic."'' 
Net als in Amsterdam werden bouwblokken in New York verkaveld. Op

vallend detail is de maat van deze kavels: de breedte van 25 voet ligt dicht 
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bij de 26 voet van de grachtengordel. Ook de fixatie op de financiële waarde 
van de kavels in het stedenbouwkundig systeem van de grachtengordel is 
terug te vinden in Manhattan: "one cannot avoid the condusion that the 
commissioners, in fixing upon their plan, were motivated mainly by nar
row considerations of economie gain. Their surveyor, Randel, was later to 
defend the plan by steadfastly maintaining its utility for the 'buying, selling 
and improving of real estate~··• 

All bltteks lots are the same; their equivalence invalidates, at once, all the 

systems of articulation and differentiation that have guided the design of tra

ditional cities. The Grid makes the history of architecture and all previous 

lessans of urbanism irrelevant. lt Jo rees Mtmhatttm's the canal districts buil

ders to develop a new system of forma[ values, to invent strategies for the dis

tinetion of one bleek lot from another. [. .. ]In the sil'lgle bleek lot- the ltngeff 
pessib1e area that can fall under architectural con trol- it develops a maximum 

unit of urbanistic Ego. 
De beperking van het bouwblok als maximale grootte heeft in New York 

geleid tot almaar hogere torens.' 5 In Amsterdam werden de meest welva
rende ondernemers uitgenodigd om hun woning op een perceel in een ge
neriek rastersysteem te bouwen. Dat dreef de representatie naar een climax. 
Als er nauwelijks verschillen tussen de kavels bestaan en de kavel de groot
ste eenheid is waarop de bewoner zich kan onderscheiden, zal het verschil 
met de architectuur gemaakt moeten worden. Dat is precies wat er in de 
Gouden Eeuw gebeurd is. Hoofdstuk twee is te lezen als een verslag van die 
architectonische wedloop. 

The Crid's two-dimensional discipline a lso creates undreamt-of freedom Jor 

three-dimensional anarchy. The Grid defines a new balance between control 

and de-con trol in which the city can beat the sametime ordered and Jluid, a 

metropolis of rigid chaos. 

In New York golden geen hoogterestricties en zo kon de grondprijs naar 
ongekende hoogtes stijgen omdat bebouwing met de opkomst van de hoog
bouw en de wolkenkrabber steeds meer gebruikoppervlak konden bieden. 
In het Amsterdam van de zeventiende eeuw was geen sprake van wolken
krabbers, maar ook in de grachtengordel golden weinig hoogte beperkingen. 
Hoewel er voor het gedeelte van de tuin een maximale hoogte was gesteld, 
waren er voor het gebouw zelf geen restrictie. Hoewel de deze grachten 
vooral bedoeld waren als woongracht, stonden tussen de woonhuizen ook 
fabrieken, werkplaatsen en pakhuizen, vooral op de Keizersgracht en de 
Prinsengracht Abrahamse schrijft: "De afweging tussen wooncomfort en 
economie maakte het bestuur huiverig voor het stellen van beperkingen 
aan het grondgebruik: de vrijheid om bedrijven naar believen te vestigen 
was uitgangspunt:'•• De kavelstructuur van de grachtengordel maakt een 
juxtapositie van functies mogelijk, die onafhankelijk van elkaar kunnen 
transformeren. 

Since there is no hope that larger parts of the isltmti district can ever be 

dominated by a single elient or architect, each intention - each architectural 

ideology- has to be realized fully within the limitations of the bleek lot. 

Si nee Ma11hatta11 the canal district is fini te and the number of its bltteks lots 

Jarever fixed, the city cannot grow in any conventional manner. 

lts planning therefore can never describe a specific built configuration that 
is to remain static through the ages; it can only predict that whatever happens, 

it will have to happen somewhere within the 2,028 bleeks existing lots of the 
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Grid. 

It follows that one farm of human occupancy can only be established at the 

expense of another. The city becomes a mosaic of episodes, each with its own 

partic ui ar life span, that contest each other through the medium of the Grid. 

Ook de grachtengordel is als een mozaïek van episodes: verschillende 
tijdperken worden naast en door elkaar aan de grachten gepresenteerd. Het 
rastersysteem autonomiseert de individuele kavel en smeedt van de delen 
een geheel: 'a metropolis of rigid chaos'. Voor het stadsbeeld maakt het dan 
ook niet veel uit of er een enkel gebouw verdwijnt en daar een nieuwe voor 
in de plaats komt: de bouwblokken ondergaan de verandering als een lap
pendeken. 

Twee schilderijen van Gerrit de Berckheyde lijken samen zelfs te sugge
reren dat dit een essentiële kwaliteit van het stedenbouwkundig systeem is. 
De schilderijen zijn in 1672 en 1685 gemaakt, vanaf dezelfde plek en met 
hetzelfde perspectief richting de Gouden Bocht. Ook het tijdstip van de dag 
lijkt overeen te komen, gezien de richting van de slagschaduw. Toch is het 
doek uit 1672 veruit de beroemdste. 

Het verschil tussen de schilderijen wordt gemaakt door de architectuur. 
In 1685 is het nieuwe stadsdeel'af': alle kavels zijn bebouwd en de enige on
derbreking van de gevelwand wordt gevormd door de Spiegelstraat Op het 
schilderij uit 1672 zijn echter enkele kavels onbebouwd, er ontbreken nog 
huizen. De witte tussenmuren reflecteren het zonlicht. Zo springt de leegte 
in het oog, in plaats van de bebouwing. Het is de mozaïek van episodes in 
actie: men kan alleen maar speculeren wat voor architectuur de toekomst 
zal brengen op de lege plekken. Maar dat er iets zál komen, leidt geen twijfel. 
Zo verweeft de kavelstructuur verleden, heden en toekomst. 

CONCLUSIE 

Één van de eerdere constateringen was dat er voor de grachtengordel een 
manifest ontbreekt. Als dit zou bestaan, zou het waarschijnlijk op de tekst 
van Koolhaas lijken. Maar het manifest ontbreekt en de tweede constatering 
was dat men zich nu vooral bezighoudt met de overdaad aan gebouwde 
geschiedenis. Door de brede, gekromde grachten ontstaat een breed per
spectief zonder verdwijnpunt. Dit beeld van een schijnbaar oneindige hoe
veelheid architectuur is zo overtuigend dat we er voor eeuwig naar willen 
kijken. Met de monumentenwet kunnen gebouwen als historische bron in 
de vorm van een monument beschermd worden. De benoeming van de 
grachtengordel als 'beschermd stadsgezicht' en de recente werelderfgoed
status zijn hiervan een verklaarbaar gevolg. 

Toch doemt er een probleem op dat samenhangt met de vorige paragraaf. 
Het heeft in de grachtengordel ietsonnatuurlijksom op basis van het stads
gezicht reeksen gebouwen te beschermen. In dat geval wordt in feite het 
einde van de geschiedenis gepredikt, terwijl de grachtengordel met zijn in
dividuele kavelstructuur juist op zijn sterkst is wanneer alle tijdperken hun 
weerslag hebben . Er gelden ten ctienste van het stadsgezicht tegenwoordig 
zelfs restricties en voorschriften wat betreft nokhoogte, goothoogte, functie 
en kleurgebruik 

Wanneer echter de stedenbouwkundige opzet van de grachtengordel in 
ogenschouw wordt genomen - die tenslotte bepalend is geweest voor de 
architectuur - kan het 'bevriezen' van het stadsgezicht moeilijk begrepen 
worden. Als men de grachtengordel werkelijk wil eren, mag enige verander
lijkheid niet ontbreken. 
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HOOFDSTUK 4: ONTWERP VAN DRIE HUIZEN 

INLEIDING 

De overheid maakt de bescherming en het behoud van historische erf

goed mogelijk door middel van wetgeving. De aanwijzing van de grachten
gordel als beschermd stadsgezicht is hiervan een gevolg. Het gebied wordt 
nu echter behandeld en besproken als in een epiloog, zoals in het vorige 
hoofdstuk geconstateerd werd. Er is een architectonisch antwoord nodig op 

de opgave van de bestaande stad en het erfgoed om binnen de beschermde 
plangebieden van de overheid voor te kunnen komen. 

OPGAVE 

In dit afstudeerproject is de mogelijkheid aangegrepen om hiertoe een 

poging te wagen met een ontwerpopgave. Er is gebruik gemaakt van het 
onderzoek naar de stadsplattegrond dat is opgenomen in het eerste en het 
derde hoofdstuk en van de studie naar de grachtenhuisarchitectuur uit het 
tweede hoofdstuk. 

Voor de ontwerpopgave worden drie architectonische thema's uit het on
derzoek naar de grachtenhuizen onderscheiden. De thema's zijn het licht, 
kamers en circulatie. Ze komen alledrie de tezamen voor in elk van de zeven 
onderzochte huizen uit de Gouden Eeuw. Ook vier eeuwen later zijn deze 
thema's actueel, ze zijn niet voorbehouden aan de Gouden Eeuw. Eerder zijn 
het binnen de discipline eeuwige thema's. 

Uit de architectuur van deze zeven huizen is op te maken dat elk thema op 
een andere perceelsbreedte excelleert. Dit heeft geleid tot een drievoudige 
ontwerpopgave, waarin elk thema aan een eigen perceelsbreedte is gekop
peld. Nog steeds zullen alle drie architectonische thema's vertegenwoordigd 
zijn in elk ontwerp, ze zijn onontkoombaar. Het leidende thema zal echter 

telkens de grondslag voor het ontwerp vormen. 

LOKATlE 

Vanwege het autonome karakter van de architectonische ontwerpoefe
ning is de lokatie niet van wezenlijk belang. Het generieke verkavelingsys
teem maakt het bovendien mogelijk om de ontwerpen overal in de grach
tengordel te projecteren. Voor de ontwerpoefening zijn drie lokaties van 
originele kavelafmeting gevonden in het bouwblok dat ligt ingeklemd tus
sen de Herengracht, de Utrechtsestraat, de Keizersgracht en de Reguliers
gracht. Omdat het een projectie betreft is de bestaande bebouwing simpel
weg genegeerd en is de lokatiekeuze niet tot stand gekomen op basis van 

een waarde-oordeel. 
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THEMA 

In de oriëntatie op het licht is binnen de de ze
ven onderzochte huizen een constante te ontdek
ken. Deze kan worden geïllustreerd aan de hand 
van de lengtedoorsnede van de eromhouthuizen 
die is bijgevoegd. 

Een raam maakt het verblijf in een ruimte mo
gelijk. Het raam voorziet een vertrek van daglicht 
en verse lucht. Daartoe bevindt elke verblijEs
ruimte zich direct aan een gevel. Een huis kan 
op deze manier niet groter worden dan één en
kele kamer diep of twee rug-aan-rug gelegen ka
mers. De brede huizen voor Six en Van Raey zijn 
hiervan voorbeelden. Wanneer echter meer dan 
twee achter elkaar gelegen vertrekken nodig zijn 
- wat het geval is op smalle kavels - dan moet 
een penetratie in het volume gemaakt worden 
om gevelvlak te creeëren. Dan kunnen de mid 
denste twee van de vier vertrekken georiënteerd 
worden op de open binnenplaats. Dit patroon is 
te herkennen in de doorsnede van de Cromhout
huizen. Uiterst rechts op de bel-etage is de kamer 
aan de gracht, erachter is een kamer met ramen 
naar de binnenplaats. Achter de binnenplaats 
heeft het derde vertrek eveneens een raam aan 
de binnenplaats, terwijl het grote vertrek geheel 
links georiënteerd is op de tuin. 

De zijgevel van de binnenplaats kan daarnaast 
gebruikt worden om de trapopgang van licht 
te voorzien . Dit gebeurt niet expliciet in Ving
boons' ontwerp voor de Cromhouthuizen, maar 
wel in de huizen voor Pauw en Belin La Garde. 

ONTWERP 

Naarmate het volume dieper, hoger en smaller 
wordt, neemt het belang van licht als architecto
nisch thema toe. In navolging van deze consta
tering is het ontwerp geprojecteerd op één enkel 
kavel van 26 voet breed. De uitdaging neemt toe 
met een volume van extreme afmetingen: het ge-
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bouw valt juist binnen de oorspronkelijk toege
stane honderd voet in de diepte en het heeft een 
hoogte die boven het maximum van het bestem
mingsplan uitstijgt. 

De open binnenplaatsen in de grachtenhuizen 
van de Gouden Eeuw zijn vaak smal en functio
neren meer als lichtkoker dan als binnenplaats. 
Een dergelijke lichtkoker is geen optie voor het 
'huis van het licht' vanwege de grote hoogte van 
het volume. 

De onderste twee bouwlagen hebben een grote 
verdiepingshoogte in verband met de lichtin
tensiteit diep in het gebouw. De vier bouwlagen 
daarboven hebben een lagere verdiepingshoogte 
omdat zij openingen aan de zijkant van het ge
bouw hebben. Hier zijn delen uit de zijkant van 
het volume gesneden om de vertrekken in het 
hart van het volume evenals de trapopgang van 
gevelopeningen te voorzien. Op deze wijze ont
staan zijgevels met balkons. Elke verblijfsruimte 
heeft ramen in minimaal één en maximaal twee 
gevels. Wanneer een kamer omgeven is door drie 
gevels, blijft één gevel gesloten. Op de bovenste 
verdieping volstaan een daklicht en ramen aan 
één zijde, zodat een vertrek in een enkel geval 
zelfs twee blinde gevels heeft. 

Net als de andere twee ontwerpen in de serie 
is de gevel afgewerkt met gestapelde massieve 
Bentheiroer zand steenblokken. Om het licht bin
nen te laten heeft het gevelvlak een hoog glas
percentage en zijn de kolommen afgeschuind. 
Door deze bewerking van de natuursteen wordt 
de sculpturale vorm van het gebouw benadrukt . 
Ook de kleur en de textuur van het materiaal 
draagt hieraan bij . De entrees van het gebouw 
zijn verbijzonderd door middel van bronzen ko 
zijnen in plaats van de houten kozijnen van de 
overige gevelopeningen. Deze deuren en de hek
werken van de balkons lichten op wanneer de 
wn verschijnt. 



HET HUIS VAN HET LICHT 
1 PERCEEL 
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THEMA 

In het ontwerp voor het smalle huis staat de 
oriëntatie van vertrekken centraal. Het tweede 
ontwerp richt zich op de vertrekken zelf. 

In de architectuur van de Gouden Eeuw is de 
aandacht voor de kamer als eenheid en het in
terieurontwerp aan te wijzen met behulp van de 
achterzijde van het eromhouthuizen-complex. 
Aan de achterzijde van de vier eromhouthuizen 
liggen een viertal tuinkamers. Op het eerste oog 
zijn de ramen in de achtergevel gelijk verdeeld. 
Bij bestudering blijkt echter dat de ramen sym
metrisch zijn uitgelijnd in de binnengeveL De 
afstanden tussen de raampartijen in de buiten
gevel zijn onregelmatig. Het gevelvlak rechts van 
de middenpartij telt zelfs een raam-as meer dan 
het gevelvlak links. De conclusie is dat het huis 
aan de achterzijde van binnenuit ontworpen is. 
Ook het interieur is van binnen de kamers ont
worpen. De ruggen van de haarden liggen niet 
recht achter elkaar, wat in de plattegrond op het 
eerste gezicht vreemd oogt. Ook deze zijn echter 
uitgelijnd in het midden van de kamerwand, net 
als de deuren in de tegenoverliggende wand. De 
schouwen werden met lijsten en zuilen verfraaid. 

De breedte van het perceel bepaalt de hoeveel
heid vrijheid voor de dispositie van ruimten: op 
een smal kavel kunnen kamers slechts achter el
kaar geplaatst worden, terwijl op een dubbel ka
vel verschillende configuraties mogelijk zijn. 
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Ondanks een moeilijke kavelvormen - zoals 
de wijkende lijn in het geval van het huis voor 
Pauw- ontwerpt Vingboons altijd rechthoekige 
kamers met aandacht voor de afwerking. En
kele huizen zijn ware puzzels van kamers zoals 
de eromhouthuizen en het huis voor Belin La 
Garde. De kamers in de huizen van Dortsman 
zijn eveneens zeer zorgvuldig ontworpen, maar 
deze ontwerpen worden juist gekenmerkt door 
de overzichtelijke indeling. 

ONTWERP 

Het dubbele perceeel is vanwege de breedte bij 
uitstek geschikt voor een huis met kamers omdat 
er kamers naast elkaar geplaatst kunnen worden . 
Net als bij het huis van het licht moet elke ka
mer aan een buitengevel grenzen . Het maken van 
uitsnedes uit het volume is echter voorbehouden 
aan de andere thema's, zodat het huis een geringe 

diepte heeft. 
Het huis bestaat beneden uit twee beuken, één 

beuk met kamers aan de gracht en één beuk met 
kamers aan de tuin. Tussen deze twee helften in 
is het trappenhuis geplaatst. Met een trap tussen 
beiden kunnen de twee helften van het huis ver
schillen van vloerniveau. 

Voor de kamers aan de gracht is een hoger peil 
uit het oogpunt van privatisering gewenst, terwijl 
het vloerniveau van de kamer aan de achterzijde 



HET HUIS MET DE TIEN KAMERS 
2 PERCELEN 
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van het huis bij voorkeur juist op de tuin aansluit. 
De tuinkamer en de twee lage kamers van de in
gestoken verdieping zijn dankzij hun plaatsing en 
hun vormgeving geschikt voor een woonfunctie. 
De vertrekken aan de voorzijde van het huis zijn 
daarentegen geschikt voor representatieve func 
ties. Boven de twee kamers van de entreeverdie
ping is een grote zaal over de volledige breedte. 

Op deze hoofdverdieping (en de verdieping er
boven) is de noodzaak voor een strikte opdeling 
in een representatieve voorzijde en een huiselijke 
achterzijde afgenomen. De kamers van deze ver
diepingen bevinden zich derhalve op hetzelfde 
vloerniveau. De dubbele bordestrap arriveert op 
de hoofdverdieping waar een trap aan de tuin
zijde richting de bovenverdieping vertrekt. Aan
gekomen op deze verdieping bevinden zich aan 
weerszijde vertrekken die zich van de voorgevel 
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tot de achtergevel uitstrekken. 
Om puzzel van kamers vorm te geven is een 

raster geïntroduceerd in navolging van het Haus 
ohne Eigenschaften door O.M. Ungers. Op deze 
wijze kan ook opbergruimte in de kamers wor
den ontworpen. Alle tien kamers hebben verder 
een cassette in het plafond en een eigen kleurstel
ling om de kamer als eenheid te benadrukken. 

Het huis met de tien kamers bevindt zich als 
enige van de drie huizen aan de Herengracht en 
heeft daarmee een tuin op het zuiden. Om de 
zoninstraling op een natuurlijke wijze te beper
ken heeft de achtergevel een dieptemaat gekre
gen. In deze zone bevinden zich op de begane 
grond en de hoofdverdieping kastenwanden, 
op de insteekverdieping is het een loggia en de 
bovenverdieping eindigt op deze plaats met een 
balkon. 
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1. Voor een beschrijving 
van de Franse modes en 
appartementenorganisatie 
in de Amsterdamse grach
tenhuizen zie Ottenheym 
1989 pp. 90-1 09 

2. Ottenheym 2003, 
p. 27 

THEMA 

De circulatie binnen het huis is een architec
tonisch thema dat in elk ontwerp terugkeert. De 
breedte van het huis is echter belangrijk voor de 
mogelijkheden van de circulatie. Het onderzoek 
naar de grachtenhuizen uit de Gouden Eeuw 
wijst uit dat er op een smal kavel niet veel andere 
opties zijn dan een lange gang die de verschil
lende vertrekken zijdelings ontsluit. Op dubbel
brede percelen zijn daarentegen verschillende 
ciculatiepatronen te ontdekken. Het ontstaan 
van deze verschillende circulatiepatronen hangt 
samen met de opkomst van het classicisme en 
Franse etiquettes.' 

Voor het bouwen volgens de oude regels van 
maat en getal waren een aantal traktaten be
schikbaar, waarvan Scamozzis Idea de meest ma
thematische is. Door het ontwerp te stoelen op 
meetkundige modellen, ontstaat de mogelijkheid 
om andere principes toe te passen dan de traditi
onele. De plattegrond van het huis voor Jan Six is 
bijgevoegd ter illustratie. Het huis is ontworpen 
volgens de in de literatuur voorgeschreven maat
verhoudingen. Omdat het plattegrondschema 
niet gebaseerd is op het traditionele huis, kan ook 
de positie van de trap worden heroverwogen. 
Deze bevindt zich aan het einde van de vestibule 
in het midden van de tuingeveL Deze organisatie 
was niet gebruikelijk voor stadshuizen. 

Ook de Franse en Italiaanse paleisarchitec
tuur bereikte de noorderlijke Nederlanden via 
architectuurtraktaten. Voor het ontwerp voor het 
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stadhuis op de Dam door Jacob van Campen was 
Scamozzi's reconstructie van het Romeins sena
torenpaleis onmiskenbaar een inspiratie.' Ook de 
Franse paleisarchitectuur was een referentie. De 
schaal van de grachtenhuizen komt echter niet 
overeen met de Italiaanse en Franse paleizen. 

Toch is de invloed van deze buitenlandse refe
renties al vroeg in de Gouden Eeuw te herkennen 
in bijvoorbeeld het toegepaste traptype. De tradi
tionele spiltrap werd vervangen voor een trapop
gang met bordessen. Ook de Franse appartemen
tenorganisatie (anti-chambre, chambre, cabinet, 
garderobe) vond haar weg naar de Amsterdamse 
grachtenhuizen, zij het in afgezwakte vorm. Ver
scheidene staatsieappartementen in Amsterdam 
zijn besproken in hoofdstuk twee. Verder bete
kenden de buitenlandse invloeden voor de cir
culatie in Amsterdamse grachtenhuizen dat er 
behoefte was aan een centraal gelegen portaal of 
trapopgang waaraan de omliggende vertrekken 
werden ontsloten. 

ONTWERP 

Het laatste ontwerp in de serie van drie betreft 
een huis waarin zes woningen zijn opgenomen. 
Zo ontstaat de opgave om met de circulatie als 
leidende architectonische thema deze woningen 
te ontsluiten. Voor een omvangrijke circulatie is 
echter ruimte nodig, zoals de Italiaanse stadspa
leizen en de Franse paleizen met appartementen 
laten zien. Eerder werd al geconstateerd dat open 



HET HUIS MET EEN HOF 
3 PERCELEN 
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binnenplaatsen door de kavelbreedte worden ge
reduceerd tot lichtkokers. 

Als gevolg hiervan is aan het derde ontwerp 
een grondvlak toegewezen van drie percelen 
breed dat tot de maximaal toegestane diepte van 
honderd voet wordt bebouwd. Een groot hof in 
het hart van het huis ontsluit de woningen. 

In tegenstelling tot het huis van het licht dat 
zich naar buiten toe opent, is dit huis naar bin
nen gericht. Vergeleken met de andere twee ont
werpen is de gevel aan de gracht om die reden 
relatief gesloten. Aan de binnenplaats echter is de 
transparantie van de gevel gemaximaliseerd. De 
entrees van de woningen en de keukens zijn aan 
deze binnenplaats gesitueerd, de woonkamers 
en slaaptrekken bevinden zich aan de gracht- en 
tuinzijde. 

De zes woningen zijn verdeeld over twee wo
ningtypes: vier maisonettes bezetten de hoeken 
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van de eerste twee verdiepingen, op de bovenste 
verdieping bevinden zich twee appartementen. 
In beginsel is er één hoek ontworpen als een 
stempel en door middel van spiegeling en ver
schillende schakelingen ontstaan de zes wonin
gen. 

De entree tot de hof bevindt zich op straatni
veau en wordt gemarkeerd met grote bronzen 
deuren. Net als in het huis voor Belin La Garde 
kan in een rechte looplijn de tuin bereikt worden 
en is de trapopgang in het hart van het huis ge
plaatst, terzijde van deze looproute. De open bin
nenplaats is echter opgewaardeerd. Aan weers
zijde van de open binnenplaats is een bordestrap 
die naar de rondgang op de bovengelegen verdie
ping leidt. Met deze trappen kunnen de twee ap
partementen op de bovenste verdieping bereikt 
worden. 
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Dit afstudeerproject vond plaats in het atelier 'De Rede van Amsterdam', dat was 
gericht op de relatie tussen de stad en het water. Het project concentreert zich 
op de grachtengordel, het stadsdeel dat uit de Gouden Eeuw (circa 1602-1672) 
dateert. Deze plaats en deze periode van economische voorspoed vallen samen 
met een Amsterdamse architectuurgeschiedenis. 

ONDERZOEK: ARCHITECTUUR IN DE GOUDEN EEUW 

Voor een typologisch onderzoek naar de evolutie van de grachtenhuis
architectuur in de Gouden Eeuw zijn zeven huizen uit de grachtengordel 
geselecteerd, die deze periode voor een belangrijk deel beslaan. Huis Bar
tolotti is het eerste huis uit de selectie, het representeert het begin van de 

Gouden Eeuw. Daarnaast zijn één huis door Jacob van Campen, drie huis
ontwerpen van Philips Vingboonsen twee van de hand van Adriaen Dorts
man onderzocht. 

Bij het reconstrueren van de plattegronden, doorsneden en aanzichten 
zijn architectonische ontwikkelingen van de grachtenhuisontwerpen aan
getroffen die zich binnen het domein van drie primaire architectonische 
thema's bevinden. De thema's zijn: het ontwerpen met licht; de organisatie 

van kamers; en de circulatie binnen een huis. Opmerkelijk is dat deze archi
tectonische thema's niet zijn voorbehouden aan de Gouden Eeuw, het zijn 
eeuwige ontwerpthema's. In elk van de zeven onderzochte huizen komen 
deze drie tezamen voor. De positionering van de trapopgang is bijvoorbeeld 
een vraagstuk waarin zowel de circulatie, de oriëntatie op het licht als de or
dening van de vertrekken samenvalt. Uit het onderzoek blijkt dat elk van de 

drie thema's nadrukkelijk naar voren treedt op een andere perceelbreed te. 

ONTWERPOPGAVE 

De grachtengordel is een bij wet beschermd stadsgezicht. Bij interven
ties is een architectonisch antwoord nodig op de opgave die wordt gevormd 
door de bestaande stad en haar erfgoed. 

Voor een ontwerpoefening worden de drie architectonische thema's uit 
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het onderzoek geconfronteerd met de stedenbouwkundige structuur. Dit 
heeft geleid tot een drievoudige ontwerpopgave, waarin elk thema aan een 
verschillend veelvoud van een enkele Amsterdamse kavelbreedte is gekop
peld. Nog steeds zullen in elk ontwerp alle drie architectonische thema's 
vertegenwoordigd zijn: ze zijn onontkoombaar. Het excellerende thema is 
echter telkens leidend gemaakt en vormt de grondslag voor het ontwerp. 

LOCATIE 

Wat Koolhaas beschrijft voor New York in zijn befaamde Delirious New 
York, geldt ook voor de grachtengordel. Het autonome karakter van de ar
chitectuur houdt verband met de stedenbouwkundige rasterstructuur. Het 
laten aansluiten van de ontwerpen op de nabije context heeft geen prioriteit: 
in het generieke verkavelingsysteem ligt de mogelijk besloten om de huizen 
overal in de grachtengordel te projecteren. Voor de ontwerpoefening zijn 
drie locaties van originele kavelafmeting gevonden in het bouwblok dat ligt 
ingeklemd tussen de Herengracht, de Utrechtsestraat, de Keizersgracht en 
de Reguliersgracht. 

ONTWERP VAN DRIE HUIZEN 

Het huis van het licht 

1 kavel breed 
Naarmate het volume dieper, hoger en smaller wordt, neemt het belang 

van licht als architectonisch thema toe. Smalle open binnenplaatsen als in 
de Gouden Eeuwse grachtenhuizen volstaan bij een volume van extreme 
hoogte niet meer. In het ontwerp zijn delen uit de langszijden van het vo
lume gesneden om de vertrekken in het hart van het volume evenals de 
trapopgangen van gevelopeningen te voorzien. Het gebouw opent zich naar 
het licht ter plaatse van de uitsnijdingen. 

Het huis met de tien kamers 
2 kavels breed 
Het dubbele perceel is vanwege de breedte bij uitstek geschikt voor het 

ontwerpen van een huis waarin kamers zich niet alleen achter elkaar, maar 
ook naast elkaar kunnen worden gepositioneerd. Om de puzzel van kamers 
vorm te geven is een rasterstructuur geïntroduceerd in navolging van het 
Haus ohne Eigenschaften door O.M. Ungers, zodat tien kamers een plaats 
krijgen. Het zijn niet alleen de oriëntatie en de geometrie die de eigenheid 
en het karakter van de kamers bepalen. Ook de op bergruimtes, cassettepla
fonds en een eigen kleurstelling benadrukken de kamer als eenheid. 

Het huis met een hof 

3 kavels breed 
In het huis zijn zes woningen opgenomen die gedeelde en private domei

nen met zich meebrengen. Een omvangrijke circulatie vraagt om ruimte, 
zoals de Italiaanse stadspaleizen en de Franse paleizen met appartementen 
laten zien. Om die reden is het huis op een grondvlak van drie kavels breed 
ontworpen, met circulatie als leidend thema. De gezamenlijke entree be
vindt zich in de gevel aan de straat die vrij gesloten is. Een groot hof in het 
hart van het huis voorziet niet alleen in de circulatie, maar is tegelijkertijd 
de plaats waarop de woningen zijn georiënteerd. 
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