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Voorwoord 
 

In 2018 ben ik gestart met de master Landschapsgeschiedenis en eerlijk gezegd ben ik er nog steeds 
niet klaar mee. Het vakgebied is zo veel omvattend en zo interessant, dat het studeren geen 
verplichting is en er altijd iets nieuws te leren valt. Voor een traditioneel opgeleide ingenieur in de 
landschapsbouw, zoals dat in de jaren ’80 heette, is een master landschapsgeschiedenis een ideale 
bron van nieuwe kennis en inzichten. Het samenwerken binnen een mix van jonge en oude(re) 
studenten vond ik een verrijking. De studie voelt net als een goed boek; je kunt niet stoppen met lezen 
en als je het uit hebt heb je spijt dat je het zo snel gelezen hebt. Nu ben ik er zeker niet snel doorheen 
gegaan, naast een volle baan en een grote familie was het soms stoeien met de tijd. Maar de colleges, 
excursies en opdrachten waren altijd zo inspirerend dat ik telkens weer gaatjes in de agenda vond om 
door te kunnen pakken. De wekelijkse vrijdagen in Groningen waren een uitje. De excursie naar 
Engeland was fantastisch en de werkweek op kasteel Middachten had ik voor geen goud willen 
missen. Maar dat geldt zeker ook voor de toertochten door het Nederlandse landschap met Prof. Theo 
Spek  en dr.Mans Schepers. Actuele onderwerpen wist drs. Anne Wolff altijd weer om te zetten in 
inspirerende en actief door studenten voorbereidde  velddagen. We hebben wat in Nederland rond 
gekeken. Maar ook de archieven kwamen flink aan bod en dat heeft mij totaal onverwachts geprikkeld 
en geboeid. Dhr. dr. A.. van Steensel geeft wellicht het meest taaie vak, maar heeft mijn interesse in 
de archieven echt doen ontluiken. Daar hebben overigens de medewerkers van het Groninger Archief 
zeker aan bij gedragen.  

De vonk sloeg echt over tijdens de inspirerende lessen historische kastelen en buitenplaatsen door 
Prof. dr. H. Ronnes en assistent professor dr. Conrad Gietman. In dit vak kwam voor mij zoveel samen: 
kunst en cultuur, architectuur- en landschapsgeschiedenis, cartografie,  sociale en politiek-
economische historie en de inspirerende werkcolleges. Toen Hanneke Ronnes mij vroeg om voor mijn 
scriptie in de raadsels van het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer te duiken, stond voor 
mij het onderzoeksgebied al vroeg in de opleiding vast. Met eigen roots op de Herengracht is dit een 
eindeloos onderwerp om beet te pakken. En dat heb ik gedaan. Bij de echte start van het archiefwerk 
blokkeerde de eerste covid-lockdown meteen met harde hand mijn onderzoek. Ik moest een flinke 
draai maken in mijn aanpak. Het voelt nog steeds gehavend, maar wellicht is het juist een prikkel om 
ook na deze scriptie door te gaan. Er ligt nog zoveel nieuws in het archief te wachten. Voor nu is het 
resultaat echter daar; een eerste verkenning naar een breder narratief over de Watergraafsmeer en 
haar wonderlijke combinatie van buitens, hofsteden, lusttuinen, thee- en herenkoepels. Het is een 
weg met hobbels en kuilen geweest, met de grootste uitdaging om tussen al mijn vondsten de rode 
lijn vast te houden en de beperking op te zoeken. Hanneke Ronnes wil ik specifiek bedanken voor het 
stellen van de onderzoeksvraag, het aanbrengen van focus binnen het antwoord en het vertrouwen in 
het eindresultaat. Het onderwerp is eindeloos in meerdere opzichten. Dank ook aan Claartje 
Wesselink voor het, als tweede lezer, beoordelen van de scriptie. Voor nu is dit het: een aanzet tot 
nieuwe inzichten over De Meer.  

Daarnaast wil ik mijn studiemaatjes Martijn Noordermeer, Frans Krabbendam, Annerie van Daatselaar 
en Petra Hurkmans bedanken voor de inspirerende intervisiebijeenkomsten en fijne studietijd. Theo 
Spek wil ik bedanken voor zijn enorme enthousiasme en organisatiekracht waarmee hij deze opleiding 
tot zo een groot succes maakt en de instroom van oudere studenten zo ondersteunt. Speciale dank 
ben ik zeker verschuldigd aan mijn altijd steunende en geduldige thuisfront; mijn man Frans en onze 
zes kids. Zij zijn nog niet af van mijn verhalen over ons fraaie Nederland en de Watergraafsmeer, maar 
dit hoofdstuk is klaar.  
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1 Word Cloud van gebruikte benamingen in de secundaire literatuur voor buitens in de Watergraafsmeer. 
(auteur) 
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Samenvatting 
 

Als de drooggevallen gronden van de Watergraafsemeer in 1631 worden geveild, blijkt de verkoop 
een deceptie. De prijzen van de kavels vallen veel lager uit dan twee jaar daarvoor was geschat. Het 
aantal gegadigden is te gering om alle kavels te verkopen. Amsterdam is met 20% de grootste 
grondbezitter, gevolgd door een onbekende investeerder, dhr. Chatelijn (13%). Regenten investeren 
in maar 7%. 31 eigenaren pakken de schop op. Er wonen meer dan 400 mensen in de droogmakerij 
als deze in 1651 onderloopt, grotendeels arbeidslieden en warmoezeniers in de zuidwesthoek van de 
polder. Eigenaren van de buitens en pleziertuinen worden niet als inwoners van De Meer gezien, zij 
betalen belasting in De Stad. Rond 1700 wonen een goede 600 mensen in de polder, een mix van 
ambachtslieden, tuinbazen, herbergiers en warmoezeniers. Protestant, Katholiek, van Amsterdamse 
achtergrond of hugenoot uit het buitenland: een echt Amsterdams beeld. Onder de eigenaren van de 
buitens zijn een opvallend aantal buitenlanders, vooral Vlamingen en Fransen die elkaar treffen in de 
Waalse Kerk. De Stad heeft medio 18de eeuw haar grondeigendom afgebouwd naar een vaste positie 
van 30 morgens landbouwgrond aan de oostelijke Ringdijk. 
 
Het buitenplaatsenlandschap in De Meer ontwikkelde zich medio zeventiende eeuw, veel eerder dan 
vaak wordt gesteld. Hierin is gericht gestuurd en is de introductie van de pleziertuinen zelfs, 
voorafgegaan aan de opzet van de Plantage in De Stad zelf. Dat verandert zeker de kijk op niet alleen 
de periode van start, maar ook de wijze waarop het buitenplaatsenlandschap is ontstaan. Een actieve 
gebiedsontwikkeling van het laantjescomplex wordt in combinatie met de Maliebaan door de 
investeerders ter hand genomen. De Stad was eigenaar van deze gronden en stimuleerde de aanleg 
van wandelpaden, maliebaan en herbergen. Ze investeerde in een representatieve polder waarin het 
goed recreëren was. De unieke mix van hofsteden, buitens en lusttuinen ontstond in een gelijke tred. 
Nergens in Nederland komt deze dichtheid en vermenging voor. De trek naar buiten werd door de 
stadsuitleg van Amsterdam gestimuleerd, maar ook door de pest, die precies in de ontstaansperiode 
een paar keer De Stad flink trof. Het aantal regenten nam gestaag toe, zodra de polder zich 
ontplooide. Het landschap veranderde tussen 1700 en 1730 in opzet niet. Welke ruimtelijke ontwik-
keling precies daaraan vooraf ging is, in beeld, nog niet helder geworden. Goede kaarten ontbreken 
nog. Enkele kaarten zijn opnieuw gedateerd en naast archiefstukken gelegd, waardoor met name de 
situatie rond 1700 nu inzichtelijker is. Die is dan al veel rijker dan in de literatuur wordt geschetst.  
Rond de tachtiger jaren in de 17de eeuw waren al veel van deze hofsteden en buitens aanwezig, vaak 
al rijk voorzien van fraaie en rijke beplating en tuinelementen. De maliebaan, wandelpaden, 
herbergen zorgden voor een recreatief landschap van allure, dat veiligheid uitstraalde en in kwaliteit 
werd bewaakt door strenge keurvoorschriften rondom het gebruik van de droogmakerij.  
 
De ontwikkeling van de buitenplaats zoals die in de 18de eeuw zich voordoet, is vaak via een hofstede 
verlopen. Naast hofsteden met een bijgeplaatst herenhuis ontstaat er later ook gecombineerd bezit 
van een  buitenplaats met hofstede op afstand. Doordat vaak de stichtingsdatum van deze 
buitenplaats wordt genoemd en niet die van de hofstede, vormde zich een vertekend beeld over de 
eerste buitens in De Meer. De interpretatie van die verschillende buitens blijft nog een 
onderzoeksvraag, mede door de discussie over buitenplaats versus hofstede en het goed op waarde 
schatten van de functieverschillen tussen buitens en speelhuizen. Meer dan twintig echte 
buitenplaatsen zullen er niet zijn geweest in de Meer.  
 
Veel archiefstukken moeten nog worden gelicht, maar de uitkomsten uit dit onderzoek vormen 
zeken een opmaat voor een verrijkt narratief.   
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1. Inleiding 
  

1.1 Aanleiding en wetenschappelijke relevantie 
Amsterdam trekt in het voorjaar van 2021 het voorstel tot huurverhoging voor volkstuintjes in de 
Watergraafsmeer in. Meer dan 30.000 handtekeningen worden opgehaald door onthutste bewoners 
om de plannen van de gemeente te stoppen. Het stadsbestuur wil meer recreatief medegebruik 
binnen het complex van nutstuintjes en een vertaling van de werkelijke grondwaarde in de huur 
terug zien. Na enig overleg tussen de partijen meldt de wethouder: ‘We behouden de parken voor de 
toekomst en de parken gaan actief aan de slag met meer openbare toegankelijkheid en 
medegebruik, zodat meer Amsterdammers van de prachtige parken kunnen genieten.’2 De voorzitter 
van de bond voor volkstuinders stelt dat de Amsterdamse traditie van tuinieren en 
natuurontwikkeling zo gelukkig voor iedereen betaalbaar en behouden blijft. Het is kenmerkend, de 
Watergraafsmeer bezit een groot oppervlak aan nutstuinen, verblijfstuinen, volkstuinen en 
tuinparken. 

 

Fig.1.1 Tuinpark Nieuw Vredelust naar een foto van Tammy van Nerum.  

 

De mix van wonen, recreëren, tuinieren en moestuinen, theedrinken, kennisnetwerken, het is 
allemaal nog steeds binnen de Ringvaart aanwezig. Deze groene structuren zijn terug te voeren op de 
locaties waar in de achttiende eeuw een mix lag van speel- en moestuinen, theehuisjes, lusthoven en 
buitenplaatsen. Rijke kooplui van de grachtensingels legden met hun buitens de basis voor de 

 
2 Mark Kruyswijk, ‘Volkstuinprotest effectief: Huurstijging van de baan’, Het Parool, 14 mei 2021, geraadpleegd 
op 11 november 2021, https://www.parool.nl/amsterdam/volkstuinenprotest-effectief-huurstijging-van-de-
baan~ba3d26ea/  
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ruimtelijke eigenheid van De Meer.3 Deze idylle van weleer wordt nu nog door de buitenplaats 
Frankendael levendig gehouden.  High tea, dineren, het kan allemaal nog in een glorieuze setting. 
Reserveren is verplicht; het moet tenslotte als een voorrecht voelen om daar te mogen eten. Het 
park is openbaar en  biedt toegang aan iedereen ‘om sich in de somerdagen te verlustigen, en den 
dagelyckschen last der sorgen en moeyelijckheden te verlichten’.4 Het is de enige buitenplaats die 
Amsterdam nog binnen haar eigen grondbezit rijk is. Een leftover van de voormalige rijkdom, als 
parel van de Watergraafsmeer.  

Het landschap vol buitenplaatsen en speeltuinen vormde zich in de Watergraafsmeer als resultante 
van beschikbaar kapitaal, tijdsgeest en de ontwikkelingen in de wetenschap in de zeventiende en 
achttiende eeuw. Zo ontstond ook het door onder andere Bijhouwer bejubelde laangebied, met 
tuinmeesters en betaalde en vrij toegankelijke lusttuinen. Een tijd waarin deze buitentuinen volgens 
hem voor de ‘beteren man’ waren en de tuinhuisjes en theekoepels aan strenge vormvoorschriften 
gebonden waren.5 De stedeling stichtte hier een ‘filiaal’ buiten De Stad en vormde zo een ‘’kleinste 
buitentje’. Bijhouwer geeft aan dat de tuinen geen buitenplaatsen meer te noemen zijn, maar 
buitentuinen, verblijven van de gezeten burger en te midden van kleine bedrijfjes en warmoezerijen 
naast elkaar voorkwamen. In de Diemermeer benoemt hij specifiek, ten opzichte van bijvoorbeeld 
Rotterdam en Haarlem, de buitenkroegjes, speeltuinen, kolfbanen en maliebaan.6 Juist een vergeten 
kaart en archiefstukken over dit gebied blijken binnen het onderzoek een sleutel te zijn naar een 
andere kijk op de Watergraafsmeer. Puzzelstukjes kunnen worden toegevoegd aan de inzichten van 
Kruizinga over de historie van de Watergraafsmeer. Met zijn acht boeken bracht hij midden 21ste 
eeuw de geschiedenis voor het voetlicht. Hij  dook de archieven in en spitte van alles uit. Vele volgen 
zijn schriften, maar weinigen vullen archiefwerk aan. Nieuwe onderzoeken over 
buitenplaatsenlandschappen duikelen over elkaar heen. Telkens wordt de Watergraafsmeer daarin 
benoemd en bejubeld, maar meestal zonder primaire bronnen onder de loep te nemen. Van 
Kralingen en de Leidse Warande zijn inmiddels mooie nieuwe synthetiserende studies verschenen. 
Het Amsterdamse Arcadië Watergraafsmeer verdient dat ook, als waardig opvolger van de studies 
van Kruizinga. Er is nog een hoop onduidelijk, zeker over het prille begin van de hofsteden en 
buitenplaatsen. Hopelijk kan deze beknopte scriptie een aanzet daartoe geven. De discussie rond de 
volkstuintjes laat zien hoe de geest nog stevig in de fles zit, 390 jaar na de eerst aanzet tot moes- 
speel of pleziertuintjes in De Meer. De mix tussen wonen, werken, wetenschap en recreëren zit er 
nog steeds in. Maar hoe ontstond het nu echt? 

  

 
3 De Watergraafsmeer wordt in de volksmond vaak in verkorte vorm aangeduid als ‘De Meer’. ‘Het meer’ of 
‘het Watergraafsmeer’ was de Watergraafsmeer in de tijd dat het nog een plas water was.  
4 J.van.Klock, L.H. et all. ‘Venetien’. Tooneel der Vereenighde Nederlanden. Beeckestijn. Deel 24 uit de serie 
Nederlandse Kastelen, Nederlandse Kastelen Stichting, Zutphen, Walburg Pers, 1992. 
5 Prof.Dr.Ir. J.T.P. Bijhouwer, De Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen (Amsterdam: Allert de Lange, 1946). 
6ibid. 
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1.2  Probleemstelling, theoretisch kader en onderzoeksvragen 
 

Probleemstelling 
Het is de vraag  wanneer in de Watergraafsmeer het buitenplaatsenlandschap zijn oorsprong kende 
en op welke wijze het zich heeft ontwikkeld. Er is een leemte in kennis over de periode 1629-1725.  
Het beeld dat nu vaak wordt geschetst is gebaseerd op met name bronnen van rond en vooral na 
1725, veel geënt op kaartbeelden, lofdichten en prenten. Het verhaal van pracht en praal heeft 
daarin de overhand gekregen. Er is minder gekeken naar de kant van investeerders, bewoners, 
gebruik en de ruimtelijke vertaling die ontstond. De aantallen buitenplaatsen die in beschrijvingen 
van De Meer worden genoemd zijn of direct uit Kruizinga’s onderzoek overgenomen of niet nader 
onderbouwd. Vaak wordt verwezen naar het beschikbare kaartmateriaal dat, niet geverifieerd, dient 
als meest betrouwbare bron. Kruizinga stelt zelf al vragen bij die bronnen.7 Wezenlijke aanvullingen 
vanuit primair archiefmateriaal ontbreken reeds zestig jaar.  Het is tijd om met respect voor 
Kruizinga’s werk, zijn onderzoek te verifiëren en te verrijken. De Watergraafsmeer verdient het om 
zijn eerste vijftig jaren van ontwikkeling te kennen. Dit onderzoek kan daar een aanzet toe geven. 

Fig.1.2 Ligging van de droogmakerij de Watergraafsmeer nabij De Stad Amsterdam op de 
kaart van Mol uit 1770. 

 
7 J.H. Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam (Amsterdam: V.V. aller de 
Lange, 1963). 34-41. 



16 
 

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: 

Hoe ontwikkelde het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer zich na de drooglegging in 
1629 ? 

Deze vraag laat zich natuurlijk vanuit vele gezichtspunten beantwoorden. Binnen de beperkingen van 
de scriptie is er voor gekozen om de focus te leggen op drie thema’s 

 Grondbezit, eigenaren en bewoners  
 Invloed vanuit De Stad8 
 Ruimtelijke patronen en eenheden 

 
Theoretisch kader en deelvragen 
Wordt de Watergraafsmeer vergeleken met andere droogmakerijen dan zou in de lijn van de door 
Zwet beschreven ontwikkelingsmodellen van droogmakerijen als de Beemster en Schermer 
verondersteld kunnen worden dat de droogmakerij vooral uit grondhonger en speculatie werd 
aangelegd via concessies. De droogmakerij was een onderneming met vooral een agrarisch nut.9 
Beschikbaarheid van grond maakte volgens Storms-Smeets de stichting van Buitenplaatsen 
aantrekkelijk binnen dergelijke nieuwe grondvoorraden.10 Dat zou inhouden dat zij vooral bij aanvang 
van de droogmakerij  zouden ontstaan, wanneer de grond ook daadwerkelijk beschikbaar kwam. Dat 
beeld laten droogmakerijen als de Beemster en Schermer ook zien. De eigendomsrelatie met de 
grond is daar al gelegd via bewuste investering in het boerenbedrijf. Loting van de beschikbare kavels 
vindt plaats onder de investeerders. Zwet toont aan dat in de Beemster 68% van de investeerders 
afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden en dat immigranten bij de ontwikkelingen in de 
droogmakerijen een grote rol speelden. 11  De Watergraafsmeer werd in een zelfde tijdsgeest echter 
door De Stad zelf in concessie ter hand genomen.  Aanvullend werd door De Stad aangegeven dat de 
Watergraafsmeer een ideale woonplaats zou moeten worden voor gegoede Amsterdammers.12 Dat 
laat zien dat De Stad meer voor ogen zou hebben  gehad dan alleen een lucratieve investering in 
agrarische gronden en het innen van de revenuen daarvan. Buitenplaatsen als in de Beemster 
stonden het Stadsbestuur wellicht verlangend voor ogen, dicht bij de stad en onder eigen invloed. 
Opvallend hieraan is dat De Stad zelf en niet kooplui of regenten de concessie hebben getrokken.  
Hoe heeft de stad gestuurd op de grondposities, ten gunste die gewenste woonlocaties ? Gingen de 
grondposities net als in de Beemster en Schermer via loting alsnog naar de regenten? Wie waren de 
eerste ontwikkelaars van het landschap in De Meer? Wat was de rol van de stad en van  immigranten 
hierin? 

Wie waren de grondeigenaren na de drooglegging?  
 Welke grondeigenaren kende de Watergraafsmeer in 1631? 
 Wat is de positie van De Stad hierin geweest? 
 Geven de grondposities richting voor de ontwikkeling van een buitenplaatsenlandschap? 
 Wie woonden in de Watergraafsmeer ? 
 Hadden buitenlandse investeerders een positie in de Watergraafsmeer? 

 
8 zie definitie paragraaf 1.3 
9 Han van Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van 
landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum: Verloren, 2009). 32-49. 
10 Smeets,E.A.C. Landscape and society in Twente & Utrecht. A geography of Dutch country estates, circa 1800- 
1950 (proefschrift). Leeds: The University of Leeds, 2005. 120. 
11 Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van landaanwinningsprojecten 
in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643.126-133 
12Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 26-30. 
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Glaudemans stelt dat het buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer een territoriale footprint 
en ‘speelruimte’ van De Stad is, maar dat dit landschap pas zeventig jaar na aanvang, rond 1700, tot 
ontwikkeling zou komen. Hij stelt dat er maar 14 lusthoven werden gebouwd in de 17de eeuw. Dit is 
opmerkelijk, omdat De Stad haar stadswallen bleef uitleggen maar, in Glaudemans redeneerlijn, zij 
vele decennia zou wachten op de ontwikkeling van een geschikte woonplaats voor haar beste 
burgers. Het is haast ondenkbaar dat de Stad en de ontwikkeling binnen de stad niet stuurde in de 
ontwikkeling van het buitenplaatsenlandschap om de hoek.13 Als het gedachtengoed van Renes 
hierin wordt meegenomen, zou De Stad zou primair moeten investeren in een representatief en 
recreatief aantrekkelijk landschap.14 Zeker als de hype voor wandelen en gezond leven de trek naar 
buiten stimuleert en de pest daar juist in die beginperiode wellicht nog een handje bij helpt. 

Op welke wijze heeft De Stad gestuurd of invloed gehad op de ontwikkeling? 
 Welke voorbeelden zijn er van gerichte investering in de ontwikkeling van een representatief 

woonklimaat in De Meer?  
 Welke invloed hebben contextuele ontwikkelingen als de uitleg van Amsterdam en de pest 

op de ontwikkeling van de buitenplaatsen in de zeventiende eeuw? 
 

Burke stelt dat de stadsuitbreidingen van Amsterdam haar eigen karakter gaf aan het 
buitenplaatsenlandschap en haar karakteristieke inkleuring kreeg door tolerantie, een ongebonden 
bestuur en regentenklasse, gestoeld op het kerngezin. De mengelmoes van hofsteden, 
buitenplaatsen en tuinhuizen zag hij als een groepsequivalent van de villacultuur rond Venetië. Is 
deze eigenheid terug te zien in het karakter van het buitenplaatsenlandschap dat ontstond? Wat 
betekent deze mix van lusthoven voor het type landschap? Is een gelijke zonering aanwezig zoals die 
van Van den Broeke in de Zeeuwse buitenplaatsenlandschappen of zijn er juist ander typen clusters 
binnen het landschap van de Watergraafsmeer herkenbaar? Wat is daarin de positie van de 
verschillende typen buitens hierbinnen?  Komt de volksaard van de Amsterdammer, volgens 
Huizinga’s inzicht, hierin tot uiting?  Glaudemans geeft aan dat in de 18de eeuw ca 85% van het 
proletariaat van Amsterdam zich minimaal een pleziertuin kan veroorloven. Volgens Lutterveld is het 
van belang dat de buitenplaats zich qua status daarvan kan onderscheiden. Het is de vraag of en hoe 
dat onderscheid zich ontwikkelt. Is het onderscheid nog te maken? 

Welk ruimtelijke ontwikkelingspatroon maakte het buitenplaatsenlandschap de eerste 100 jaar 
door? 

 Welke zoneringen zijn te onderscheiden?  
 Vanaf wanneer was er sprake van een buitenplaatselandschap? 
 Hoe verhouden buitenplaatsen, hofsteden en pleziertuinen zich tot elkaar in dit 

landschap? 
 

Afbakening onderzoek 
De buitenplaatsencultuur kan vanuit verschillende perspectieven onderzocht worden, zoals een 
economisch politiek of kunsthistorisch perspectief. Dit onderzoek vindt plaats vanuit een 
landschapshistorische perspectief, Hierbij staat het fenomeen buitenplaatsenlandschap en de 
wisselwerking met zijn omgeving centraal, niet de relatie tussen individuele buitenplaatsen en het 
omringende landschap. De nadruk ligt op de motieven voor en condities waaronder het 

 
13 Onder buitens worden in deze scriptie alle vormen van verblijfplekken verstaan die door mensen uit de stad 
werden opgericht om naast hun woonhuis elders tijdelijk op het platteland te kunnen verblijven. Zie 1.3. 
14 Volgens Renes is de buitenplaats vooral een  representatieve woonplek en recreatielandschap. Renes, ‘Water 
en buitenplaatsen’. 
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buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer ontstond en de ruimtelijke weerslag die het daar 
tot gevolg had.  

 

 

 

Fig 1.3 Uitzicht over de Oostelijke Ringdijk richting Diemen en het IJ. Onder aan de dijk het 
boerderijdeel van Voorland, 1800-1820. 

 

 
. 
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1.3 Stand van de wetenschap 
 

Internationaal: country houses, villa’s en hoven van plaisantie 
De Nederlandse buitenplaatsen, hoe Nederlands ook,  vertonen overeenkomsten met de over het 
algemeen veel grootsere landhuizen in de ons omringende landen. Een aantal aspecten en 
ontwikkelingen zijn zeker vergelijkbaar met de buitenplaatscultuur. Zo typeert Mark Girouard  in zijn 
Life in the English Country House Engelse landhuizen als Power Houses.15 Voor het vermaak hadden 
de eigenaren hunting lodges en villa’s op hun landgoed. Als het politiek bestuurlijke leven van het 
platteland in de zestiende eeuw meer en meer naar De Stad verschuift, gaan stadse woningen een 
steeds belangrijkere rol spelen. In Amsterdam lag deze relatie precies andersom; De Stad was het 
bestuurlijke centrum en het stedelijke huis was het Power house. De buitenplaats kan in dit 
perspectief opgevat worden als een stadse variant van de hunting lodge of Villa. Peter Burke 
vergelijkt in  zijn Venetië en Amsterdam de villa’s rond het roomse handelscentrum Venetië met de 
buitenplaatsen van de handelaren rond Amsterdam. Beide steden  behoorden niet tot een 
monarchie, waren politiek onafhankelijk en hadden een niet op de krijgsmacht gestoelde elite. Burke 
signaleert dat ze gelijke waardepatronen kenden; gebaseerd op tolerantie en spaarzaamheid. Er zijn 
ook grote verschillen: Amsterdam groeide als stad een aantal keer uit zijn wallen en kende  een 
burgerlijke leefstijl gebaseerd op een kerngezin. Venetië groeide niet. In Italië stond het grote 
familiekapitaal ten dienst van de brede familie en toekomstige generaties die op klassieke leest 
werden geschoold. Beide steden hadden geen echt vruchtbare grond dicht om De Stad en 
investeerden daar volgens Burke dan ook niet echt in. Daar kan de ontwikkeling van de 
Watergraafsmeer wellicht een ander tintje aan geven. Burke benoemt de hofsteden, buitenplaatsen, 
lusthuizen en speelhuizen rond Amsterdam als een equivalent. Hij ziet dat als een groepsverschijning.  
Baetens omschrijft het ‘soete’ buitenleven in een andere setting; de provincie Antwerpen.16 In de 
16de en 17de eeuw waren rond Antwerpen een aantal groene buitenplaatsen aanwezig, die de 
humanisten beschreven als Villa suburbana. De nabijheid van De Stad speelde een grote rol, in 
tegenstelling tot de Villa rustica . De Villa was de plek van vermaak, ontspanning en goede 
conversaties; de hoven van plaisantie of lusthoven.’ Ze ontstonden deels uit woontorens, deels uit 
meer hofstede achtige settingen. Baetens omschrijft een van deze speelhoven,  Pulhof, als een rijke 
vorm tussen een kasteel en buitenplaats.17 De private tuinen van de lusthoven worden later 
opgenomen in openbare ‘groendomeinen’, net als in de Watergraafsmeer.  De maat  van de 
lusthoven was hier aanzienlijk groter dan in de buitens rond Amsterdam. Maar dit beeld van de Villa 
surburbana namen veel humanisten wel mee op hun vlucht naar Amsterdam.  

 

 
15 Mark Girouard, Life in the English coutry house. A social and architectural history (Yale: Yale University press, 1993). 
16 R Baetens e.a., Hoven van plaisantie, het ‘soete’ buitenleven in de provincie Antwerpen . 16e-20e eeuw (Antwerpen: 
Petraco-Pandora BV, 2014). 
17 ‘t Pullhof had een binnenplaats, verschillende kamers en zalen, kapel en galerij, badhuis, torens, wijngaarden, kruiden en 
fruittuin en hagen. Het werd door Hertog van Parma in de brand gestoken rond 1578. In het Sterckshof waren in dit buiten 
een kunst en wonderkamer aanwezig, naast een rariteitenkabinet. De toenmalige elite werd hier een podium geboden voor 
de  rijke kruisbestuiving tussen geleerden, kunstenaars, bestuurders en handelaren. Maar ook hier ging het verpozen altijd 
samen met het ‘opbrengsteigendom’, met weide en akkerland, bos voor hout, moestuinen en boomgaarden. De 
landgoederen werden, conform ontwikkelingen die ook in Engeland en Nederland zich voltrokken, opengesteld voor de 
‘modale burger’, zoals Baetens dat omschrijft. 
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De buitenplaats als complex 
Henri van der Wyck definieert  in 1974 als eerste de buitenplaats als een complex van huis, tuin en 
landerijen.18 Van der Wyck constateert dat  veel buitenplaatsen een voorganger hadden, zoals 
kasteel, klooster of hofstede. Hij beschrijft de boerderij met herenkamer en pachtboer als een vroege 
vorm van de buitenplaatsen. Als het herenverblijf in de achttiende eeuw steeds verder wordt 
losgekoppeld van de boerderij ontstaat een buitenplaats, al dan niet op het zelfde erf als de 
boerderij. Tevens constateert hij dat de tuin en het park belangrijker waren dan het huis. De 
buitenplaats moest zich volgens Luttervelt gaan onderscheiden van de speelhuizen op het moment 
dat ook de rijke burgers zich een lusttuin met tuinhuis konden gaan permitteren. 19Rond 1700 werd 
de buitenplaats daardoor meer en meer een statussymbool. Het begrip komt volgens hem pas op in 
de 18de eeuw. De kenmerkende kooplui, regenten en renteniers bleven stadse mensen, met een 
‘stadshuis-buiten’ zoals hij dat formuleerde. Van Rijken omschrijft dat rond Leiden enkele 
textielindustriëlen vóór 1600 als belegging al een rendabele boerderij hadden en daar 
heerschapskamers lieten aanleggen. Later werden dit boerderijen met een herenhuis er voor of er 
naast. De buitenplaats die verder van de boerderij af komt te staan, volgens Rijken een ‘Hollandse 
buitenplaats’, komt daar vanaf 1630 tot stand. Deze stap werd echter bij lang niet alle hofsteden 
rond Leiden gemaakt.20 

Het type buitenplaats rond Rotterdam blijkt volgens Ligthelm eveneens beperkt; een soort 
buitenherenhuis of villa. Dat onderscheid wordt in Kralingen rond 1900 steeds lastiger te maken. Het 
permanente wonen in de buitenplaats of villa vangt aan rond de tweede helft van de 19de eeuw en in 
de 20e eeuw is het gewoon om in Kralingen te wonen zonder een stadse woning te hebben. 
Bewoners in Kralingen waren vaak industriëlen zoals katoendrukkers, touwslagers, azijnmakers, 
houtdrogers en glasblazers. Een aantal huizen had maar één verdieping; de bel-étage op een vaak 
verhoogd souterrain. Later werden deze huizen vaak verhoogd. Er waren meestal geen slaap-
vertrekken aanwezig, een slaapmogelijkheid was er voor het personeel. Kralingen kende daarnaast 
nog drie tuinlanen met kleine tuinen, theekoepeltjes of tuinhuisjes. Ze verdwijnen in het begin van 
de negentiende eeuw door industriële of stedelijke ontwikkelingen. Het zijn vooral Rotterdamse en 
Kralingse families die  overigens multicultureel waren, meestal Frans en hugenoot-getint.  Er was 
geen familietraditie rond het buiten.21 De Leidenaar had volgens Van Rijken liever een lusttuin dan 
een buitenplaats, zelfs de beter gesitueerden. Het grote aantal leidde tot het ontstaan van laantjes-
complexen. Het werden aantrekkelijke gebieden voor het rond wandelen en verpozen. Elk tuintje 
had wel een optrekje met een klein keukentje en in de 18e eeuw groeide dit uit tot een theekoepel. 
Ze stonden soms zo dicht tegen elkaar aan, dat het raam volgens een speciaal uitgevaardigde 
bepaling, mocht openslaan over de tuinruimte van de buurman. Speeltuinen werden later soms 
woonhuizen, maar de meesten sneuvelden in de 19de eeuw onder de oprukkende stadsuitbreiding 
van Leiden.  

Functies van de buitenplaats 
Johan Huizinga zet begin jaren veertig van de vorige eeuw de buitenplaats vooral neer als een 
passieve investering  van regenten en goede burgerij om hun verlangen naar een geoorloofde plek 
van rust en bezinning vorm te geven. Remmet van Luttervelt stelt dat geldbelegging aanvankelijk als 

 
18 H.W.M. van der Wijck, ‘De nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel. (Thesis)’ 
(Technische Hogeschool Delft, 1974). 
19 Speelhuis kent in de 18de en 19ede eeuw ook de betekenis van een bordeel.  
20 Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond 
Leiden, ca 1600-1800 (Leiden: Primavera Pers, 2005). 23-27. 
21 Robert J. Ligthelm, De Kralingse buitenplaatsen van de 16e tot de 20e eeuw. Een vergeten Arcadie 
(Woudrichem: Picture Publishers, 2020). 15-19. 



21 
 

motief leidend is geweest, terwijl het buitenleven en de grandeur van de buitenplaats als bijvangst 
werd gezien. In de loop van de tijd werd voor de renteniers het aspect van status en macht een 
motief voor bezit. Hij legt hierbij nadrukkelijk een ander verband  dan Huizinga en koppelt handel en 
investeringen aan de eerste ontwikkelingen van de buitenplaatsen.  Een buitenplaats met 
landbouwbedrijf vormde in de zeventiende eeuw een lucratieve investering, zo constateerde hij. 
Ondertussen kon men genieten van de genoegens van het buitenleven.  Deze tendens sloeg aan en 
rijke burgers gingen ook investeren in buitens en pleziertuinen. De Stadhouderlijke en adellijke 
invloeden staan volgens hem buiten spel in De Meer als Amsterdamse ‘dependance’. 22 De Vries 
attendeerde in dit verband in zijn studies op het feit dat het bijzonder was dat zelfs het boerenbedrijf 
in een open markteconomie was opgenomen in plaats van dat het (nog) vast zat in een feodale 
houding, zoals in de omringende landen.23 De Vries merkt daarbij meteen op dat het binnen die 
markteconomie gaat om het systeem waarbinnen De Stad functioneerde; een netwerk van steden.24  
 
Van de Broeke  constateert dat in de 17e eeuw vooral economische motieven een rol speelden bij het 
bezit van buitenplaatsen, maar dat dit in de loopt van de 18de eeuw verschoof naar vermaak. De 
buitenplaatsen werden vergroot en verfraaid. Aan het eind van de 18e eeuw gaat het agrarische 
aspect weer een grotere rol spelen. Een slingerbeweging  landbouw/economisch nut-rust /vermaak-
landbouw/ economisch nut is het gevolg.25 In Kralingen verdwenen de buitenplaatsen doordat de 
ondergrond voor de tuinbouw en turfwinning kostbaarder werd.26 Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt 
ontkennen elk financieel nut van de buitenplaats en stellen dat de buitenplaats louter voor plezier 
diende, niet als beleggingsdoel, grondpositie of statussymbool. 27 Renes formuleert het iets breder: 
een buitenplaats biedt in de eerste plaatse een representatieve woonplek en recreatielandschap aan 
de eigenaar en geeft aan dat dit wat mag kosten. Opbrengst van de eventuele landerijen kunnen 
worden ingezet om het buiten te onderhouden.28 Het overgrote deel is, zo stelt Renes, aangelegd 
door die stedelijke elite die een deel van het jaar gewoon op het platteland wilde verblijven.29 

Er zijn een aantal meer contemporaine boeken die aandacht besteden aan de Watergraafsmeer.30 Ze 
omschrijven vooral  de overwinning op het water, maar ook het saaie burgerlijke patroon op de 
pleziertuinen in de theekoepels. Ze geven weinig inzicht in het functioneren van de buitens anders 
dan de link met wandelen, tuinen, verveling, schuttingen, laantjes en burgerlijkheid: 

               31 

 
22R. Luttervelt, Schoonheid aan de Vecht (Amsterdam, 1944). 
23 Y.B. Kuiper, ‘De hofstede-’tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de 
zeventiende eeuw. Oratie’ (Rijksuniversiteit Groningen, 2012). 
24Liesbeth Koenen, ‘‘Nederland was de eerste maatschappij die op een moderne manier achter ging lopen’’, 2000, 
geraadpleegd op 11 november 2021. Beschikbaar via https://www.liesbethkoenen.nl/archief/nederland-was-de-eerste-
maatschappij-die-op-een-moderne-manier-achter-ging-lopen/. 
25 Martin Broeke van den, Het pryeel van Zeeland, Handelsedi (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2016). 397. 
26 Ligthelm, De Kralingse buitenplaatsen van de 16e tot de 20e eeuw. Een vergeten Arcadie. 17. 
27 Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance 
between city and countryside (Zwolle: Wbooks, 2011).77 
28 Hans Renes, ‘Water en buitenplaatsen’, in Huis en Habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen, 
bewerkt door Conrad Gietman, Jaap Moes, en Daniel Rewijk (Hilversum: Verloren, 2017). 
29 Renes. 100. 
30Matthew Sir Decker, Het dagboek an Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een 
overzicht van de buitens in de 18e eeuw. (Baarn: Bosch en Keuning nv, 1987). 
De wandelaars of Vermakelyke reyze door gantsch Noord- en Zuid-Holland: Volume 1 (Amsterdam: J.Loveringh, 1733).cs 
Nicolaas Beets, Camera Obscura (Dbnl, 1998). 163 (citaat). 
31 Beets, Camera Obscura. 163 (citaat). (‘mosch’ staat voor mus). 
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Bezitter van de buitenplaats; van  koopman tot  rentenierende regent 
In Een deftig bestaan trekt Joop de Jong de conclusie dat er binnen de eigenaren van buitenplaatsen 
een transitie had plaatsgevonden door de tijd heen, waarin de koopman als investeerder overgaat 
naar rentenier en regent. Het geld werd veilig belegd en men nam steeds minder financiële risico’s.32  
In hun Towards a new template for Dutch history wijzen de Utrechtse historici Paul Brusse en 
Wijnand Mijnhardt erop dat de ontstedelijking in het westen en de groei van de agrarische sector in 
de 19de   en 20ste eeuw zorgde  voor een minder grote positie van de financieel-commerciële elites. 
Het is de vraag of dit voor de Watergraafsmeer geldt. 

Situering van de buitenplaats in het polderlandschap 
De Vries legde als een van de eersten het verband tussen  inpolderingen, ontginningen, verveningen 
en trekvaarten en de opkomst van de buitens .33 De beschikbaarheid van grond speelde volgens 
Elyze-Storms een  grote rol bij de locatiekeuze voor buitens. Die beschikbaarheid  benoemt Gerdy 
Verschuure-Stuip  als locatie-aspect met het doel landbouwgrond te  winnen. Daarin was de 
droogmakerij een particuliere onderneming.34  Geografische onderzoeken zoals die van Storms-
Smeets, Van Harten, Van Tent, Verschuure-Stuip en Koppert brengen meer zicht in aspecten die 
spelen bij de locatiekeuze zoals de afstand tot De Stad, bereisbaarheid (aanvankelijk liefst per 
waterweg) vruchtbare grond, economisch nut (landbouw of grondstoffen). Corrie Boschma-
Aarnoudee  geeft aan dat de locatiekeuze voor buitenplaatsen in de Purmer door Amsterdamse 
beleggers sterk landbouw-economisch bepaald was.35 Hans Renes benadrukt dat water in de 
locatiekeuze voor een buitenplaats een belangrijk item vormde. Varen was de comfortabelste wijze 
van reizen, mits de afstand tussen stad en buitenplaats minder dan vijftig kilometer betrof. 
Opvallend is dat in de Watergraafsmeer de boottochtjes vooral werden ingezet om te recreëren. De 
vaarafstanden waren voor de warmoezeniers in de polder wel van belang, om de markten aan de 
grachten in Amsterdam goed en snel te kunnen bevoorraden. De grote buitens moesten per koets of 
lopend worden bereik, zij lagen juist niet aan de Amstel, maar midden in de polder. Vooral bij de 
opkomst van de Engelse landschapsstijl zien we in de tuinparken het element water weer sterker 
terugkomen in de Watergraafsmeer. Het water is dan geen locatie-argument, maar wordt simpelweg 
toegevoegd, zonder enige relatie met de Amstel of ringvaarten te leggen. 

Het is Glaudemans  die een eigen  licht werpt op de Watergraafsmeer, als onderdeel van de 
Amserdams Arcadia. Hij beziet het buitenplaatsenlandschap rond Amsterdam als een territoriale 
footprint op het achterland van De Stad, gestoeld op de poleis gedachte van het Oude Griekenland. 
De tuin werd het symbool van De Stad. Glaudemans  koppelt het aantal buitenplaatsen en de ligging 
ten opzichte van De Stad aan de wens om het stedelijke villalandschap van de Romeinse elite te 
kopiëren, als een territoriale daad en een ruimtelijke vertaling van de drang om te zoeken naar otium 
versus negotium.36   

De massale trek naar buiten in de 18e eeuw ziet Glaudemans vooral als een bijzondere vorm van 
verstedelijking van Amsterdam. Een mentaal proces van toe-eigening van het landschap binnen 

 
32 joop Jong, Een deftig bestaan, het dagelijkse leven van regenten in de 17de en 18de eeuw (Utrecht: Kosmos, 1987). 177. 
33 Kuiper, ‘De hofstede-’tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de 
zeventiende eeuw. Oratie’. 
34 Smeets, E.A.C. Landscape and society in Twente & Utrecht. A geography of Dutch country estates, circa 1800- 1950 
(proefschrift). Leeds: The University of Leeds, 2005. 120. 
Gerdy Verschuure-Stuip, Welgelegen. Analyse van Hollandse buitenplaatsen in hun landschappen (1630-1730) (Delft: A+BE, 
2019). 289. 
35 Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder (2016 en 
L.F. van Loo, ‘Het verhaal van de Zijpe’, in: Zijper Historie Bladen 15.1 (1997), 3-23 
36 Marc Glaudemans, Amsterdams Arcadia, eerste (Nijmegen: Uitgeverij SUN, 2000). 
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zichtafstand van de stad. In relatief kort tijd onderging het landschap rond Amsterdam eerst een 
mentale en daarna een fysieke transformatie. 

 

Fig. 1.4 Situering hofsteden in Beemster bij de warmoezerijlanden rond 1640. 

De verschijningsvorm van het buitenplaatsenlandshap 
Bijhouwer beschrijft het fenomeen van clusters van buitenplaatsen in De Meer.37 Hij beziet dit vooral 
vanuit de topografie en compositie, maar definieert hiermee voor het eerst het 
buitenplaatsenlandschap. De buitentuinen en laantjesstructuren trok hij als side dish  binnen de 
structuur van deze buitenplaatsenlandschappen. 38 Van de Broeke  trekt ze juist expliciet binnen de 
verschillende zones die hij onderscheidt in het Zeeuwse buitenplaatsenlandschap; binnen De Stad, 
stadsrandzone en op het platteland. Hij betrekt die buitentuintjes vooral in de stadszonering. Hoe 
dichter bij de stad, hoe meer koepels en speelhuizen. Hoe verder van de stad, hoe hoger het aandeel 
van de hofsteden in die zone. 

Lisa Wiersma onderzoekt het fenomeen folly’s in de Watergraafsmeer.39 Ze stelt dat de romantische 
zucht naar onbereikbare verledens en natuurlijke grootsheid veel eerder in de Watergraafsmeer 
zitten dan de Engelse Landschapsstijl. Dit aspect kan van belang zijn bij de  interpretatie van de 

 
37 Bijhouwer, De Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen. 125-133. 
38Het zou overigens lang duren voordat deze laantjesgebieden volwaardiger worden meegenomen in studies naar het 
buitenplaatsenlandschap. In de  contemporaine literatuur leidden deze theekoepeltjes en laantjes juist tot mooie 
typeringen van deze burgerlijke variant van de buitenplaats in die tijd. 
Het fenomeen en het gebruik wordt o.a. beschreven in Camera obscura, dagboek van Sir Matthew Decker en twee 
wandelaars. 
Sir Decker, Het dagboek an Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van 
de buitens in de 18e eeuw.  
39 Lisa Wiersma, ‘Vreemde folly bij Frankendael. Houten kluizenaar in nepklooster was grote trekpleister Flvan pleziertuin in 
de Watergraasmeer.’, ons Amsterdam, voor iedereen die van Amsterdam houdt. Juli/augus, nr. Verhaal (2015): 16–19. 
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speelhuizen in de Meer  in verhouding tot de grootsheid van de tuinhuizen in de stadstuinen (zie 
hieronder).40  

Rond Rotterdam zijn zo een veertig tal buitenplaatsen geweest, in een totaal oppervlak van zo een 
700 ha. Deze regio kende volgens Ligthelm de dichtste bezetting buitenplaatsen. Zowel Rotterdam 
als Leiden kenden geen cultuur van grote buitenplaatsen. 41  De 19 buitenplaatsen in de Purmer 
waren eveneens bescheiden in omvang.42 De Beemster telde rond 1640 een vijftigtal statige 
buitenplaatsen, compact binnen de zuidoosthoek van de polder dicht tegen Purmerend aan.43  

Aantallen buitenplaatsen in de Watergraafsmeer 
Kruizinga  heeft vele publicaties over het ‘Amstels Paradijs’ geschreven.44 Hij richt zich hierbij vooral 
op het beeld van rond 1725, de tijd waarin De Leth de bundel ‘Verheerlykt Watergraafsmeer’ 
publiceerde.45  Kruizinga waagt zich aan een onderscheiding van hofsteden pleziertuinen en 
buitenplaatsen. In zijn boeken gooit hij echter regelmatig de begrippen door elkaar. Hij stelt dat de  
meeste hofsteden en buitenplaatsen verrezen in de eerste heft van de 18e eeuw. Van de ongeveer 
160 geregistreerde hofsteden, pleziertuinen en buitenplaatsen werden er  40 in de 17e eeuw 
gebouwd.46 Bertram gaat uit van de gepubliceerde data. Kruizinga komt vaak in zijn bronvermelding 
voor.47 Dit leidt voor de Watergraafsmeer dus niet tot andere inzichten. In 1998 vult Hendriksen het 
historische verhaal van Kruizinga aan met een aantal conceptuele notities, maar zet vooral 
Kruizinga’s verhaal in een eigentijds jasje. Hij komt met het aantal van 80 buitens in de Meer, 
waarvan veertig in de categorie grote buitenplaatsen. Hoe hij tot dit aantal komt is niet helder. Reh, 
Steenbergen en Aten  tellen, niet onderbouwd, eveneens  80 buitenplaatsen in 1730.48   

Glaudemans stelt dat tussen de 67%-81% van het patriciaat een buitenverblijf bezat, doordat het 
grootste deel van de middenstand zich een buiten kon veroorloven.49 De omvang en uitstraling 
hiervan is van grote invloed geweest op het buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer. Hij telt 
in de Watergraafsmeer 130 buitenplaatsen in 1725, gebaseerd op de kaart Daniel Stopendaal in  het 
‘Verheerlykt Watergraafsmeer’. De norm is opgehangen aan de grootte van het grondbezit, een 
buitenplaats met meer dan twee ha van De Meer. Dat houdt in dat er per vijf ha er één ‘buiten’ lag.  
Het vaak genoemde aantal van 80 buitenplaatsen levert nog steeds op een dichtheid van één buiten 

 
40 Persoonlijke informatie Natascha Lensvelt,  juni 2020.  
41 4 maal zo hoog als bij de Vecht; 1 per 17,5 ha stelt Lighthelm. Ligthelm, De Kralingse buitenplaatsen van de 16e tot de 20e 
eeuw. Een vergeten Arcadie. 19. 
42 Boschma-Aarnoudse, Buitenplaatsen in de Purmer. Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder (2016 en 
L.F. van Loo, ‘Het verhaal van de Zijpe’, in: Zijper Historie Bladen 15.1 (1997), 3-23 
43 ‘De verdwenen buitenplaatsen van de Beemster - ONH’, geraadpleegd 5 december 2021, https://onh.nl/verhaal/de-
verdwenen-buitenplaatsen-van-de-beemster. 
44 J H Kruizinga, Watergraafsmeer van dorp tot stadsdeel (Amsterdam/Alphen aan den Rijn: Buijten & Schipperheijn, 1977). 
Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.Kruizinga J H, Watergraafsmeer de geschiedenis 
van een polder, eerste dru (Alphen aan den Rijn: Uitgave Buijten & Schipperheijn/Repro-Holland, 1971).J H Kruizinga, 350 
jaar Watergraafsmeer (Amsterdam/Alphen aan den Rijn: Buijten en Schipperheijn, 1979). 
45 Mattheus Brouerius van Nidek, Verheerlykt Watergraafsmeer of Diemermeer, 1725. 
46 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 91 
47Christian Bertram, Noord_Hollands Arcadia, ruim 4000 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en 
kaartuen uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland (Alphen aan den Rijn: Stichting Provinciale Atals Noord-Holland / 
Canaletto Repro-Holland, 2005). 
48 Wouter Reh, Cemens Steenbergen, en Diederik Alten, Zee van Land De droogmakerij als atlas van de Hollandse 
landschapsarchitectuur. (Amsterdam: Architectura & Natura, 2005). 
Zij zetten de bevindingen over de historische compositie af tegen opties voor sterke toekomstige ruimtelijke concepten en 
leggen daarmee als een van de weinigen een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het concept van 
buitenplaatsen zien zij als kansrijke ontwikkelmodellen voor ruimtelijke transities, waarbij zij puur de buitenplaats als 
woonlocatie zien met een landschappelijke meerwaarde, zonder nadere kansen voor recreatief medegebruik of 
diversificatie in gebruik te benoemen. 
49 Glaudemans, Amsterdams Arcadia. 136-137. 
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per negen ha, zonder de tuinhuizen mee te tellen.50 Dat is bijna de dubbele dichtheid als in Kralingen, 
waar  per 17,5 hectare één buitenplaats lag volgens Ligthelm. Daarmee is Kralingen volgens hem  
koploper in Nederland.  Ik denk dat hij de Watergraafsmeer over het hoofd had gezien. Het is niet 
helder of Ligthelm  de hofsteden mee heeft geteld en wat het verschil is tussen een villa in het 
Rotterdamse en een speelhuis in de Watergraafsmeer.51 Het ontrafelen en vergelijken van de 
begrippen tussen de verschillende begrippen is lastig. Regionale duidingen lijken mee te spelen, 
naast het verschuiven van de functie door de tijd heen.  

Voor de Watergraafsmeer is het in ieder geval de vraag of de gebruikte definities van  buitenplaats, 
hofstede of tuin- of speelhuis  voldoende te onderscheiden zijn binnen juist die periode 1631-1731.  
Kruizinga en Glaudemans komen daar voor de Watergraafsmeer in hun beschrijving van de 
Watergraafsmeer in ieder geval niet helemaal uit.52 Kruizinga vindt een hofstede een grote, fraaie 
nederzetting. De kleinere en allerkleinste ‘fraaie nederzettingen’ noemde hij buitenplaats 
respectievelijk pleziertuin. Lusthof was de verzamelnaam.53  Glaudemans constateert dat het 
oppervlakte-criterium door Kruizinga niet standvastig wordt gehanteerd en stelt een strakkere 
begrenzing voor. Hiermee legt hij ook nadrukkelijk de eenzijdige link tussen de benaming en het 
oppervlakte van het bezit. Hij legt daarmee geen link met de functie van het gebouw of de relatie of 
functie van de bijbehorende grond. 

Een tuin kende in de kohieren echter geen oppervlaktebegrenzing; ze konden rustig ca. 4500m² 
beslaan of maar enkele roeden groot zijn.54  De meeste tuinhuizen of speelhuizen stonden in de 
Watergraafsmeer op een kavel van 300 roeden, zo een 4500m². Glaudemans baseert daarop zijn 
minimale maat voor een buitenplaats. Buitens met minder dan 5000 m² grond zijn speelhuizen of 
pleziertuinen. Met meer dan 5000 m² oppervlak, maar minder dan twee ha grond is volgens hem 
sprake van een buitenplaats, anders betreft het een hofstede.  In de meest recente definitie van 
buitenplaats wordt echter afstand genomen van een vastgestelde omvang, maar worden een aantal 
kenmerken benoemd.55  Zo legt de definitie van de RCE legt een link met de parkaanleg, bijgebouwen 
en bereikbaarheid ,maar geeft deze geen duiding van het begrip buitenverblijf, functie of grootte.56 

Meer recent zijn binnen twee definities geformuleerd voor het begrip ‘buitenplaats’; de definitie van  
Olde Meijerink e.a. en Gerda Verschuure-Stuip. 57 Beide lijken elkaar niet veel te ontlopen. Voor de 

 
50 Vreeken(50 grote, 30 kleine buitenplaatsen) xxxxx 
51 Feit is dat de dichtheid van de buitens in De Meer anders werd beleefd dan in de veel vaker lintvormige 
buitenplaatslandschappen langs bijvoorbeeld de Rotterdamse Rotte, Oude Rijn of Vecht.  
52 Glaudemans, Amsterdams Arcadia. 88-89, 184. en Kruizinga, Watergraafsmeer, 305 
53 Volgens Kruizinga waren bijvoorbeeld Frankendael, Sweedenrijck, Voorland en Reigersburg een hofstede. Meergenoegen, 
Starrenbosch  en Vrijheit Blijheid een buitenplaats en Het Lam, Meerlust, Meerzorg, Dijkmeer en Welgelegen een 
pleziertuin. 
54 o.a. register van eigenaren van de percelen, 1681-1733. (Amsterdam, SAA, to 
55 Olde Meijerink, Hermans en Vogelenzang op RCE platoform voor kastelen en buitenplaatsen 15-11-2019 en persbericht 
Nederlandse Kastelenstichting van 27-11-2019 
56 ‘Buitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd 
vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel 
buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum’ volgens RCE 
Erfgoedthesaurus,  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Geraadpleegd op 22 november 2021. 
https://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:8537e5ae-f956-443d-b2da-568f86c57674/nl 
57 ‘Een buitenplaats was ieder verblijf dat bestond uit een luxueus huis en aangelegde tuin met parkaanleg en eventuele 
bijgebouwen samengevat in een tuinstructuur, die interne en externe visuele relaties had met de omgeving om een fysieke, 
sociale en/of mentale verbondenheid te ondersteunen met het landschap en/of met de stad. Een buitenplaats kende veelal 
van oorsprong een stedelijke eigenaar en werd gesticht met het oogmerk om voor een kortere of langere tijd op het 
platteland te verblijven. De locatie en structuur van de buitenplaats waren nauw verbonden met het doel van het verblijf, 
alsook met de op die plaats aanwezige infrastructuur. Bij het stichten waren het tonen van sociale status, het hebben van 
een opvallende positie in gebieden waar veel burgerij kwam of het realiseren van vermaak, belangrijke motieven. Daarbij 
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Watergraafsmeer geldt zeker het aspect van het voorkomen van veel burgerij en het realiseren van 
vermaak, zoals Verschuure benoemd, maar sterker in de18de en 19de eeuw dan in de beginperiode. 
De definitie van Meijerink benoemt het aspect ‘beheer’ in relatie tot een aan de buitenplaats 
verbonden industrie of landbouw. Dit speelde vooral in de beginperiode van de Watergraafsmeer 
een rol, als de buitenplaats voortkwam uit een boerderij of hofstede. De grondgebonden link met 
economisch rendement kon in de Watergraafsmeer verbonden zijn aan landbouwopbrengst, pacht of 
een zakelijke activiteit als een herberg.  De link met industrie ter plaatse, zoals bij Rotterdam, kwam 
in de Watergraafsmeer dankzij de strenge keuren niet voor. 

Aspect uit de recente definitie buitenplaats* hofstede  buitenplaats speelhuis 
verblijf met veelal tuin, park, bijgebouwen park   park 
korte of langere tijd op platteland vertoeven       
rust en landelijke omgeving           
statussymbool             
mogelijkheid voor verbinden zakelijke activiteiten     ? 

 
Tabel 1.1  De aspecten uit de nieuwe definitie van buitenplaats versus het aanwezig zijn van de 
genoemde onderdelen in de categorieën buitens binnen de Watergraafsmeer. De groengekleurde 
aspecten zijn aanwezig, de in oranje benoemde onderdelen zijn minder of niet aanwezig.  
 
De definitie van Olde Meijerink maakt het er voor de Watergraafsmeer niet makkelijker op. De 
woorden ‘veelal’ en ‘park’ maken de duiding in de Watergraafsmeer lastig. Een hofstede met losse 
herenwoning of een losse buitenplaats had in de onderzoeksperiode geen park bij het complex. Dit 
was pas bij de introductie van de Engelse landschapsstijl het geval.   

Van den Broeke omschrijft de buitenplaats sec als een zomerverblijf voor mensen uit de stad, met 
een tuin of park als kenmerkend onderdeel. Een hofstede ziet hij als een vorm van buitenverblijf dat 
verbonden is aan een boerderij. Als het herenhuis los komt te staan van de boerderij vind hij de titel 
buitenplaats passender.  Hierin volgt hij Van Wijck. Hij maakt helder dat het fenomeen door de tijd 
transformeert en dat deze in de negentiende eeuw door de opkomst van de notabelencultuur een 
heel eigen karakter kreeg. Vermaak en status krijgen dan een groter belang in de functie en 
uitstraling van de buitenplaats. Plezier en profijt speelden blijvend een rol, maar in aanvang werd de 
vormgeving vooral ingegeven door het profijt. Toch zit dit profijtbeginsel niet in zijn definitie van 
buitenplaats. Dat maakt dat er in die beginperiode van de Watergraafsmeer, als het profijtbeginsel 
zwaar meeweegt, volgens de definitie van Van den Broeke geen buitenplaatsen voorkomen maar 
louter hofsteden. Dat zou passen bij de genoemde  opkomst en transformatie van het fenomeen 
buitenplaats. Dit maakt een goede definitie van de hofstede en een Watergraafsmeers accent op de 
sobere definitie van een buitenplaats noodzakelijk. De buitenplaats moet zo helder mogelijk te 
onderscheiden zijn van de hofstede of het speel- of tuinhuis. Welke karakteristieken zijn dan 
onderscheidend voor de hofstede of het speelhuis in de Watergraafsmeerse setting? De hofstede 

 
konden de mogelijkheden voor het ontmoeten van gelijkgestemden of het realiseren van agrarische of industriële 
bedrijvigheid een aanvullende rol spelen.’ Verschuure-Stuip, 442 
‘Onder een buitenplaats wordt verstaan ieder verblijf, veelal met tuin, park en bijgebouwen, dat door de eigenaar werd 
gesticht met het oogmerk om voor kortere of langere tijd op het platteland te vertoeven. De Stichting van een buitenplaats 
had ten doel de gebruikers van de rust en de landelijke omgeving te laten genieten. Tegelijk diende het als statussymbool 
en werd de mogelijkheid geboden het beheer te voeren over de eventueel aan de buitenplaats verbonden industriële, 
landbouw- en bosbouwbedrijven.’ 
Olde Meijerink, Hermans en Vogelenzang op RCE Platform voor kastelen en buitenplaasen 15-11-2019 en persbericht 
Nederlandse Kastelen van 27-11-2019 
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ziet Van den Broeke als het verblijfsdeel van de eigenaar aan of in de boerderij. Dat zou inhouden dat  
aanvankelijke hofstedes later degraderen tot boerderij als de eigenaar een buitenplaats op afstand 
verkiest. De achterblijvende boerderij heeft nog steeds alle uitstraling en gebouwen die behoren bij 
een hofstede. De ontwikkeling in de tijd laat zien dat de herenhuizen die hier werden aangebouwd 
zelden werden afgebroken. Net als dat een buitenplaats een complex is, is een hofstede dat ook. Het 
vertrek van de eigenaar doet daar niet aan af.58 Hier onderscheidt de hofstede zich eveneens van de 
Buitenplaats. 

Het speelhuis is binnen de Watergraafsmeer een ander dilemma. Het identificeren van dit type op 
basis van uiterlijk en grootte vanaf alleen een kaart of prent valt niet mee. Dit heeft te maken met 
het feit dat in de stad tuinhuizen voorkwamen van behoorlijke omvang. Hiervan zijn er gelukkig een 
aantal bewaard zodat helder is hoe grotesk deze gebouwd waren en hoe dat op een tekening over 
kan komen. Waar de één meent  een tuinhuis te zien, ziet de ander een kleine buitenplaats. Context 
doet hierin een hoop voor de interpretatie. Deze stadse tuinhuizen zetten een trend in de 
Watergraafsmeer. Het is van belang om te achterhalen welke status de stadse eigenaren hebben 
nagestreefd.59 Al in de jonge jaren van het buitenplaatsenlandschap was in de Watergraafsmeer een 
mengelmoes van  buitens, hofsteden, boerderijtjes en warmoeshuisjes aanwezig. Tuyn, plaets,  
plaats en ‘plaisier plaets’, allerlei termen werden gebruikt voor een sier- en nutstuin met of zonder 
een opstal of woninkje voor de tuinman. De tuin had in de 17de zo een waarde dat deze van groter 
belang was dan de ‘huizinge’ die er op stond.60 Specificatie van het huis komt pas rond midden 1de 
eeuw opgang. Dat maakt ze zo lastig in te delen. Waar ligt de grens.61 

 

 

Fig  1.5 Advertentie van een ‘plaisier-plaats’ bij de Schager Dwarslaan. De omschrijving laat een goed 
beeld zien van de tuin. De ‘huyzinge, stallinge en Hoveniers Wooninge’ worden slechts benoemd maar 
niet nader omschreven. De nadruk ligt duidelijk op tuin in zijn rijke voorkomen en nutsaspecten.62 

 
58 Zo blijft een hofstede Winterbouw of Waterhond een hofstede, van begin tot aan het eind van de boeren 
bedrijven. zie ondermeer Jo Haen van Langen, Boerderijen in de Watergraafsmeer, van Annahoeve tot Vergulde 
Eenhoorn (Amsterdam: Cloud Printing Plus, z.d.). 
59 Op de Schagerlaan komt de franse tuinman de La Court voor op een speeltuin. Pieter de la Court heeft in 
1745 een traktaat geschreven over buitenplaaten en buitenhuizen. Hij bezat een drietal buitenplaaten, maar 
ook een speeltuin en stadstuin. In zijn stadstuin kweekte hij vooral de bijzondere vruchten als ananas. De la 
Court woonde in Leiden. Het is nog niet helder of hier een verband tussen zit. 
60 Deze positie van de tuin lijkt de status van het huis in begin 17de eeuw ondergeschikt te maken, als de 
verblijven langer worden groeit de omvang van het huis en gaat deze meer en meer de status van het 
ensemble bepalen. Begrippen als buitenplaats gaan dan (zwaardere) betekenis krijgen. Dit is ook duidelijk terug 
te zien in de  advertentieteksten uit die periode (zie bijlage 2) en past bij de opkomst van de begrippen in de 
Personele Quotisaties vanaf 1742. 
Erik de Jong, “Taking Fresh Air, 1600-1750: walking in Holland in the Early Modern Period”, in Performance and 
Appropriation: Profane Rituals in Gardens and Landscapes, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
Trustees for Harvard University, bewerkt door Michel Conan (China: Spacemaker Press, 2007). 
61 zie voorbeelden in bijlage 2, waaruit blijkt dat het specifiek benoemen van hofsteden en buitenplaatsen pas 
rond midden 1de eeuw gangbaar wordt in advertenties. Dit komt overeen met het verschijnen van de eerder 
genoemde quatisatie in 1742.  
62 zie tevens bijlage 2. 
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Het onderscheiden van specifiek buitenplaatsen is in die begintijd van het buitenplaatsenlandschap 
een hachelijke zaak omdat de verschijningsvorm dan nog niet is uitgekristalliseerd. In de loop van de 
18de  eeuw ontstaat dat verschil in trend en woordgebruik en zal het richting de 19de eeuw verder 
vorm krijgen.63  

Binnen de context van dit onderzoek van de beginperiode van de Watergraafsmeer vind ik het dus 
van belang om de definities hierop fijn te slijpen, zodat ze recht doen aan de 17de -eeuwse situaties. 

 
Buitenplaats: een statig huis op het platteland, geschikt voor een korter of langer verblijf door de 
stadse eigenaar en omzoomd door een fraai aangelegde tuin (of park) met een grootse uitstraling 
van minimaal 300 roeden. 

Hofstede: een (pacht)boerderij met een separate verblijfsmogelijkheid  binnen of aan de boerderij of 
op de huiskavel,  zodat de eigenaar korte of langere tijd op het platteland kon verblijven.  

Speelhuis of tuinhuis: een verblijf van stadse mensen in een (plezier)tuin om een dag(deel) te 
verblijven en gasten te ontvangen. 

Pleziertuin: een tuin  van stadse mensen op het platteland, met een nuits- en sierfunctie en bedoeld 
om kortere tijd te genieten van het buiten zijn.  

‘Buiten’: verzamelnaam voor een verblijf, in welke vorm dan ook,  waar een stedeling korter of 
langer zijn tijd kon doorbrengen op het platteland.  

 

 

Fig. 1.6 Boeren Hofstede Meergaarde langs de Ringdijk, ontwerptekening voor verbouwing, 1836. 

 
63 Luttervelt, Schoonheid aan de Vecht. Lutterveld benoemt dit aspect nadrukkelijk en dat komt overeen met 
een quick scan van Delpher op de gebruikte benamingen in krantenartikelen voor de Watergraafsmeer, zie 
bijlage 2. Het vraagt nog enig onderzoek om de gegevens juist te interpreteren, mede door opkomst van de 
krant als medium voor dit soort publicaties in dezelfde periode als opbouw Watergraafsmeer.  
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fig.1.7  Compilatie van nog bestaande tuinhuizen bij grachtenpanden in Amsterdam,, met enkele  
bouwtekeningen. De speelhuizen in de Watergraafsemeer moeten in dit perspectief worden 
bezien. Bron Stadsarchief Amsterdam 
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In bijlage 5 staan  enkele afbeeldingen die laten zien hoe ik ben omgegaan met het identificeren van 
de aantallen buitens op de diverse kaarten.  Hieronder staan twee voorbeelden van dilemma’s bij het 
duiden en tellen. 

 

 

Fig. 1. De kaart van Van den Berge (1719) laat links een buitenplaats met hofstede zien  en rechts een 
speeltuin gebaseerd op het type bebouwing. Beide zijn meegeteld als twee eenheden ‘buitens’. 

 

 

Fig. 1.9  Schaal en maat; zien we hier 1, 3, 8 of 9 of buitenplaatsen? In de telling zijn 9 ruimtelijke 
eenheden’ meegenomen binnen de mix van buitenplaatsen, speeltuinen en tuinhuizen. (1719) 

  



31 
 

Buitenplaatsenlandschap 
De definitie van Verschuure  voor het verschijnsel buitenplaatsenlandschap is als volgt: 

‘Een buitenplaatsenlandschap bestaat uit een samenhangende groep buitenplaatsen en/of 
landgoederen met een gemeenschappelijke relatie met hun directe omgeving, die gebaseerd was op 
een aantal vergelijkbare vestigings- en compositiefactoren en op overeenkomstige motieven van 
beleving en gebruik’.  

Ook hier gaat, net als bij de buitenplaatsen, iets mank in relatie tot het specifieke het landschap van 
de Watergraafsmeer. Binnen de definitie wordt geen aandacht geschonken aan de mix tussen 
buitenplaatsen, theekoepels, lusttuinen en hofsteden.64 Het benoemt alleen de buitenplaatsen en 
landgoederen. In de Watergraafsmeer is juist de mix van alle verschijningsvormen karakteristiek en 
wellicht is het daarom een totaal ander buitenplaatsenlandschap dan in het gehele Tempe van 
Holland. Onderdelen als de Maliebaan, de pleziertuinen, herbergen en afsluitbare toegangsbruggen 
maken daar onderdeel vanuit. Het buitenplaatslandschap zoals ik dat voor de Watergraafsmeer zie:  

Het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer is het samenhangende geheel van een grote 
verscheidenheid aan buitens en voorzieningen dat met elkaar een landschappelijke eenheid van 
allure vormt binnen de omdijking van de droogmakerij. 

De Stad 
Het begrip stad leidt vaak tot complexe discussies en inzichten.65 Het perspectief bepaalt hoe je 
ernaar kijkt en wat je er onder laat vallen. Vanuit de ruimtelijke benadering zien we op de oude 
kaarten een strak afgebakende en zeer herkenbare stadsvorm van Amsterdam. De vormgeving doet 
een sterk bestuur en planologie met lange termijn visie vermoeden. Inmiddels is gebleken dat het er 
minder strak aan toe ging.66 De kaarten geven de formele stad weer, maar rondom De Stad werd 
druk maar informeel gehandeld, gewoond en verbouwd. Hier streken de nieuwkomers neer, vanuit 
de omgeving of van verre. Een broeiplaats van activiteiten die direct te maken hadden met De Stad 
binnen de wallen.67  Feitelijk was er al zeker vanaf de 16de eeuw sprake van een voorstad en directe 
invloedsfeer, naast De Stad binnen de wallen.  De Vroedschap van Amsterdam heeft met haar uitleg 
van De Stad tot aan het eind van de zeventiende eeuw direct invloed gehad op het omringende land. 
Esther Gramsbergen laat zien dat binnen het bestuur van De Stad de stedelijke instellingen enorme 
invloed hebben gehad op de wijze waarop die ruimtelijke ordening plaatsvond.68 

Machtsverhoudingen in De Stad wijzigen voortdurend en hebben effect op het eigenlijke 
eigenaarschap van De Stad. 69 Binnen deze scriptie hanteer ik als volgt het begrip ‘De Stad’ 

De Stad is het bredere complex van de stad van Amsterdam aangestuurd door het Vroedschap onder 
invloed van de regentengroepen én de instituten binnen Amsterdam. Dit met het besef dat regenten 
en instituten mentaal en zeker sociaaleconomisch eigenaarschap gevoeld hebben over een veel 
groter gebied, maar het centrum van invloed en zeggenschap binnen de poorten lag. 

 
64 Ibid, 89.  
Glaudemans stelt voor; buitens met meer dan 2 ha hofsteden te noemen, tussen de 2 en 0,5 ha worden het buitenplaatsen en 
pleziertuinen hebben minder dan een halve hectare. 88-89. 
65Wim Derksen, ‘Wat is een stad?’, Wim Dierksen, 2013,  geraadpleegd 11 november 2021.  Beschikbaar via 
https://www.wimderksen.com/blogs/wat-is-een-stad.html. 
66 Het stadsbestuur vroeg Maurits van Nassau, stadhouder van Holland, om ten tijde van het twaalfjarige beleg te adviseren over de eerste 
fases van uitleg. De halfronde vorm is een militair concept, de verdedigingswal werd eerst opgeworpen en binnen de wallen werd de 
compacte stad uitgerold. De honderd gaarden om de stadswal heen had te maken met het schootsveld; er gold een bouwverbod om 
militaire redenen. de latere fasen hadden andere auteurs en andere opvattingen. 
67 kaart van Blau, 1649 geeft dit beeld heel goed weer. 
68 Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam, stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880 
(Nijmegen: Van Tilt, 2014). 
69Floor Milikowski, Van wie is de stad? De strijd om Amsterdam (Amsterdam: Atlas contact, 2018).  
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1.4 Methode en bronnen 
Het onderzoek is interpreterend en kent 3 fasen: een inventariserende en oriënterende fase, een 
analyserende fase en een synthetiserend slot. 

In de oriëntatiefase is gestart met een verkenning van de reeds beschikbare kennis over de 
buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer en is de kennislacune vastgesteld. Vervolgens is de 
beschikbaarheid van primair archiefmateriaal geïnventariseerd om te zien in hoeverre het voldoende 
aanknopingspunten gaf voor de beantwoording van de onderzoeksvraag.In de analyserende fase zijn 
de primaire bronnen nader bestudeerd, op waarde geschat en geïnterpreteerd per deelvraag. 

De resultaten van alle antwoorden op de deelvragen zijn per thema bij elkaar gebracht tot een 
aanvulling op het narratief van de Watergraafsmeer. Vervolgvragen de tijdens het onderzoek 
ontstonden, worden aan het eind meegegeven en leiden hopelijk tot meer onderzoek naar dit deel 
van de geschiedenis van De Meer. 

In de analyserende fase werd duidelijk dat voor het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijke 
ontwikkeling in de beginfase van de Watergraafsmeer weinig bruikbaar kaartmateriaal beschikbaar 
was. Kaarten bleken daarnaast vragen op te roepen rondom de datum van optekenen van het 
kaartbeeld. Dit heeft er toe geleid dat er binnen de analysefase veel aandacht is besteed aan het 
opstellen van een kaartenreeks en een juiste datering van de kaarten.70 Voor deze analyse is vooral 
de onderzoeksmethode terminus ante quem-a quo ingezet. Hierbij worden fenomenen op de kaart 
(namen of onderdelen van het landschap zoals een brug, sloot, huis of molen) bekeken ten opzichte 
van de datum voorafgaand (ante quem)  of na de mogelijkheid dat zij aanwezig waren (a quo).71  

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van primaire en secundaire bronnen. De nadruk lag op de 
primaire bronnen. 

Primaire bronnen: 

 archiefstukken als kohieren, veilinglijsten en notulen;  
 krantenartikelen; 
 literatuur  en verslagen; 
 kaarten; 
 afbeeldingen en schilderijen. 

De primaire bronnen komen uit diverse archieven, in originele versies of in scans.72. Zowel de 
systematische als sneeuwbalmethode zijn gebruikt, waarbij systematisch is gezocht middels 
zoektermen, met jokers en wildcards.  Afbeeldingen en schilderijen zijn zowel middels zoektermen 
als met de sneeuwbalmethode gevonden via de beeldbanken en literaire werken over de diverse 
thema’s. 

 
70 De resultaten hiervan staan uitgewerkt in bijlage 4 en 5. 
71 Voorbeeld; de duivendregtse brug werd in 1686 aangelegd. Kaartbeelden waarop deze brug staat ingetekend zijn 
minimaal bijgewerkt na deze datum (a quo). Staat de brug er niet op, dan is het kaartbeeld maximaal tot aan 1686 
bijgewerkt (ante quem) zie fig. 3.3. 
72 In de Covid periode was regelmatig alleen het gedigitaliseerde materiaal beschikbaar. Hiervoor heb ik vele malen scans 
moeten laten maken om het onderzoek niet te blokkeren. Helaas is het niet altijd gelukt om alle van belang zijnde stukken 
ook daadwerkelijk in te zien. Nadeel van het laten inscannen van de archieven is dat de originele stukken niet meer 
raadpleegbaar zijn. Checks zijn dan lastig te maken, inzicht in hoe stukken gebundeld of opgeslagen wordt lastiger, de 
band met de tijd wordt minder tastbaar. Dat heeft me soms weerhouden scans aan te vragen van stukken 
waarvan ik het origineel nog echt wil zien 



33 
 

Gegevens zijn verwerkt in veel tabellen, overzichten en tekeningen. Deze zijn niet allemaal 
opgenomen in de bijlagen of als beeldmateriaal, maar zijn voor de analyses en synthese wel van 
belang geweest. 

Secundaire bronnen 
De vele literatuur, onderzoeken en HisGIS datasets vallen onder de gebruikte secundaire bronnen.  
Een selectie van de geraadpleegde bronnen staat in de bijlage, voor zover zij direct zijn gelinkt aan 
onderzoeksresultaten of inzichten. Veel geraadpleegde bronnen zijn niet geciteerd en worden  niet 
benoemd, maar hebben zeker bijgedragen aan het tot stand komen van inzichten.  

Lacunes 
Door de lockdown periodes van archieven en bibliotheken tijdens de analysefase van dit onderzoek, 
is zeker geen compleet beeld verkregen van de beschikbare primaire bronnen en waren secundaire 
bronnen lastiger te raadplegen. De overgang van de analyserende fase naar de synthetiserende fase 
is daardoor niet gemaakt op basis van volledigheid van de analyse, maar door restricties rond de 
duur van de scriptieperiode. Dit maakt het onderzoek gemankeerd. Deze studie is daarom een aanzet 
tot een vernieuwend narratief en verdient aanvulling.  

 

 

 

 
 

Fig. 1.10 De boerderij op de drie kavels van De Stad Amsterdam in 1644 (kavels. 48, 49 en 50). 
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2. Grondeigendom in de beginperiode van de Meer 
 

Veel schrijvers beginnen te verhalen over de Watergraafsmeer in haar eerste droogmakingsjaar 1629 
en springen dan over naar de periode rond 1725. Het beeld tussen 1629 en 1725 blijkt lastig te 
achterhalen. Het archief werd door de kersvers aangestelde hoogheemraden en schepenen nog niet 
even nauwkeurig bijgehouden. Goed kaartmateriaal ontbreekt. Kohieren zijn niet volledig, mede 
doordat de droogmakerij na de aanleg en vervolgens na de twee overstromingen in 1651 en 1672 
diverse vrijstellingen kende. Archiefstukken zijn in minimaal vier archieven beland.73  In een eerste 
poging om juist die beginperiode te ontrafelen zal ik aan de hand van enkele onderwerpen deze 
periode uitwerken en samen met het beschikbare beeldmateriaal proberen een verrijkt beeld te 
geven van deze jonge jaren in de droogmakerij. Wie zijn de eerste investeerders geweest en hoe 
lagen hun posities in de polder? Wat zegt de grondprijs over de gebruiks- en representatiewaarde? 
Wat is de positie van De Stad hierin? 

 

 

fig.2.1 Kavelverdeling zoals aangehouden tijdens de verloting.   

 
73 Stadsarchief Amsterdam ( in zowel het archief van De Stad zelf, als het specifieke archief Watergraafsmeer), 
Noord-Hollands Archief, Archief Waterschap Amstel Gooi en Vecht en het Nationaal Archief. 
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2.1 Tussen concessie en loting 
De concessie voor het droogmalen van de Watergraafsmeer is in 1624  uitgegeven in 1624 aan De 
Stad Amsterdam zelf.74 In augustus 1629 viel er uiteindelijk 725 morgen droog. Hoe De Stad de 
interesse naar grond in De Meer heeft onderzocht onder mogelijke investeerders staat echter 
nergens benoemd. Huizinga omschrijft enkel dat er gegadigden aanklopten bij het Vroedschap om 
hun belangstelling te tonen, maar aantekeningen of brieven hierover heb ik in het archief nog  niet 
aangetroffen. 

Fig.2.2 Lijst van wellicht andere 
investeerders in de droogmaking van de  
Diemermeer dan alleen De Stad, 
gedateerd op 14 juli 1629.  

Wel zit in het Stadsarchief bij het 
kavelregister uit 1631 een vroegere 
namenlijst, gedateerd 14 juli  1629. Dat is 
vlak voor de datum van droogvallen. Het 
lijkt een lijst van 38 investeerders te zijn, 
met daarachter het mogelijke aantal af te 
nemen kavels. Het investeren middels 
kavels met een fictieve prijs is een in die 
tijd gebruikelijke vorm van participatie in 
droogmakerijen.75 

Het systeem van in concessie ontwikkelen 
en uitgeven via loting is een zeer 
gebruikelijke vorm die in die periode 
wordt ingezet voor droogmakerijen of 
zandafgravingen. Wat dat betreft verliep 
het proces geheel volgens de norm van 
die tijd. Na de drooglegging zijn de kavels 

beoordeeld op vruchtbaarheid en ligging. Binnen deze prijslijst is een kleine variatie zichtbaar. Er 
wordt gerekend met een prijs per morgen en blokken van 10 of 20 morgens. Er staan helaas geen 
kavelnummers bij, waardoor er geen relatie te leggen is tussen de prijsstelling en de categorisering.  
De genoteerde kavels zouden tussen de 1510 en 1700 gulden waard zijn. Er staan 38 
geïnteresseerden vermeld, maar De Stad zelf wordt niet benoemd. Het totaal van de kavellijst blijft 
steken op  490 morgen, wat neerkomt op ongeveer 68% van het beschikbare oppervlak. 200 morgen 
van de te verkopen 690 morgens zou in deze redenering het aandeel van de Stad in de investering 
zijn. Een verkoop zou volgens deze lijst in totaal 78.460 gulden opbrengen. Dit staat in schil contrast 
met de opbrengst van bijvoorbeeld de bouwkavels op het Waalseiland; een half miljoen guldens (zie 
4.4.). Met een kavelprijs van 7000 gulden steken die bouwkavels ook ver uit boven de morgenprijs 
van De Meer. Aankoop voor een lusttuin buiten De Stad was financieel zeer aantrekkelijk. 

De daadwerkelijke verloting vindt pas in 1631 plaats. 

 
74 Akte, uitgevaardigd in 1624 door de Staten van Holland (..) (Amsterdam, archiefnummer 30536 inv. nr. 
1.1.1.1) 
75 Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van landaanwinningsprojecten 
in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. 127. 
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   Fig.2.3  Kaart van Pieter van den Berge uit 1719 met de kavelnummering zoals die voor de      
Watergraafsmeer vanaf de loting werd aangehouden.   
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2.2 Verloting van de kavels 
De investeerders in de droogmakerij zijn de auteurs van de polder in wording, maar de kopers van de 
kavels in de  Watergraafsmeer blazen de droogmakerij echt als eersten leven in. Deze 
durfinvesteerders krijgen in de loting van 1631 een gelokaliseerde grondpositie binnen de net 
drooggevallen polder. 

De kavels worden in bundels van 3 uitgegeven. Dit blijkt uit een summier kavelregister, waarin de 
combinaties van kavelbundels en nieuwe eigenaren staan benoemd (zie bijlage 1).  Inschrijving kon 
per gegadigde plaatsvinden voor een gehele bundel van drie kavels, of groepjes van twee, drie of 
meer.76 De verdeling van de betreffende kavels moest onderling plaatsvinden na de loting. De kavels 
waren voorafgaand aan de loting getaxeerd, zodat het verschil in kwaliteit van de grond en de positie 
tot uiting kwamen in de prijzen. De prijzen variëren tussen de 500 en 2000 guldens per kavel. 
Sommige kavels krijgen geheel geen prijs mee maar worden wel verloot. Zo krijgt De Stad een bundel 
niet geprijsde kavels (18,19 en 20).77   

De Stad lijkt mee te loten, maar krijgt opvallend genoeg wel één van de dure kavelbundels: 48-50 (zie 
fig. 2.6).  Zij loten nog in voor 4 andere bundels van kavels, met zeer diverse prijsstellingen. De 
bundel 48-50 blijft door de eeuwen heen het centrale bezit van De Stad, waarmee de bestuurlijke 
positie van De Stad bevestigd blijft. Het is de bundel van bezit waarnaar door Kruizinga en anderen 
wordt verwezen. Uit de lotingen blijkt echter dat De Stad is aangevangen met de grootste 
grondpositie in de kersverse Watergraafsmeer. 

Fig. 2.4 Register van de 
verloting van de kavels van 
de Watergraafsmeer in 
1631.  

Opvallend is dat er een 
mengelmoes van bieders 
optreedt. Er is naast De 
Stad nog één echte groot-
investeerder; Izaac 
Casthelijn. Hij loot in op 3 
bundels van in totaal 
negen kavels; een 
grondbezit van ruim 90 
morgens. De familie 
Wijbrands koopt  met 

elkaar 4,5 kavel. Johannes Wijbrands zet duidelijk in op verschillende grondposities en investeert in 3 
verschillende bundels, allen aan de oostzijde van de polder. Opvallend is dat zowel de kavels van 
Chatelijn als Wijbrands door de tijd heen voornamelijk landbouwkavels blijven. De overige 
investeerders nemen deel voor 0,5 tot 2 kavels. Vier van deze kopers zijn (oud) schepen of dijkgraaf; 
Pauw, Bakker, van Rijn, Hendriks en Bos.  Oud Schepen Pauw loot kavels in langs de Amstel, net ten 
oosten van de molentocht. Het zijn niet de kavels waar de latere Pauwenlaan overheen loopt. 

Ten opzichte van de vorige lijst met mogelijke geïnteresseerden vallen een paar zaken op; 

 
76 Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 30536 inv.nr. 
669 f9, 13). 
77 Ibid. 
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1. Het aantal verschillende kopers bij de verloting is 31, ten opzichte van de 38 (mogelijk) 
investeerders in 1629. 

2. De genoemde namen uit 1629 blijken niet de kopers in 1631 te worden; op beide lijsten 
komen verschillende personen voor. 

3. De kavels worden in bundels van drie in plaats van twee uitgegeven. De uitgifte van twee 
kavels, 20 morgens, past bij de gangbare maat van boerderijen in die tijd, zowel in de 
droogmakerijen als in de polders.78 Bij andere droogmakerijen werd over het algemeen ook 
in één of twee kavels verloot.  

4. Er zijn kopers die maar voor een halve kavel gaan. Het is de vraag of zij op deze wijze 
investeerden in een landbouwmaatschap, in boomgaard en warmoezerijland of al 
voorsorteerden op de maat voor een buitenplaats. 

5. In 1631 varieert de prijs tussen de 500 en 2000 gulden per 10 morgen, in 1629 lag dat tussen 
1500-1700 gulden. De waardering van de grond is enorm gedaald.  

6. De kavels 9, 13, 18-24, 30-31, 35, 44 en 51-52 krijgen geen prijs mee. Dit is 160 morgens in 
totaal. Het is niet duidelijk waarom en er wordt ook niets over vermeld. Zodoende kreeg 78% 
in 1631 een waarde mee, 160 morgens niet. In 1629 was 80% van de grond geprijsd en 20% 
niet. Deze overeenkomst is opmerkelijk. Kennelijk hield men al rekening met 20% ‘onland’. 

7. In 1629 stond de teller van optionele opbrengst door geïnteresseerden op 78.460 gulden. De 
totale opbrengst van de loting is 25.100 gulden De opbrengst viel een derde lager uit.  De 
Stad staat aan de lat voor 10.800 gulden. Bijna de helft van de opbrengst. Daar waar in 1631 
door de investeerders maar 14.300 gulden werd opgehaald, lag dat bedrag twee jaar 
daarvoor nog 5,5 keer zo hoog. Wat een tegenvaller moet dat zijn geweest voor De Stad. 
Omdat ik van beide bronnen nog geen controle bron heb gevonden, of in notulen of 
krantenberichten iets heb gevonden over de strategie, verkoop, opbrengst of reactie van het 
stadsbestuur, blijft een vertaling van wat hier gebeurd is niet meer dan een denklijn. Het is 
zeker interessant om hier de stukken van de Vroedschap op na te trekken. De 
droogmakerijkosten voor de Watergraafmeer waren berekend op 306.000 gulden in totaal. 
Gemiddeld is dit 510 gulden per morgen bij 60 verkoopbare kavels. 16 kavels werden niet 
verkocht, waarmee de prijs per kavel zou komen op 695 gulden als de investering door de 
verkoop gedekt had moeten worden. Vast staat dat het in relatie tot de opbrengsten niet 
bestempeld kan worden als een daverend succes.79 

8. In 1629 worden alleen enkele of dubbele kavels als aandeel of optie vermeld, geen bundels 
van 3. Iedereen opteert zo voor maximaal 2 kavels. Dit lijkt te duiden op een meer 
landbouwkundige gedachte over de grondaankoop; de gemiddelde oppervlakte van een 
boerderij in dit tijd bedroeg 20 morgen. In 1631 lijken investeerders aan zet zijn, door het 
opkopen van (aanzienlijk) meer dan de gebruikelijke 20 morgens.  

 
78 Oosterom,G, persoonlijke informatie, november 2021. 
79De Beemster had in 1612 tweehonderdzevenenveertig gulden gekost per morgen. Dit kan niet geheel vergeleken worden 
met de Watergraafsmeer, alleen al door schaalvoordeel en betere grondslag in de Beemster. Het geeft echter wel een 
indicatie van de bedragen die men vanuit de Beemster gewoon was.   
K. Bossaers, ‘De Beemster 400 jaar geleden, 1612 | Gemeente Beemster’, Gemeente Beemster, 2011,  geraadpleegd op 11 
november 2021. https://www.beemster.net/content/de-beemster-400-jaar-geleden-1612   
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9. De Stad kwam niet als optioneel geïnteresseerde op de lijst van 1629 voor, in 1631 investeert 
ze in 140 morgens land. Hiermee heeft ze in de beginperiode de grootste positie, wellicht 
meer dan ze aanvankelijk in het hoofd had en die wellicht uit nood was geboren. Dit is 
duidelijk afwijkend van de 30 morgens die ze in de 18e eeuw als kern overhoudt om haar 
positie als ingelanden te borgen. 

10. Regenten, (oud-)hoogheemraden, schepenen en dijkgraven hebben in totaal nog geen 7% 
van de grond in bezit. Dat is opmerkelijk laag. Daar waar Francois de Vicq, dijkgraaf van de 
jonge Watergraafsmeer nog voorkwam op de investeerderslijst (fig. 2.4) komt deze niet terug 
in de loting. Hij zal later op een kavel van De Stad (no. 40) de hofstede Reigersburgh 
ontwikkelen (zie hst. 2). 

 

             Fig.2.5  De drie kavels 48,49 en 50 die naar de Stad Amsterdam zijn gegaan, 1644. 
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2.3 Een dertigtal eigenaren 
In 1631 krijgt de Watergraafsmeer 31 nieuwe grondeigenaren. Geen van de namen zijn verbonden 
aan grote regentenfamilies of rijke koopmannen op een paar minder opvallende schepenen en 
dijkgraven na. Het is mij nog niet gelukt om te achthalen wie de grote investeerder Izaak Chatelijn 
was. Handelde hij in naam van anderen, was het een fortuinlijke koopman die brood zag in 
landbouwgronden, of het is de eerste echte vastgoedhandelaar in de Watergraafsmeer? Uit de 
kohieren blijkt dat de kavels niet lang bij Chaltelijn in bezit blijven, maar per kavel door de tijd heen 
overgaan naar andere eigenaren. Hoe en waarom verkoopt hij de kavels en investeert hij  gelijktijdig 
in andere droogmakerijprojecten uit dezelfde tijdlijn? Het is een onderzoekje waard. 

 

Fig. 2.6  Grondposities in de Meer na loting ingetekend op kaart van Van den Berge, 1719.  
Oranje: De Stad. Groen; Chatelijn. 
 
Duidelijk is dat de Watergraafsmeer geen vooraanstaand investeringsproject werd. Er bleek 
ontwikkeltijd nodig om het (grond)waarde en allure te geven. Het is goed om te beseffen dat de 
economische handel bij de polderprojecten een ander karakter had dan bij de 
zandafgravingsprojecten zoals die in ’s Gravenland en de binnenduinrand. Zandontginning bracht 
onmiddellijk geld op, daarna kon er van worden geprofiteerd en kon er worden geïnvesteerd in 
langdurigere opbrengsten, zoals land- en tuinbouw (bollenteelt) of waterwinning. Bij de polders 
moest eerst zwaar worden geïnvesteerd voordat het mogelijk rendeerde. Elke voorgaande 
bepoldering leerde dat deze investeringen een lange adem vroegen.80 De minder bekende 
investeerders kregen wellicht een kans om hun handelsgelden te beleggen in de Watergraafsmeer, 
waar in andere droogmakerijen zoals de Beemster al direct de elite van de grachten positie hadden 
ingenomen. Dat was in de Watergraafmeer duidelijk niet het geval. De Stad was als bestuur en 
investeerder groots aanwezig in de grondposities, maar de regenten en vooraanstaande kooplui 
lieten zich er nog niet zien als eigenaar.  

 

 
80 In de Beemster bleek dit gemiddeld 3 generaties te duren voordat echt profijtelijk kon worden geboerd in 
relatie tot de extra investeringskosten die nodig waren voor het drooghouden van de polder door de tijd heen. 



41 
 

2.4 De duurste kavel  
In het eerste kavelregister valt op dat er één 
kavel qua prijs met kop en schouders boven 
de andere kavels uitsteekt; kavel no. 38. De 
kavel maakte onderdeel uit van de bundel 
no. 37-39.  

Fig. 2.7 Ligging van de kavel 38 (Vinkels) en 
de bundel van de kavels 36-37 (Broer) op de 
kaart van Pieter van den Berge uit 1719. 

Het cluster wordt gekocht door Jasper 
Vinkels (1kavel) en ene Paulzoons Broer 
(twee kavels). Als de looproute in de 
kohieren wordt aangehouden, dan verkrijgt 
Paulzoons Broer de kavels 36 en 37 en Jasper 
Vinkels kavel 38.  Voor beiden is dit het enige 

‘lot’ dat ze kopen. De investering in de dure kavel heeft wellicht anders uitgepakt dan bij de aankoop 
door Vinkels was voorzien; de droge kavel verdronk deels, twintig jaar na verloting.  

Wat de achterliggende reden is geweest van de hoge aankoopsom voor kavel 38 is mij nog 
onduidelijk. Wellicht dat de ligging aan het Nieuwe Diep aantrekkelijk werd geacht voor een 

verbinding met de St. Anthonisdijk, het IJ 
of mogelijk de visrechten. Deze rechten 
werden echter afzonderlijk verpacht en 
waren niet gerelateerd aan een kavel. Het 
waren de duurste visrechten in de polder.81  
Wellicht was de kavel beter van structuur 
of iets droger, zo naast de ontwaterende 
molengang.  Wellicht werden economische 
verdienmogelijkheden gezien in de ligging 
aan het Nieuwe Diep.  

 

Fig. 2.8 Ligging van kavel 38 en de Braak op 
de kaart van Drogenham, ca. 1700. 

In de kohieren van 1690 staat het perceel aangeduid als ‘lant’, wat betekent dat er geen groenteteelt 
was, maar dat er naar alle waarschijnlijkheid weiland lag.82 Geen spoor van bebouwing, vishut of 
aanlegplaats vind ik in de kohieren. De archieven laten geen bijzonderheden zien van Jasper Vinkel, 
niet als koopman, regent of investeerder. De familie Vinkel blijft tot in het kohier van 1712 zichtbaar 
eigenaar van de kavel.83 

Bij de springvloed in 1651 wordt Amsterdam getroffen door  grote overstromingen, waarbij de 
Diemerdijk doorbrak. Het naar binnen kolkende water spoelde een gat in de Ringdijk  en vormde zo 

 
81 De visrechten waren hier rond 1700 in handen van Gerrit Geelham en later Cornelis Visscher. 
    Kohieren van de 8e penning met naamindex, 1701-170 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 203). 
82 Kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1687-1691 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 219). 
83 Kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1692-1712 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 220) 
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een braak op kavel no. 38 en 39.84 Deze overstroming en de latere inundatie in 1671 hebben de 
Vinkels  niet van deze grond doen wegdrijven en het heeft niet geleid tot grondmobiliteit of 
faillissement. 

 

fig. 2.9 Kaart uit 1700 met ligging Winterbouw en de moestuynen. 

 

Op de kaart van 1700 is geen huis of hofstede te 
zien. De kavel is aangeduid als landbouwgrond. 
Wellicht woonde Vinkel elders en werd het land 
bewerkt door een knecht die aan de zuidoostkant 
een klein huisje had of inwoonde. Van teloorgang 
van huis als hofstede of buiten kon ook geen sprake 
zijn. Hoogstens was de grond en het gewas 
verzopen. Jasper Vinkel blijkt in 1648 als heemraad 
en schepen te worden aangesteld. Wellicht heeft 
dit hem geholpen om na de ramp in 1651 overeind 
te blijven.  

 

Fig. 2.10 De ligging van de kleine huisje op de hoek van kavel 38 op de kaart uit 1719. 

  

 
84 De Braak werd nog groter doordat men hier grond delfde om de kapot geslagen dijk te herstellen. 
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In 1708 koopt Dijkgraaf Scott kavel 38. Dit kaveldeel grenst aan zijn 
eigen bezit, Reijgersburg, (rode cirkel, kavel 40 o.a.). De kaart uit 
1719 toont een klein huisje met formele tuin in de oksel van de 
Ringdijk en de Kruisweg. Het heeft singels rond kleinere delen van 
het perceel. Wellicht dat er inmiddels warmoesgroenten werden 
verbouwd. De transitie naar warmoesgrond wordt zichtbaar op de 
kaart van Mol uit 1760. De gehele hoek, inclusief de drooggelegde 
Braak, staat aangeduid als moesgronden. Het huisje lijkt verdwenen, 
de warmoesgronden overheersen de beeldvorming in gebruik. Heel 
lichtjes zie je nog een vierkantje met plat dak door de arcering heen 
schijnen. Het mocht niet veel voorstellen. Aan de overkant van de 
Kruisweg ligt ook zo een klein bouwsel. 

Fig. 2.11 Het weggekleurde huis op kavel 38 (blauwe cirkel)  en 
Reigersburg op kavel 40 (rode cirkel) op kaart uit 1770. 

 

In 1832 blijkt de kavel te zijn gesplitst; de punt 
aan de noordwest zijde van de Kruisweg is 
eigendom van een warmoezenier. Het deel van 
kavel 38 waar de Braak op lag is van de eigenaar 
van Reigersburg: De heer Deldel. Geheel volgens 
de traditie van die tijd is Deldel rentenier en heer 
van een hofstede met buitenplaats.  Zijn gronden 
worden aangeduid als weiland, erf, tuin, bos en 
boomgaard. 

Fig. 2.12 De ligging van de gronden van de heer 
Deldel in 1832. 

De grond in de oksel blijft eeuwen lang warmoesgrond. De Universiteit van Amsterdam (UvA) startte 
in de jaren zeventig met de bouw van haar nieuwe campus precies op de dure kavel 38. De tuinderij 
werd opgerold en in 1980 werd de boerderij samen met Winterbouw gesloopt.85 

Nooit zal op deze dure plek  een rijke hofstede of buitenplaats verrijzen, laat staan een met uitzicht 
over het water zoals de hofsteden langs de Vecht. Nergens in de Watergraafsmeer zal overigens 
tegen of op de Ringvaart dijk gebouwd worden, ook niet langs de Amstel. Aan de overkant van de 
Amstel verschenen wel huizen met uitzicht op de rivier. Opvallend genoeg bleef het huis in de Meer 
vooral intern gericht. De ringdijk omarmt het gebied en sluit het naar binnen in het hart. De eerste 
koper investeerde in deze dure kavel om onbekende reden, zijn return of investment komt uit de 
landbouw en later tuinbouw. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de andere twee kavels in het 
cluster waar no 38 onderdeel vanuit maakte tijdens de loting; kavel 36 en 37. 

 
85 Haen, J, ‘Boerderijen in de Watergraafsmeer, van Annahoeve tot Vergulde Eenhoorn’, Vrienden van de 
Watergraafsmeer, (2020), geraadpleegd 11 november 2021.  
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Fig. 2.13 de Ligging van Hofstede Winterbouw op kavels 36 en 37, 1719. 

De kavels 36 en 37 gaan over van de eerste koper  Broer naar Coek, die het tussen 1692 en 1712  in 
zijn bezit had.86  Op de kaarten van 1700 en 1719 staat een grootse hofstede opgetekend: 
Winterbouw. Broer heeft het vanaf het begin duurzaam als landbouwgrond gebruikt en Coek en zijn 
opvolgers hebben dat 3,5 eeuw voortgezet. Wanneer Winterbouw exact is ontstaan in niet helder, 
maar als op de kaart van 1700 een hofstede staat opgetekend, lijkt het voor de hand te liggen dat er  
voor die tijd minimaal sprake zal zijn geweest van een boerderij. 

 

Fig. 2.14 De ligging van Hofstede Winterbouw, met naastgelegen ‘moesthuynen’, 1700. 

De kavels worden later eigendom van de penningmeester van de Watergraafsmeer, Pieter van der 
Meulen, tussen 1760 en 1775. Hij en zijn opvolgers, o.a.  de schepen en heemraad Hermanus 
Metterop gebruikten de hofstede ‘s zomers als buiten. Investering in grondpositie, opbrengst via 
landbouw en presentatie via het zomerverblijf komen hier op traditionele wijze samen.87 
Winterbouw blijft als bundel land en bedrijf tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw bestaan. 
De hoofdstructuur van de kavels verandert niet veel, wat afwateringssloten worden toegevoegd, 
maar het ruimtelijke beeld blijft grosso modo gelijk.88 

 
86 Kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1692-1712 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 220) 
87 Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie 1691-1751 (Amsterdam, SAA, toeg.nr. 30536-230). 
88 HisGIS analyse, zie fig. 3.14 en  
Haen van Langen, Boerderijen in de Watergraafsmeer, van Annahoeve tot Vergulde Eenhoorn. 38-39. 
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 Fig.2.15 Bezit Dull in 1832. 

In de 19e eeuw valt Winterbouw  onder het 
grootgrondbezit van de familie Dull. Hun bezit lag 
geconcentreerd rond Frankendael als 
buitenplaats en Winterbouw als renderende 
landbouwgrond met hofstede voor de pachtboer. 
Zo blijft Winterbouw in elke fase van de 
buitenplaatsenlandschappen zijn rol als 

economische drager vervullen. Anthony Dull jr. werd in 1825 heemraad van de Watergraafsmeer. 
Winterbouw wordt in de jaren tachtig van de vorige eeuw als boerderij en boerenbedrijf gesloopt in 
het kader van de oprukken van De Stad en de universiteit. Frankendael overleeft de tand des tijds. 

 

2.5  Kostbare kavelbundels en  landbouwkundig gebruik 
Binnen de lotingbundels zitten naast de opvallend dure kavel no 38 nog drie duurdere clusters met 
kavels. Het cluster 39-41 brengt per kavel 1600 gulden op. Cluster 45- 47 kent twee dure kavels van 
1600 gulden en één niet geprijsde kavel.  Cluster 48-50 kent twee kavels van 1200 gulden en één van 
800 gulden.89 

Fig. 2.16 De 3 andere dure 
kavelbundels. Groen: 39-41 (Stad), 
blauw 45-47 (Fam. Wijbrands), rood 
48-50 (Stad), 1719.De Stad 
Amsterdam loot samen met ene 
Bartholomeus van Gennep de 
bundel kavels 39- 41 in (groene 
cirkel). Dit is opvallend omdat dit de 
enige keer is dat De Stad samen met 
een andere bieder optreedt in deze 
loting. Wellicht heeft De Stad hier 
meegeboden omdat er geen andere 
gegadigden waren om met Van 
Gennep te coöpereren in deze 
bundel? Of werd hij verleid tot een 
aanvulling in het lot? Het totale 
bedrag voor de bundel is 4800 
gulden, 1000 gulden meer dan het 
blok 36-38.90 

Een quickscan naar Bartholomeus 
laat zien dat deze man, die onder meer in buskruit, salpeter en teer handelt, is gelieerd aan Eduard 
Emptingh.91 Dit geeft echter geen aanwijzing voor het feit dat juist  Van Gennep kavel 39 zou 
verkrijgen terwijl hier de molenplaatsen langs lagen. Logischer was hier het eigendom van De Stad of 

 
89 Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 30536 inv.nr. 669 f9, 13).  
Zie tevens bijlage 1. 

Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 30536 inv.nr. 669 f9, 13).   
Zie tevens bijlage 1. 

91 Notariële archieven, deel 577, 1630-1631. (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 5075 inv.nr. 577, aktenummer 25056). 
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de dijkgraaf geweest. In de kohieren van 1690 wordt de kavel niet benoemd en verder komt Van 
Gennep niet meer voor. De kavels 40 en 41 gaan over van De Stad naar Conradi Graft en vervolgens 
de dijkgraaf De Vicq en later Scott. De hofstede Reigersburg wordt vrij snel na de drooglegging 
opgezet en overleeft opvallend genoeg de overstroming in 1672. Kavel 39 wordt aan het bezit rond 
Reigersburg toegevoegd en dit blijft dit rond 1832, als Deldel hier renteniert (zie boven).92 Zo lijkt Van 
Gennep een korte-termijn-investeerder te zijn geweest. Naar zijn reden om te investeren kunnen we  
vooralsnog alleen maar raden. Reigersburg groeit uit tot een van de meest vooraanstaande 
hofstedes met later de overgang naar Buitenplaats, De landbouweconomische link bleef ook hier 
sterk vertegenwoordigd. 93 

De kavels 45-47 worden door de drie mannen Wijbrands aangekocht voor 3200 gulden en de bundel 
van de kavels 48-50 wordt door De Stad aangekocht voor eveneens 3200 gulden. Ook deze kavels 
blijven door de eeuwen heen landbouwkavels met hofsteden. Opvallend genoeg vindt er geen 
versnippering van het grondgebruik plaats. Het economische model is op deze gronden kennelijk 
duurzaam, zowel in oppervlakte als in gebruik. 

      

Fig. 2.17  Eigendom van kavelbundel 45-47 in 1832 met (A) Tijmen van den Boogaard op kavel 45 en 
(B) koopman Bormeester op de kavels 46 en 47 in 1832. 

Met de kavels 48-50 is de bestuurlijke positie van De Stad geborgd tijdens de 17de en 18de eeuw.94 De 
Stad ging duidelijk voor landbouwkundige opbrengst en liet daartoe op de middelste kavel een de 
hofstede bouwen. In de 19de eeuw komt de grond bij het bezit van Winter terecht. Het gebruik en 
beeld blijft ongewijzigd landbouw en open grond. Net als bij Winterbouw, Reigersburg en 
Bormeester op Eindmeer, komen de dure kavels bij groot grondbezitters terecht die in de 19e eeuw 
zowel een buitenplaats  als hofsteden op hun agrarisch bezit hebben. Hierbij ontstaat  in deze tijd 
een duidelijkere splitsing tussen de hofstede en de buitenplaats. De hofstede dient niet meer als 
zomerverblijf voor de grondeigenaar; daar heeft hij zijn eigen buiten voor. De hofstede wordt een 
boerderij van een pachtboer als onderdeel van een groter bezit.  

Opmerkelijk is  dat de duurdere kavels duurzaam worden aangewend als landbouwgronden. Het zijn 
duurzame investeringen geweest in een continue vorm van gebruik. De goedkopere kavels die De 
Stad bij de loting verwierf gingen een heel andere kant op. De bundels 4-6  en 54-56 hebben ze van 
de hand gedaan.95 Bundel 4-6 wordt groots ontwikkeld tot een tuinencomplex door durfinvesteerder 
Robert van Schagen.96  De gronden 54- 56 blijven grotendeels agrarisch land, maar krijgen kopse 

 
92  HisGIS anlayse conform fig. 2.14. 
93  zie paragraaf 3.4.2. 
94  Kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1692-1712 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 220) 
     kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1713-1729 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 221 
    register van de eigenaren van de percelen 1681-1733 (Amsterdam, SAA, toeg.nr. 30536 inv.nr. 213) 
95  Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. (Amsterdam, SAA,    
Toegangsnr.30536 inv.nr. 230). 
96 zie paragraaf 4.1. 
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kavels met buitenplaatsen.97 De waardering van de grond was veel lager dan die van de gronden aan 
de oostelijke Ringdijk.98  Het is interessant om deze verkopen van De Stad nader te bekijken. 
Wanneer exact ontstond er  een markt waarin nieuwe investeerders de stap durfden te zetten? Op 
welke wijze deed De Stad ze van de hand?  Zo is de overgang van de kavels 4-6 naar Robert van 
Schagen nog niet ontrafeld, maar heeft juist deze stap geleid tot de ontwikkeling van het zo 
kenmerkende lanen- en tuintjescomplex. Die ontwikkeling wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. 

 

2.6  De bewoners begin achttiende eeuw 
De diverse personele quotatie geven in de 18e eeuw inzicht in de bewoning van de huizen in de 
Watergraafsmeer. 99 Belasting wordt geheven volgens een systeem van classificatie van de huizen, de 
aanwezige paarden en personeel.100 Het kohier van 1742 van laat 227 huisnummers zien. 147 van die 
huizen worden aangeslagen. Hieronder vallen 38 warmoezeniers, 11 koehouders, 5 tuinmannen en 2 
renteniers.101 Een van de renteniers vraagt om dispensatie, omdat hij zich weer laat inschrijven in De 
Stad en daarom geen afdracht hoeft te doen in de Meer. Hoe zit het met die 80 andere niet 
betalende nummers? 

Opvallend genoeg werden de professoren en lectoren van de universiteit, militaire officieren, 
ambachts- en handwerkgezellen en dagloners uitgesloten van aanslag. Voor de buitenplaatsen 

gelden hoge afdrachten, volgens een vast 
systeem dat onderscheid maakt tussen 
buitenplaatsen met 4 of 2 personen, met 
een paard of met een jagt (zeilschip), een 
rijtuig of meer dan 2 personeelsleden. 
Ingewikkeld genoeg, maar niet van 
toepassing op de Watergraafsmeer omdat 
daar volgens de quotisatie bijna niemand 
op een buitenplaats woont. De 
regelementen voor inning werden dan ook 
niet door De Stad opgelegd, maar door de 
Staaten van Hollandt en Westvrieslandt.102 

 

 Fig 2.18  Voorschriften taxatie personele 
qoutisatie 1742. 

 

 
97 zie hoofdstuk 3 en bijlage 5. 
98 Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 30536 inv.nr. 669)  9-13.      
Zie tevens bijlage 1. 
99 Scheltus, P. Scheltus, I, Publicatie en reglement op een personeele quotisatie te doen na ieders inkomsten, ’s Gravenhage, 
1742  (Haarlem, NHA, toegangsnummer 3000, inv.nr. 3834) 
100  Oldewelt, W.’Een merkwaardige verzameling belastingkohieren in het archief der gemeente’, z.d., 269–80. 
101  Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. (Amsterdam, SAA, 
Toegangsnr. 30536 inv.nr. 230). 135-151. 
102 Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. (Amsterdam, SAA, Toegangsnr. 
30536 inv.nr. 230). 11-21. 
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fig. 2.19  Bijschrift uit de personele quotisatie met een opmerkelijke notering dat de hofsteden en 
tuinen er voor ‘plaisier’ gebruikt werden en niet als woonplaats aangerekend dienden te worden. 

Er  wonen in 1747 volgens de boeken 151 gezinnen in de Meer, 107 getrouwde mannen en opvallend 
genoeg 108 getrouwde vrouwen, 12 weduwnaars,  29 weduwen, 210 jonge mannen en 226 jonge 
meisjes. In totaal waren het 647 inwoners, waarvan er 421 protestants en een opmerkelijk hoog 
aantal van 226 rooms-katholieken.103 Onder deze getallen vallen niet de al dan niet periodieke 
inwoners van de buitenplaatsen en speeltuinen. Maar ook niet de hofstedes, terwijl de koehouders 
wel in de quotisatie moesten afdragen. De koehouder woonde kennelijk bij de hofstede, in een huis 
dat separaat aangeslagen kon worden. Belastingtechnisch waren er geen buitenplaatsen in de 
Watergraafsmeer, wel onbewoonde hofstedes en tuinen al dan niet met betalend personeel. Zo 
betaalt Dirk Swaming, koehouder voo Van Swedenrijck, wel belasting en wordt vermeld dat hij een 
‘meijd en een paard tot de kostwinning heeft’.  

 

Fig. 2.20  De koehouder op Sweedenrijk woont in het voorhuis en wordt aangeslagen voor een ‘meijd 
en een paard, tot kostwinning’ volgens de quotisatie van 1742. 

Het is opmerkelijk dat de gewone gezinnen en boeren diegenen waren die deze belasting moesten 
afdragen, terwijl de lust en praal de dienst uitmaakten. Twintig bewoners,  dagloners, tuinmannen, 
boomkwekers of metselaars moeten in de Schagerlaan afdragen. Zelfs als je in de kelder woont tel je 
mee. Alleen de subschout, een houder van een melktuin en een sier-warmoezenier worden voor 
hoge huurwaarden aangeslagen. Alle andere mooie speelhuizen die in deze tijd langs de laan staan 
ingetekend betalen dus niets, omdat ze conform de melding louter voor plezier zijn en er geen 
mensen echt wonen. Pieter Eijsendijk, herbergier aan de maliebaan,  en Bartholomeus Wolfswinkel 
bij de Schulpbrug moeten een hoog bedrag betalen dat gelijk staat aan het tarief voor een 
buitenplaats zonder paarden, jacht of personeel. Arent van Dijk, substituutschout en bode woonde 
aan de Schagerlaan en droeg het hoogste bedrag af van 60 gulden. Deze belasting zou moeten 

 
103 Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. (Amsterdam, SAA, 
Toegangsnr. 30536 inv.nr. 230). 75. 
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worden vergeleken met de lasten die men in De Stad moest afdragen voor het bezit van een 
buitenplaats. De personele quotisatie van Amsterdam geeft daar inzicht in.104 

Het aantal bewoners is in 1742 rond de 650. Kruizinga vermeldt dat in 1651 bij de dijkdoorbraak 400 
bewoners zich uit de polder haastten. Dat is opmerkelijk veel ten opzichte van het aantal in 1742, als 
de Meer dan rond zijn bloeiperiode zou zijn. De vergelijking maakt duidelijk dat het zeker geen kale 
boel is geweest in 1651 en dat het beeld van maar een handje vol hofstedes of boerderijen ook 
vanuit dit perspectief niet zal kloppen.  

 

Fig. 2.21 Aanslag van Pieter Eijsenwijk als herbergier aan de Maliebaan, voor het tarief van f.40,- 

De quotisaties geven een goed inzicht in de vaste bewoners van de Meer. Zo wonen er in de hoek bij 
de Schulpbrug onder meer schippers, groenetenschuitvaarders, tuin- en timmermannen, een 
klerenmaker,  een broodbakker, commerijhouders, een kinderschoolhouder, visventers en 
boomkwekers. Het is duidelijk dat dit de ambachtsbuurt is geworden zo halverwege de 18e eeuw.  

 

2.7 Buitenplaatsen in de quotisatie van 1742 
 

Fig.2.22  Quotisatieregels opgelegd door de Staaten 
van Hollandt en Westvrieslandt. 

 

In het quotisatieregelement van 1742 werden naast 
ontheffingen (zie bovenstaande paragraaf) ook 
aanwijzingen gegeven voor de belasting van 
buitenplaatsen. Hofsteden en pleziertuinen waren 
gevrijwaard, evenals een paar andere categorieën.  

In de personele quotisatie van 1742 voor de 
Watergraafsmeer worden 80 quotisatienummers niet 
aangeslagen. Dat betekent niet meer en niet minder 
dan dat er maximaal 80 buitenplaatsen en 
pleziertuinen zouden zijn ontzien bij de aanslag. Maar 
ook professoren of dagloners kunnen bijvoorbeeld 
deel uitmaken van deze groep, ook als zij in een 
gewoon huis wonen (zie fig. 2.18). 

 

 
104 De personele quotisatie van 1742 van De Stad is hier een van de geschikte bronnen voor omdat hierin precies per adres 
staat genoteerd wie een buitenplaats had en daarvoor werd aangeslagen. Helaas is deze bron niet online beschikbaar en te 
omvangrijk voor een betaalbare scan, waardoor dit onderzoek afgebroken moest worden in de Covid periode. 



50 
 

Opvallend is dat in de verponding van 1690  al meer dan 110 pleziertuinen voor kwamen. Dus wat de 
80 betekent, valt nog te bezien.  

 De categorie ‘buijtenplaats’ en hofstede worden genoemd: elk maar één keer. De substituurschout 
woonde in het huis met buitenplaats en de herbergier van Rozendael woonde in een huis met een 
hofstede. Hier staat de naam van de Weduwe Beijstervelt bij genoemd. Zij zal eigenaresse zijn. De 
aanslag is hoog; 600 gulden. De buitenplaats van de subschout wordt voor ‘slechts’ 200 gulden 
aangeslagen. 

 

Fig. 2.23 Quotisatie van de subschout voor zijn ‘buijtenplaats’, meid, knegt en wagen met 2 paarden. 
Schagerlaan 1742. 

 

Fig. 2.24 Quotisatie herbergier voor zijn huis, de hofstede, meid, knecht en paard met wagen, 1742. 

 

 

Fig. 2.25 ´De Herberg Rozendael, aen den Ringdijk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen´, 1725.  
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Fig. 2.26 Quotisaties voor warmoezenier, koehouder en herbergier bij de Maliebaan, 1742 

Koehouders en warmoezeniers worden over het algemeen voor een aanzienlijk bedrag aan 
huurwaarde  voor hun huis en land aangeslagen. De huurwaarde van de koehouders is  over het 
algemeen het dubbele van die van de warmoezeniers. Dat kan deels worden verklaard door een 
groter aantal morgens land, maar wellicht ook door hun grotere boerderijcomplexen. Dit duidt er op 
dat er in 1742 niet meer dan 11 (belastingtechnisch) echte  hofsteden in de Watergraafsmeer zijn.  
De herbergier van de Maliebaan, met twee tuinen, spant de kroon; 900 gulden. Ook zijn huis wordt 
geen buitenplaats of hofstede genoemd, ondanks de twee tuinen.  

De belastingtechnische betekenis van de begrippen kan natuurlijk anders liggen dan de waarde die 
door de bewoners en burgers aan werd verbonden. Toch is het voor de Watergraafsmeer zinvol om 
meer van dit soort quotisaties naast elkaar leggen om beter inzicht te krijgen in de begripsbetekenis 
van toen. De quotisatie van De Stad  van 1742 moet zeker daar zeker bij worden betrokken.105 Daarin 
staat de  afdracht voor de buitenplaats in de Watergraafsmeer die de stadse bewoner aan de Stad 
moest afdragen.  

 
105 Deze exercitie was tijdens de opstelling niet verder mogelijk. alleen de gescande en de door mij zelf gefotografeerde 
registers stonden me tijdens de lockkdown ter beschikking.  
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Het duiden van het aantal buitenplaatsen in de Watergraafsmeer blijkt ook via deze weg niet 
makkelijk te zijn; het kaartbeeld is vertekend of lastig te interpreteren, de kohieren van de Meer 
alleen geven geen uitsluitsel. Het juiste inzicht zal moeten ontstaan door een combinatie van deze 
bronnen samen met het individuele onderzoek van de  hofsteden of buitens. Juist de beginperiode 
wordt in de voorhanden zijnde gegevens van de individuele buitenplaatsen nog vaak gemist, 
waardoor een gemankeerde indruk ontstaat van de ontwikkelingen in de polder in de beginperiode. 

Kennelijk ontstaat na 1742 een belastingstelsel dat onderscheid afdwingt en wellicht daardoor 
stimuleert om het buiten aanzien te verschaffen door een upgrade in gebruik of uitstraling of juist af 
te schalen naar een speelhuis, zodat geen hoge belasting verschuldigd was. Deze ontwikkeling kan 
medio 18de eeuw nog zijn versterkt doordat de gegoede burgerij zich bijna allemaal een 
buitenverblijfje kon veroorloven. Onderscheiden werd dan belangrijker.106 

 

2.8 Conclusie 
De verkoop van de kavels in de Watergraafsmeer geeft een treurig beeld af. De grondwaarde is 
dramatisch gekelderd in de twee jaar tussen het droogvallen en de verloting. De Stad houdt 
aanvankelijk veel grond in eigen bezit, wellicht door een te lage interesse vanuit de private kopers, 
wellicht uit speculatiezucht. Er zijn slechts 3 grotere opkopers, vaak worden er één a twee kavels, 
soms slechts een halve kavel gekocht. Chatelijn is een van de grote investeerders in de polder. Zijn 
rol blijft nog onduidelijk. Er zijn geen grote regentennamen in deze eerste ronde aan de verkoop 
verbonden. Het levert allerminst een glorieus beeld op van deze concessie. Dat kan verklaren 
waarom de beginperiode van de Watergraafsmeer niet zo prominent in beeld is gebracht, door zowel 
cartografen als in geschriften. Het zal voor De Stad een uitdaging geweest zijn om een positieve 
ontwikkeling in de polder te stimuleren. Dat kwam duidelijk niet vanzelf op gang. De eerste laag van 
auteurs was hierdoor niet getekend door groots regentenbezit, zoals dat bij veel concessies wel het 
geval was.107 In dat opzicht kent de Watergraafsmeer een andere start dan in de lijn van de 
verwachting van velen ligt.108  
De Watergraafsmeer kent een stabiel eigenaarschap, ook in de lastige beginperiode van de 
droogmakerij.  De overstromingen hebben geen opsplitsing of schaalvergroting  op bedrijfsniveau 
teweeg gebracht.  Binnen de ontwikkelingsperiode vindt een transitie plaats van hofstede met een 
eigen herenhuis (of kamer) op dezelfde kavel naar een hofstede met een pachtboer op afstand als 
onderdeel van een groter buitenplaats-complex met gronden op afstand.  Met deze transitie is 
tevens het type eigenaren veelal gewisseld van koopman naar regent tot rentenier. 
Halverwege de 18de eeuw werd de Watergraafsmeer bewoond door een gevarieerde groep van 
handels- en arbeidslieden, koehouders en warmoezeniers, 650 mensen in totaal. Doordat de 
eigenaren van de buitenplaatsen, lusttuinen en hofsteden niet in de Watergraafsmeer maar in de 
stad belasting betaalden, geven de quotisaties geen inzicht over dat aantal en type eigenaren. Het 
aantal niet betalende kohiernummers kan door de diverse uitsluitingen niet worden gelezen als het 
aantal buitenplaatsen, hofsteden en tuinen. Wel lijkt het aannemelijk dat met maar 11 koehouders 
er ook niet heel veel meer dan  11 echte hofsteden kunnen zijn geweest in deze periode. De 
regelgeving vanaf 1742 lijkt af te dwingen dat een bewust, belastingtechnisch, onderscheid tussen 
buitenplaats, hofstede en pleziertuin gaat ontstaan. In eerdere kohieren is daar geen sprake van. Dit 
lijkt aan te sluiten bij de trend dat de hofsteden in die tijd steeds verder zijn ontwikkeld tot echte 
buitenplaatsen en tuinhuisjes tot verblijven. 

 
106Dit sluit aan bij de ontwikkeling die Van den Broeke beschrijft. Broeke van den, Het pryeel van Zeeland. 26-33. 
107 Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van landaanwinningsprojecten in Hollands 
Noorderkwartier, 1597-1643. 403-469. 
108 het is interessant om na te gaan of van deze low-profile investeerders wellicht enkele wel door deze investering toe 
treden tot de regentenklasse.  
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3  Het ruimtelijk beeld vanaf de kaart en uit de kohier  
 

Voor het begrijpen van de eerste ruimtelijke ontwikkelingen in de Watergraafsmeer is naast vele 
geschreven contemporaine bronnen, een juist geïnterpreteerde kaartenreeks noodzakelijk. Er is 
weinig kaartmateriaal uit de beginperiode, waardoor een juiste datering va de eerst beschikbare 
beelden nauw steekt. Het is  van belang om veel gebruikte kaarten te toetsen op hun historische 
bewijskracht en ze in een juiste sequentiële tijdlijn te plaatsen.109  

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de beschikbare collectie kaarten en die mogelijke 
volgordelijkheid toegelicht. Het onderzoek als geheel is opgenomen in bijlage 4 en 5. De conclusies 
worden meegenomen in dit hoofdstuk en zijn verwerkt in de keuzes voor opname in de 
kaartcollectie. Het onderzoek is verricht aan de hand van notities die Kruizinga rond de kaarten heeft 
gemaakt, maar kent zijn eigen uitkomsten.110  De resultante is de kaartcollectie ‘Watergraafsmeer 
ruimtelijke ontwikkeling 1629-18221’ zoals afgebeeld in 3.6. 

Door het kaartonderzoek wordt automatisch verbinding gelegd tussen het kaartbeeld en veel 
archiefbronnen als kohieren en verpondingsregisters. Hierdoor levert een blik op de kaart meer 
inzicht op dan puur een relevante collectie, maar bijvoorbeeld ook inzicht in ontwikkellijnen van 
boerderijen naar hofsteden en buitenplaatsen, aanvullende inzichten over stichters en 
grondeigenaren en presentatiedrang van eigenaren op kaarten.  Een aantal van deze onderwerpen 
uit het kaartonderzoek zijn in paragraaf 2.4 als casussen opgenomen.  

Het onderzoek heeft mij doen beseffen dat voor een goed inzicht in de duiding van buitenplaatsen, 
tuinhuizen, hofsteden meer nodig is dan het tellen op een kaart of een telling uit de kohieren.  Daar 
kom ik in mijn synthese op terug. Dit inzicht maakt dat ik  binnen deze scriptie  geen uitspraken doe 
over aantallen buitenplaatsen en hofstedes. 

De kaartcollectie staat in zijn geheel in 3.6 afgebeeld. 

 

3.1 Kaartreeks 
Om van een verzameling kaarten tot een kaartcollectie te komen die een zo goed mogelijke tijdlijn 
weergeeft van de ontwikkeling van de Watergraafsmeer tussen 1629 en 1832 zijn veel verschillende 
kaarten in diverse archieven bekeken. Een gedeelte van de kaarten is in origineel bekeken, het 
grootste deel via de beeldbank. 
De kaartenverzameling riep een aantal vragen op over het voorkomen van verschillende staten van 
kaarten, verschillende door de archieven toegedichte uitgiftedata en opstellers. Om de collectie zo 
zuiver mogelijk te maken heb ik  vier kaarten nauwkeurig onder de loep moeten nemen om zowel de 
juiste periode van eerste druk te achterhalen, de sequentie in deze kaarten vast te stellen en de 
betrouwbaarheid van het kaartbeeld te toetsten. Deze vier kaarten vormen een belangrijke schakel 
in het krijgen van het juiste beeld van de beginperiode van de Watergraafsmeer als droogmakerij. 

 
109 De betrouwbaarheid van een kaart hangt af van zowel het doel van de kaart (opdrachtgever), de kaartmaker, de 
vervaardigingsperiode als bijvoorbeeld de gebruikte techniek. Niet elke kaart is voor een specifiek onderzoek even geschikt. 
Een puur technische waterstaatskaart zal voor de waterstaatkundige aspecten veel informatie bevatten, maar voor 
lusttuinen minder of zelfs geen inzicht op leveren. Naast bewijskracht is het essentieel om een reeks van kaarten te 
gebruiken die representatief zijn voor het verkrijgen van inzicht in de geografische context van de Watergraafsmeer. Zie 
bijlage 4 en 5. 
110 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 34-41. 
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 A    B 
 
Fig. 3.1  Watergraafsmeer in grotere context 
Kaartbeeld A: De kaart ‘Afbeeldingen van de wydvermaarde en beroemde Koopstad Amsterdam met 
d'omleggende landen’  toegeschreven aan Gerrit Drogeham en Daniel Stopendaal met diverse 
dateringen en uitgevers. datering tussen 1685 en 1750. (Detail Watergraafsmeer zie fig. 3.4). 
Kaartbeeld B: De kaart ‘Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs gebied. 
Benevens alle de plaisante Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, de geheele Diemer Meer, 
als meede naa Slooterdyk en den Overtoom, &c’, toegeschreven aan graveur Pieter Mol met diverse 
datering en uitgevers. 1770 (zie kaart 8 in paragraaf 3.6 voor grotere afbeelding). 
 
 

A    B 
 
Fig 3.2. Watergraafsmeer solo 
Kaartbeeld A: De kaart ‘Watergraafs- of Diemer-meer’; verschillende publicatiedata en onbekende 
makerof toegeschreven aan Daniel Stopendaal. datering tussen 1680 en 1725 ( zie afbeelding 3.13 voor 
grote weergave) 
Kaartbeeld B: Kaart van de Watergraafsmeer door Pieter van den Berg. 1719. (zie in 3.6 kaart 6 voor 
grote afbeelding). 
 
 
Op de kaart van Pieter van den Berge (3.2 B)  staat het jaar van uitgifte vermeld 1719. Deze datum 
wordt onderschreven door de gepubliceerde aankondiging van de uitgifte van deze kaart op 27 april 
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en 11 mei in 1719 in opdracht van de dijkgraaf en heemraden van de Watergraafsmeer.111 Opvallend 
is dat het de ‘nieuwe kaert van dezelve Meer’ wordt genoemd. Dat doet vermoeden dat er een 
voorgaande kaart is geweest die in opdracht van de dijkgraaf en heemraden is gemaakt en dit een 
nieuwe, minstens tweede, kaart betreft. Een eerder kaart die specifiek voor de Watergraafsmeer is 
gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en heemraden is niet aangetroffen, althans niet met die 
vermelding. 
 

3.2 Kruizinga’s blik op de kaart  
Kruizinga beschrijft in zijn boeken de ontwikkeling van de Watergraafsemeer op basis van een zestal 
kaarten.112 Hij neemt de lezer mee in een wandeling langs het kaartbeeld en geeft zo een 
interpretatie van wat hij ziet op de kaarten. Kruizinga’s blik wordt een beschrijving die vele auteurs 
overnemen alsof het een eenduidige foto betreft van een periode van ca. anderhalve eeuw van 
ontwikkelingen.  Hij  maakt vooral gebruik van kaarten, gravures van buitens, (betaalde) lofzangen en 
een historisch relaas van Niedek die voorkomen in Leth’s bundel ‘Verheerlijkt Watergraafsmeer’ uit 
1725.113 Velen nemen zijn zienswijze één op één over. Dat leidt er toe dat veel vervolgstudies 
voortbouwen op zijn inzicht, zonder acht te slaan op zijn notities Na het controleren op 
kaartaspecten zoals ik in bijlage 5 heb beschreven, probeer ik de datum van uitgifte van twee kaarten 
te duiden aan de hand van zijn kanttekeningen en het nodige controlerende  archiefwerk. Het 
onderzoek toont aan dat dit niet overbodig is geweest. Kruizinga heeft z’n notities niet voor niets 
gedeponeerd. 

Hij benoemt vijf aspecten die hem  als verschillen in de kaarten opvallen:  
 Datering kaart Drogenham (zie fig. 3.1 A en paragraaf 3.7)  versus het voorkomen van namen 

van eigenaren uit andere periode; 
 De molens (aantallen); 
 Het plein bij het rechtshuis (vorm); 
 De aantallen buitenplaatsen; 
 De verschillen in beschrijving bij de buitenplaatsen; naam eigenaar, naam buitenplaats of 

kavelnummer. 

Nog één zin wijdt hij er aan ter waarschuwing: ‘Wie van een plek of van een buitenplaats iets wil 
weten, raadplege alle 3.’114 Checks op zijn notities zijn lastig, omdat in zijn boeken bronverwijzingen 
ontbreken dan wel generiek zijn opgenomen.  

 

Conclusies uit het kaartenonderzoek naar aanleiding van Kruizinga’s aandachtspunten: 

 Kruizinga’s aanmerkingen over de datering van de kaart van Drogenham kloppen. Hij had een 
jongere staat van de kaart, die niet paste bij de uitgiftedatum. Zowel de oudste als de jongste 
versie van de verschillende uitgaven zijn opgenomen in de collecties. Ze omvatten beide iets 

 
111 ‘431. 1719, 27 april en 11 mei Dewyl de Heeren Dykgraef en Heemraden van de Watergraefs of Diemermeer, een 
nieuwe Kaert van dezelve Meer hebben doen etsen en drukken, werden de Ingelanden van de opgemelte Meer, en alle 
anderen die zig van de-zelve zullen willen voorzien, by deezen geadverteert, dat de voorsz. Kaerten te bekomen zyn 
t'Amsterd. by Pieter van den Berg Kaerverkoper op de Heylige Weg, voor 2 gl. 't stuk.’ 
Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621-1811 Pagina 101. 
112 Zie bijlage 5, hoofdstuk 1, Kruizinga’s kaartenreeks. 
113 Brouerius Niedek van, Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermer, by de stad Amsterdam, (Amsteldam: Andre & Henry 
de Leth, 1725). 
114 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.41.Kruizinga doelt met 3 op de kaarten 3.1A 
(“Drogenham”), 3.2 A (onbekend-Stopendael) en 3.2B (Van den Berge). 
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andere informatie. De oudste staat is maximaal uit 1700. Terminus a quo is 1686; de bouw 
van de Duivendrechtse brug, die op de kaart staat (zie hierna fig. 3.3). 

 Het aantal molens verschilt inderdaad per kaartbeeld erg. Maar ook Kruizinga weet geen 
eenduidig verhaal op te houden. Ik concludeer in mijn onderzoek dat vóór 1700  er 3 molens 
voorkwamen langs de Amstel. Het is zeer waarschijnlijk dat ze al eerder zijn verdwenen, vóór 
1693 (zie §3.4). Dit leidt tot het inzicht dat het kaartbeeld van ‘Het Watergraafs- of 
Diemermeer’ niet overeenstemt met de werkelijkheid in 1725, als de kaart wordt uitgegeven. 

 De vormgeving van het plein is inderdaad afwijkend in de diverse kaarten. Bij vergelijking van 
afbeeldingen met kaartbeelden blijkt echter dat juist de kaart waar Kruizinga op dit aspect 
vaagtekens bij had gezet wel het dichtst bij de weergave van de gravures zit; de kaart van 
Pieter van den Berge. Het geeft geen richting  aan de datering van de andere kaarten. 

 Het aantal hofsteden is redelijk constant over de kaartbeelden heen: circa tien. Het aantal 
buitenplaatsen, lusttuinen en alle varianten  is in totaliteit als bundel te tellen, zie tabel x.  
Zonder verdergaand onderzoek naar de juiste lezing van zowel de kaartbeelden, 
afbeeldingen en aantekeningen in kohieren en akten, is elk onderscheid en aantal 
daarbinnen aanvechtbaar.115 De aantallen geven vooralsnog geen aanleiding voor nadere 
datering van de kaarten. De kaart van Drogenham uit (maximaal) rond 1700 geeft 133 
buitenkavels aan, de kaart van Van den Berge uit 1719 maar een fractie meer. In 1770 zijn 
het er 124. Daarna begint het aantal duidelijk te zakken, maar dat zegt niks over het totale 
oppervlakte aan buitengoed op dat moment.  
 

 
Tabel 3. 1 Telling van het aantal hofsteden of buitens op diverse kaarten gedateerd tussen 
1700 en 1821, gebaseerd op voorkomen type afbeelding hoofdhuis en omgeving (zie 
definities 1.3) 
 

 Het onderzoek naar de naam-aanduidingen versus kaartbeelden levert aanvullende inzichten 
op over informatie van buitenplaatsen die niet compleet is of  (voor de tijdsperiode) onjuist 
staat vermeld in diverse secundaire literatuur.116 

 De genoemde stichtingsdatum van een buitenplaats rond eind zeventiende  en begin 
achttiende eeuw duidt regelmatig de datum aan waarop een nieuwe eigenaar in een buiten 
trok, er nieuw allure aan gaf (van boerderij naar hofstede of  buitenplaats bijvoorbeeld) of er 
een (nieuwe) naam aan gaf. Er is echt nader onderzoek nodig naar de stichting van de eerste 

 
115 zie voor definities en dillema’s paragraf 1.4. 
116 Nog al wat tuinen en buitenplaatsen veranderen van naam door de tijd heen,  naar gelang wie de eigenaar op dat 
moment is. Zie hiervoor bijlage 5.  

aantal hofsteden en aantal kavels met een buitenplaats of speeltuinen

bestand maker datering Hofsteden Buitens (tuin of buitenplaats)
KOKA00366000001 onbekend 1680-1719 10 122
KOKA00390000001 Drogenham Stopendaal 1700 10 133
ANWK00025000001 P. v.d. Berge 1719 7 140
KOKA00417000001 Tirion 1749 9 49
*VIII*.B.j.3 (DK38-12) de Wandelaar 1732 0 0
KAVA00027000001 P.Mol 1770 10 124
10094008123 Covens 1788 10 64
KOKA00419000001 Tischbein 1788 6
KAVA00023000001 J.B.de Bouge 1807 0 93
NL-HlmNHA_253-1_0019 Groll 1810 12 50
NL-AsdWAGV-010083 van Diggelen 1821 12 6
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boerderijen en buitens tussen 1631 en 1690. Door het beter ontsloten archief na 1690 is er 
wel vaak informatie over de tijd er na bekend, maar niet van daarvoor. Nu wordt er te vaak  
vanuit gegaan dat er dan ook geen bouwsel was. Er is zeker sprake van de overgang van 
boerderij, naar hofstede naar buitenplaats in die tijd.  De hofstedes spelen een grote rol bij 
de aanvang van de buitenplaatsencultuur in de Watergraafsmeer, samen met de 
ontwikkeling van de lust- en speeltuinen. 

 De ontwikkeling van de speeltuinen en laantjescomplexen is georganiseerd ingezet door 
Robert van Schagen als investeerder. Dat inzicht heeft geleid tot een verdieping in het 
hoofdstuk grond. 
 

 De kaart ‘Het Watergraafs- of Diemermeer’ is naar alle waarschijnlijkheid getekend in een 
andere periode dan die waarin de namen van de eigenaren zijn toegevoegd. Het kaartbeeld 
lijkt te zijn opgesteld rond 1714, maar kan zijn gebaseerd op oudere kaarten of opnames. Er 
is sprake van een paar bijwerkingen met andere tekenstijl, vlak voor uitgifte (zie bijlage x). De 
aanduidingen van eigenaren of namen van de buitenplaatsen zijn na 1713 vermeld, met 
laatste vermeldingen tussen 1721 en 1725. De testen passen bij de uitgiftedatum, het 
kaartbeeld kan van veel eerder zijn. Het is echter niet aan te tonen dat dit van 1680 kan zijn 
zoals is aangegeven in het Stadsarchief van Amsterdam. De kaart kan door het voorkomen 
van de Duivendrechtse brug niet ouder zijn dan 1686, als er vanuit wordt gegaan dat deze 
niet later is toegevoegd. Zie onderstaande tabel. 
 
 

Onderzocht deel kaart Het 
Watergraafs- of Diemermeer 

Naamsaanduiding mogelijk in Kaartbeeld periode 

Harteveldsbrug 1721- 1725 Na 1714, bijgewerkt net voor 
1725 

Schagerlaan 1723-1725 Mogelijk rond 1700 of eerder 
Kruisweg ZO 1713 ca  1717-1725 
Scott Reigersburg Na 1713 Voor 1719 mogelijk veel eerder 

 
Tabel 3.2:  Per onderzocht kaartgedeelte  van de kaart Watergraafs- of Diemermeer staan 
aangegeven de periode waarin de naam van de eigenaren of buitenplaatsen kloppen met de 
archiefstukken (meest kritische periode aangehouden) en de periode waarmee het kaartbeeld 
lijkt over een te stemmen met die archieven. Het laat zien dat de periode van opstellen van 
het kaartbeeld niet hoeft overeen te stemmen met het plaatsen van de namen van de laatste 
eigenaren. 
 
 

 Het lijkt daarbij onwaarschijnlijk dat Stopendaal de kopergraveur van de kaart ‘Het 
Watergraafs- of Diemermeer’ is. Zijn tekenstijl en interpretaties van de buitenplaatsen wijkt  
veel af van het getoonde kaartbeeld. Stopendaals naam was verboden aan ‘Verheerlykt 
Watergraafsmeer’ door zijn daarin opgenomen serie kopergravures die de buitenplaatsen 
afbeelden.  
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 A 

 B 

Fig. 3.3 (A) Op de kaart van Balthazar Floris ontbreekt de Duyvendrechtse brug (blauwe cirkel), op de 
kaart van Drogenham komt de brug voor. De brug is in 1686 aangelegd (blauwe cirkel). (B) Het 
kaartbeeld van Blaeu is, ante quem,  van voor 1686 (1636) , van Drogenham is, a quo, van na 1686 
(ca. 1700).  



59 
 

Fig.3.4  De kaart van landmeter Drogenham, in koper gezet door Stopendaal en uitgegeven door 
Visscher, ca 1700. 
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3.3 De kaart  ‘De wydvermaarde koopstad’ nader onderzocht 
 

    

Fig. 3.5 De kaart  GERRIT DROGENHAM (1700) ; volledige kaart (A) en uitsnede van het deel van de 
Watergraafsmeer (B). 
 
De kaart van de wijdvermaarde koopstad is een grote kaart met een afmeting van 1140x750 mm.  
Het beeldt de ‘koopstad’ Amsterdam en haar ommeland af. Hij is door landmeter Gerrit Drogenham 
ingetekend en door Daniel Stopendaal in het koper gezet. Oorspronkelijk uitgever is Nicolaus 
Visscher, een vooraanstaande drukker en uitgever van vele kaarten.  

Kruizinga worstelt met de (ontbrekende) datering van de kaart. Hij geeft aan dat er minder hofsteden 
op staan dan op de kaart ‘De Watergraafsmeer’ uit het Verheerlijkt Watergraafsmeer. Het is daarom 
aannemelijk dat de kaart ouder is, zo stelt Kruizinga.117 Op de titelbalk van de kaart die hij gebruikt 
staat dat de kaart bij R. en J.Ottens is te verkrijgen. Dat kan alleen na 1726, omdat de broers Ottens 
pas na 1726 de zaak van hun ouders overnemen. Kruizinga merkt op dat de vermelding van Ottens er 
later bij gegraveerd kan zijn. Feitelijk vermoedt hij dat hij een latere druk heeft van de originele kaart 
maar de originele kaartuitgifte door Visscher niet ter beschikking heeft. Vraag is dan: is de originele 
kaart te traceren? Wijkt het beeld op deze kaart af van het kaartbeeld dat Kruizinga heeft gezien en 
wat heeft dat voor consequenties voor het inzicht over de Watergraafsmeer? 

Versies van de kaart 
In het Stadsarchief Amsterdam blijken al vijf  varianten van de kaart aanwezig te zijn met drie 
verschillende mogelijke dateringen en twee verschillende uitgevers. De verschillende kaarten in het 
Stadsarchief krijgen ook verschillende uitgiftedata mee.  Twee kaarten met opmerkelijk genoeg de 
twee verschillende uitgevers krijgen beiden 1700 mee als vermoede datum. Het exemplaar uit het 
archief van Amstel Gooi en Vecht (NL-AsdWAGV-010141) is een afdruk van de staat uit de tijd van 
Ottens en krijgt eveneens de datering 1700 mee. Het Rijksmuseum heeft de datering van kaart RP-P-
AO-20-53  geschat tussen 1685 en 1702. Dat is een exemplaar met dezelfde titelstrook als het 
exemplaar 010001000891 uit het Stadsarchief Amsterdam. 

 

 

 
117 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 40. 
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Afbeeldingsbestand Meegegeven datering (laatste) uitgever volgens 
kaart118 

010001000891 (SAA) 1700 Nicolaus Visser 
KOG-AA-3-02-083 (SAA)119 1700 Nicolaus Visser 
KOK00390000001 (SAA)120 1700 R.& J. Ottens 
ANWK000240000001 (SAA)121 1717 ca.  Nicolaus Visser 
010094008087 (SAA)122 1750 R.& J. Ottens 
RP-P-AO-20-53 (RM)123 1685-1702 Nicolaus Visser 
NL-AsdWAGV-010141 
(WAGV)124 

1700 R.& J. Ottens 

 

Tabel 3 Overzicht van de voorkomende varianten van de kaart ‘Wijdvermaarde Koopstad Amsterdam’ in het 
Stadsarchief van Amsterdam (SAA), Rijksarchief (R) en historisch archief van het Waterschap Amstel Gooi en 
Vecht (WAGV. 

 

 

 

Fig. 3.6  Verschillen in de titelstroken van de diverse staten van de kaart ‘Afbeelding van de 
wydvermaaerde en beroemde koopstad Amsteldam…’ respectievelijk  bestandsnr.  SAA 
010001000891 en SAA KOK00390000001, gedateerd 1700 en 1750.   

Aantekeningen in potlood op de kaart 
Onderaan de originele kaart KOKA00390000001 (1700) uit het Stadsarchief Amsterdam staat in 
potlood vermeld dat de gebroeders Ottens pas vanaf 1726 uitgeven.125 Er staan op de kaart nog twee 
opmerkingen in potlood over eigenaren van buitenplaatsen buiten de Watergraafsmeer. Dhr. Pinto 
woonde vanaf 1717 op Trompenburg. Belmonte zou in 1730 eigenaar zijn van Ruyssenstein. Beide 
namen en buitenplaatsen of hofsteden staan inderdaad op de kaart, zie fig. 3.7 en 3.9.  

 

 
118 Opmerkelijk is dat in de archieven vaak andere varianten van de namen van de uitgever(s) worden 
meegeven, zoals Nicolaas Visscher of Ottens, Reinier en Josua. 
119 (Amsterdam, SAA, 010001000891) 
120 (Amsterdam, SAA, KOK00390000001) 
121 (Amsterdam, SAA,ANWK000240000001) 
122 (Amsterdam, SAA, 010094008087) 
123 (Amsterdam, RM, RP-P-AO-20-53) 
124 (Amsterdam, HAWAGV,NL-AsdWAGV-010141) 
125 De eerste aantekening luidt: ‘22 october 1726 nemen Rinier en Josua Ottens op den Neiuwendijk bij de Janssteeg de 
zaak van hun ouders over. De tweede aanteking luidt: ‘Belmonte was eigenaar van Ruyskenstuin in 1730 toen de Pito op 
Tulbenburg woonde , eigenaar sedert 1717. (Amsterdam, SAA, KOKA00390000001). 
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Fig.3.7 Vermelding David de Pinto bij Tulpenburg en Kostverloren of Ruysensteijn de Baron de 
Belmonte op uitsnedes van de Kaart Drogenham/Stopendaal (KOKA00390000001 SAA). 

 

Bij controle van de feiten blijkt dat inderdaad de Baron de Belmonte (1688-1729) eigenaar van de 
buitenplaats Kostverloren of Ruyssenstein aan de Amstel is geweest, maar dat hij reeds in 1729 was 
overleden.126 Betram vermeldt in zijn Noord-Hollands Arcadia dat Belmonte de hofstede in 1708 in 
handen kreeg en dat hij er waarschijnlijk een nieuwe huis bij liet bouwen.127 Tulpenburg werd 
volgens Bertram inderdaad in 1717 verkocht aan David de Pinto jr.  

 

Fig. 3.8 Detail van de potloodaantekening op een van de staten van de kaart van Drogenham 
(Amsterdam, SAA, KOKA00390000001).  

Dit maakt duidelijk dat de betreffende kaart niet een druk uit 1700 kan zijn. De kaart moet zijn 
bijgewerkt voor een nieuwere druk die is uitgegeven door de gebroeders Ottens nadat zij na 1726 
zijn gaan uitgeven. Die uitgifte moet liggen na 1726 maar vóór 1729, er van uitgaande dat de kaart 
niet na de dood van Belmonte (1729) is bijgewerkt. Kaart KOKA00390000001 is niet gepubliceerd in 
1700. Dat laat onverlet dat de oorspronkelijke staat wel uit deze periode kunnen stammen. Nicolaes 
Visscher is immers overleden in 1679, Gerrit Drogenham in 1713 en Daniel Stopendaal in 1726.128 De 
oorspronkelijke vervaardigers kunnen niet gedrieën betrokken zijn geweest bij de uitgave van de 
gebroeders Ottens, hoogstens Stopendaal vanaf zijn sterfbed.  

Titelstrook niet geheel leidend 
Opvallend is dat de kaart van het Rijksmuseum de originele titelstrook heeft, maar wel de heren 
Pinto en Delmonte op de kaart worden opgetekend, maar de namen Macron, Gillot en Dieties in de 
Watergraafsmeer ontbreken. 

 
126 imenes, Manuel Levy - Baron de Belmonte (1688-1729), was resident van de koning van Spanje in A. Hij bewoonde het 
huis Herengracht 586, tussen Utrechtsestraat en Amstel, het door Romeyn de Hooghe aan het eind van de 17de eeuw in 
een ets afgebeelde Hof van Belmonte. Ximenes was ook eigenaar van de buitenplaats Kostverloren* of Ruysschenstein aan 
de Amstel. LIT. De inboedel van Ximenes, Baron de Belmonte, M.A. okt. 1928, 80; H.F. Wijnman, Rembrand aan de Amstel, 
M.A. dec. 1969, 228.  
https://www.ensie.nl/xyz-van-amsterdam/ximenes-manual-levy. 
127 Bertram, Noord_Hollands Arcadia, ruim 4000 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaartuen uit de 
Provinciale Atlas van Noord-Holland. 163 
128 https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-ludovicus-tegelaar/I99.php 
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Op de kaart 010001000891 uit het Stadsarchief, met dezelfde titelstrook als de kaart uit het 
Rijksarchief,  ontbreken al deze namen. Kennelijk hebben zij zich, net als Pinto en Delmonte bij 
Tulpenburch en Kostverlooren, later laten toevoegen. 
Er is duidelijk een fasering geweest in de updates van de kaartbladen, maar soms zonder de 
titelstrook aan te passen. Er bestaan binnen de genoemde 7 kaarten al 5 variaties. Kruizinga heeft dit 
verschil in de kaarten niet ontdekt, waarschijnlijk omdat hij op één exemplaar is afgegaan of geen 
andere exemplaren tot zijn beschikking had. Zijn constatering dat er iets niet klopte was echter 
geheel juist. 

 

      

    

Fig. 3.9 Details van de verschillende uitgaven van de kaart van Drogenham. Bovenste twee 
afbeeldingen laten het niet en wel voorkomen van namen van Macron, Dieters en Gillot zien (A1 en 
A2), onderste twee afbeeldingen idem voor de naam Pinto (B1 en B2) 

 

De kaart blijkt opgebouwd te zijn uit verschillende delen: verschillende kaartbladen en een separate 
titelstrook. Hierdoor konden bladen met verschillende productiedata of updates aan elkaar 
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gemonteerd worden of worden voorzien van een nieuwere titel en uitgiftedatum.129  Er bestaan 
hierdoor afdrukken met de naam ‘Afbeeldinge van de wydvermaard en beroemde koopstad 
Amsteldam etc. en de zelfde omschrijving met de extra toevoeging ‘Nieuwe accurate kaart van 
Amstellandt’.  Deze productiewijze maakte het makkelijk om verschillende versies van kaarten te 
verspreiden, per blad te updaten en dat gedurende langere perioden.  

 

 

Fig. 3.10 De kaart opgebouwd uit de verschillende kaartdelen, kaart gedateerd 1685 - 1702 en/of 
1726 – 1750. 

 

Controle datum uitgifte 
Het is gebleken dat er verschillende versies bestaan, met verschillende mogelijke uitgiftedata. Van de 
oudste kaarten meent het Stadsarchief Amsterdam dat de publicatiedatum van de kaart rond 1700 
moet liggen, het Rijksarchief stelt de periode 1687-1702 vast. Via de systematiek van A quo of ad 
quem heb ik de datering van de oudste kaartvariant gecheckt. 
Op deze kaart staan in de Watergraafsmeer naast de namen van een aantal buitens twee namen van 
personen genoemd: ‘De Hr. Dijkgraaf De Vicq’ (of Vic)  en ‘De Hr. Van Kusseler’. 130  De periode waarin 
deze namen zouden kunnen passen bij het kaartbeeld controleer ik, aangevuld met 3 vermeldingen 
van namen van  buitenplaatsen; De Peerel, Zorgvliet en Lusthoven.  

De Vicq 
‘Hr. Dyck Graaf de Vicq’ (of Vic zoals bovenin links in de kaart) werd in 1670 eigenaar van de in 1650 
reeds bestaande boerderij Reigersburg.131  Deze François de Vicq vormde de boerderij, of inmiddels 
tot hofstede uitgegroeide buiten, om tot buitenplaats. Samen met het Rechthuis overleefde 
Reigersburg de inundatie in 1672. Later nemen zijn dochter en schoonzoon dhr. Baltazar Scott de 
buitenplaats over.132 De nauwkeurige datum van overname is (nog) onbekend. Dhr De Vicq werd 

 
129 De kaartbladen zijn afdrukken van kopergravures. Die konden door wegkloppen van graveringen en opnieuw 
aanbrengen daarvan eenvoudig meermaals gewijzigd worden.  
130 Kruizinga spreekt in zijn boek van zowel De Heer van Kuffeler als van Kusseler, beide zijn dezelfde persoon; De heer 
Kusselaar, Heemraad van de Watergraafsmeer (zie hfst.4 en bijlage 5). 
131 In 1678 erfde hij van zijn vader Herengracht 476, studeerde in Leiden (net als van 
Kuffeler)https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Vicq 
132 Bertram, Noord_Hollands Arcadia, ruim 4000 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaartuen uit de 
Provinciale Atlas van Noord-Holland. 258-259. 
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dijkgraaf in de Watergraafsmeer in 1671 en  overleed op 61-jarige leeftijd in 1707 in Hoorn. De 
vermelding dijkgraaf De Vicq betekent dat als wordt uitgegaan van Francois de Vicq, de kaart vóór 
1707 gemaakt moet zijn. Maar meerder mannen uit het geslacht de Vicq Heemraad en Dijkgraaf zijn 
geweest in de Meer. Zo volgt Nicolaas de Vicq in 1707 Francois de Vicq op als Dijjkgraaf op en volgt 
de schoonzoon van Francois de Vicq,  Balthazar Scott,  in 1713 Nicolaas op.133 Zijn naam komt op o. a 
de kaart De Watergraafs of Diemer-meer wel voor bij de locatie van Reigersburg. Francois de Vicq 
was daarbij burgemeester van Amsterdam in 1697, 1700 en 1706. Balthazar Scott was dit alleen in 
1735.Het is de vraag welke Dijkgraaf de Vicq hier wordt bedoeld; Francois of Nicolaas. De combinatie 
met de vermelding De Hr. Van Kusseler zou wellicht opheldering kunnen brengen, ware het niet dat 
hier een eenzelfde vraag speelt.  
 
Kusseler of Kusselaer 
Welke Kusseler wordt bedoeld op de kaart? De heer Carel van Kusseler of Kusselaer werd in 1644 
geboren in Amsterdam en was heemraad van de Watergraafsmeer  in de periode 1672-1701. In 1687 
kocht hij de pleziertuin op de kruising van de Middenweg en Kruislaan. Hij bezat daarnaast nog 4 
huizen in Naarden en een hofstede Overkerk bij Ouderkerk aan de Amstel. Hij woonde in diverse 
grachtenhuizen in Amsterdam. Hij overleed in 1702 op 58-jarige leeftijd in de Watergraafsmeer. De 
kaart van 1700 klopt zo op dit aspect. Na 1702 niet meer, als we uitgaan van Carel.134 In 1704 wordt 
echter Reynier van Kusselaer heemraad en schepen van de Watergraafsmeer. Dit is twee jaar nadat 
Nicolaas De Vicq Heemraad wordt en drie jaar voordat hij Dijkgraaf wordt. 
 

 

      

Fig 3.11 Uitsnede  GERRIT DROGENHAM (1700) bij Reigersburg, de buitenplaats van dijkgraaf De 
Vicq, nabij de Nieuwe Braak en het buiten van dhr. Van Kusseler bij  de kruising Middelweg en 
Kruisweg. 

 
 
 
 
 
 

 
133 Bertram.351 
134 Op deze plek zou later Middenmeer verrijzen. De hofstede werd  volgens ..’in  1701 gebouwd door de gevluchte Franse 
Hugenoot Abraham Dormieux. Tot 1726 was de hofstede in handen van Dormieux. In 1726 kocht Jacob Faas de hofstede. 
Faas, was boekhouder bij de OIC en in 1728 schepen en heemraad van de Watergraafsmeer, overleed in 1740. Zijn 
weduwe, Christina van Kuyck, verkocht de hofstede in 1741 aan de botanicus prof. dr. Johannes Burmanus.’ Natrekken 
overlijdingsakte van Kuffler; 1702 overleden in de WGM en in 1701 koop Dormieux de plek. 
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De Peerel en Zorgvliet 
De Parel, Peerel of Paerel is door de Emtinck’s  ontwikkeld en kwam na 1723 in handen van Gilles van 
Hoven.135  Gilles vormde het om tot Voorland. De vermelding van De Peerel stamt dan van vóór het 
bezit door Gilles en dus uiterlijk van voor of in 1723. Hij kocht tevens Zorgvliet aan. Zorgvliet werd in 
1725 omgedoopt tot Zorgwijk (zie ook bijlage 5).136  Het feit dat Zorgvliet nog op de kaart wordt 
genoemd, geeft aan dat deze vermelding vóór of uiterlijk in 1725 kan zijn geplaatst. 
 
 

 

Fig. 3.12 Uitsnede van  GERRIT DROGENHAM (1700) bij de buitens De Peerel en Zorgvliet, nabij de 
Hardveldser Brug. 

Lusthoven 
Lusthoven is een buitenplaats die reeds in 1642 in bezit was van dhr. Van Duysterloo. Lusthoven is 
waarschijnlijk door dhr. Pieter Haack van Hoven zo genoemd nadat hij het in 1683 overkocht. 
Cloeting veranderde de naam tussen 1721 en 1726 in Meer en Burgh. Het vermelden van de naam 
Lusthoven op de kaart zou dan passen in de periode 1683-1721.  
 

Naam eigenaar of buitenplaats vermeld op de 
kaart 

Mogelijke datering van de kaart 

De Paarel Voor ca. 1723 
Zorgvliet voor 1725 
Lusthoven Na 1683 voor 1721 
De heer van Kusseler Na 1672 voor 1702 
De heer Dyckgraaf de Vicq Na 1671 voor 1707 

 
Tabel 3.4 Combinatie vermeldingen op de kaart ‘Wydvermaarde Koopstad’ en de mogelijke datering 
van voorkomen. 
 
Bij de vernieuwde uitgaven van de kaart zijn in de Watergraafsmeer alleen namen toegevoegd. Het 
kaartbeeld is onveranderd gebleven, ook in de omgeving van Trompenburg en Kostverloren. De 
vermelding van de eigenaar is belangrijker dan het juiste beeld van de opgetekende buitenplaats. Het 

 
135 In 1934 werd Voorland afgebroken voor de bouw van het Ajaxstadion. Boerderij Voorland is van na deze tijd. Het naastliggende Zorgvliet 
moest wijken voor de verbreiding van de Middenweg. 
136 Gilles was in 1741 Dijkgraaf in de Meer en was tussen 1750 en 1753 ook eigenaar van Stadzicht. 
Gilles was papierkoper en -fabrikant. Valt dit toevallig samen met de uitgave van bijlage x onderzoek de Kaart Watergraafsmeer 
Verheerlykt? Zie ook  
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is tevens een goede waarschuwing: tegen welk beeld uit welke periode kijken we echt aan als 
kaartbeelden zolang niet worden aangepast? 

Kijken we naar de combinatie van de onderzochte zaken dan komt naar voren dat het kaartbeeld 
gegraveerd is voor 1702. Zowel Kusseler al Visser overleed in 1702. Het kaartbeeld blijft in alle staten 
gelijk.  

 De laatste advertentie van een uitgifte onder de naam Visser die Krogt opneemt op explokart is van 
1699.137  Latere publicaties worden vanaf 1703 gedaan onder de vermelding ‘by de Wed: van Nicol: 
Visser’.138 Helaas is er geen advertentie van de verkoop van deze kaart bekend waardoor de vroegste 
datum van uitgifte nog onbekend blijft. Feit is echter dat de Duyvendregter brug op de kaart staat 
aangegeven. Die werd in 1686 gebouwd. Het kaartbeeld moet dus na 1686 zijn opgesteld en vóór 
1702 zijn afgerond (‘Hr. Kusseler’). Blijft het een vraag welke periode precies op de kaart staat 
afgebeeld. Maar duidelijk is dat het niet waarschijnlijk is dat binnen tien jaar opeens een heel ander 
landschap ontstaat. De ontwikkeling van de buitenplaatsen moet in de tachtiger jaren in de 17de 
eeuw al volop in ontwikkeling zijn geweest, om rond 1700 op het geschetste beeld uit te komen. Het 
is echter ook mogelijk dat het kaartbeeld ouder is, dan moet de ontwikkeling rond 1660-1670 al 
volop in gang zijn geweest. Vooralsnog kan ik het niet specifieker aantonen voor deze kaart.139 

Conclusie 
De datering van de kaart van Drogenham valt tussen 1686 en 1702. Vervaardiging vóór 1700 is 
mogelijk, maar op dit moment voor mij niet aantoonbaar. Terminus a quo is 1686, de bouw van de 
Duivendrechtse brug.140 Uit het onderzoek naar de buitenplaatsen ontstaat het inzicht dat stichting 
van de hofsteden vaak eerder plaatsvond dan nu vaak van de buitenplaatsen bekend is. Dit  komt 
overeen met de  datering van de ontwikkeling van de pleziertuincomplexen rondom de Schagerlaan 
(zie hoofdstuk 4 en bijlage 3). Vanuit dat perspectief is een datering van de kaart rond 1686 zeker 
niet onwaarschijnlijk.141   

 

 
  

 
137 P C J van der Krogt, ‘Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811 (Dutch 
Edition)’, 2021, 473,  geraardpleegd 16 februari 2021. https://explokart.eu/wp-
content/uploads/sites/3/Advertenties_1621-1811.pdf. 
138 Ibid. 
139 Een analyse van de andere gebiedsdelen op de betreffende kaart kan wellicht wel leiden tot een nadere specificering 
van de datum van de opnames van de landmeter.  
140 zie fig. 3.3 en paragraaf 3.2. 
141 Het Stadsarchief van Amsterdam houdt bij de datering ca. 1700 aan, wellicht op basis van de rest van het kaartbeeld. In 
dit onderzoek houd ik daarom ca. 1700 aan. 
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Fig. 3.13 Kaart Het Watergraafs- of Diemer-meer uit Verheerlykt Watergraafsmeer, gedateerd tussen 
1680 en 1725.  
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3.4 De kaart ‘Het Watergraafs- of Diemer-meer’  onder de loep 
De datering van de eerste productiedatum van deze kaart is net zo’n essentieel vraagstuk als de 
voorgaande kaart. De kaart heeft een zelfde kaartbeeld als de kaart van Pieter Van den Berge uit 
1719.  Beide kaartbeelden alleen de Watergraafsmeer af. De buitenplaatsen en tuinen staan iets 
minder gedetailleerd  ingetekend dan op de kaart van Van den Berge, maar er staat wel allerlei 
nadere informatie bij over de eigenaar of naam van de buitens. Van de Berge geeft alleen informatie 
over het kavelnummer waarop zij liggen. Zowel de namen van landmeter, graveur, opdrachtgever als 
uitgiftedatum ontbreken op de kaart. Velen dichten de kaart toe aan Daniel Stopendaal, omdat de 
kaart onderdeel uitmaakt van de bundel ‘Verheerlykt Watergraafsmeer’ van Nidek en daarin ook de 
gravures van Daniel Stopendaal staan opgenomen.  

Kruizinga twijfelt of Daniel Stopendaal, zoals zovelen beweren, de kaart ‘ Het Watergraafs- of 
Diemer-meer’ heeft getekend.142 Hij vindt de tekenstijl niet passend bij Stopendaal. Die opmerking 
klopt wel als het tekenwerk van de voorgaande kaart van Drogenham wordt vergeleken met dit 
kaartbeeld. Kruizinga gaat ervan uit dat,  conform het uitgiftejaar van de bundel, het beeld van de 
kaart stamt uit 1725. Ook bij deze kaart blijken er echter meerder jaartallen van uitgifte in brondata 
van de archieven staan. Deze variëren tussen 1680 en 1735 (zie onderstaande tabel). Er bestaan 
meerdere visies over de oorspronkelijke productiedatum van de kaart. Hier speelt eveneens de vraag 
wat  de oudste productiedatum is. Als 1680 klopt als uitgiftedatum kan de kaart een essentiële rol  
spelen in het beter begrijpen van de buitenplaatsenontwikkeling in de Watergraafsmeer in de 
onduidelijke periode tussen de inundatie van de polder in 1672  en het kaartbeeld uit 1719, 
vastgelegd door Pieter van den Berge 

.  

 

Tabel 3.5 Verschillende drukken van de kaart ‘Het Watergraafs- of Diemer-meer’ in verschillende 
archieven, met de meegegeven datering tussen 1680 en 1725. 

Om de kaart goed te kunnen duiden heb ik wederom een analyse van de kaart gedaan volgens de 
systematiek ‘Terminus ad quo of ad quem’ zoals ook hiervoor is toegepast, wederom gebaseerd op 
zaken die Kruizinga had benoemd als opvallend in relatie tot het kaartbeeld.143 
Het leek mij interessant om hierbij Kruizinga’s opmerkingen over de kaarten de combineren met dit 
vraagstuk. De  aspecten die hij benoemt zijn: 
 

 Het aantal molens; 
 De vorm van het plein bij het rechtshuis; 
 Het aantal  buitenplaatsen; 
 De verschillen in beschrijving bij de buitenplaatsen; naam eigenaar, naam buitenplaats of 

kavelnummer. 
 

 
142 Opvallend is dat hier sprake is van Het Watergraafsmeer in plaats van De Watergraafsmeer. Het meer stamt uit de tijd 
dat het nog een meer was. De overgang van Het naar De is ingegaan na droogmaking. 
143 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.34-41. 

nr. Titel datering vervaardiger e.a. Atlas Locatie objectnr.

1. Het Watergraafs of Diemer-Meer ca 1680 geen vermelding Kok SAA KOKA00366000001
2. Het Watergraafs of Diemer Meer 1710-1735 Andries Schoemaker&Gerrit Schoemaker& Cornelis Prink&Abraham de Haan Coenmaker KB SCHOE01:CDO1

3. Het Watergraafs of Diemer-Meer 1725
Andries de Leth, Hendrik de Leth

UvA HB-KZL 102.07.06

4. Het Watergraafs of Diemer-Meer 1725 Daniël Stopendaal (gegraveerd),Andries en Hendrik de Leth (uitgever) Splitgerber SAA 10001000614
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3.4.1 Het aantal molens op de kaart 
Voor het kunnen plaatsen van de kaart in de tijdsperiode 1680-1725 zou conform Kruizinga het 
aantal afgebeelde molens een hulpmiddel kunnen zijn. De voorliggende kaart geeft zeven molens aan 
in de Meer, de kaart van Pieter van den Berge uit 1719 maar vier. De molens aan de Amstel zijn daar 
niet ingetekend. Dit zou een criterium kunnen zijn om de kaart voor of na 1719 te plaatsen. 

Verwarring bij Kruizinga over de molens aan de Amstel 
Kruizinga stelt dat het opvallend is dat op de kaart van 1719 van Pieter van den Berge alleen deze 
vier molens zijn aangegeven, maar op de kaart ‘Het Watergraafs of Diemermeer’ er zeven stuks staan 
ingetekend. Hij oppert eerst dat deze er in de tussentijd er bij zijn gemaakt.144 Verderop in zijn boek 
geeft hij aan dat de molens aan de Amstel juist voor 1725 zijn verdwenen, op basis van diezelfde 
kaart van Pieter van den Berge. Later schrijft Kruizinga dat na de inundatie in 1672 de drie extra 
molens nodig zijn geweest om de Watergraafsmeer weer snel droog te krijgen.145 In 1678 was de 
meer weer droog. Als Kruizinga de tekeningen van Rembrandt omschrijft, komt hij terug op de dire 
molens aan de Amstel.146 Rembrandt tekent de molens in 1653 (zie fig. 3.16). De molens kunnen dan 
niet na de inundatie van 1672 geplaatst zijn. Kruizinga schrijft dus alles behalve eenduidig over de 
molens aan de Amstel.  Vreemd genoeg is er ook uit de andere secundaire literatuur geen eenduidig 
verhaal te halen over het juiste aantal molens in de beginperiode van de Meer. Het octrooi van 24 
juli 1626 omvatte echter een begroting waarbij was voorzien in de plaatsing van zes achtkantige 
molens.147 In de ‘poincten en conditeen’ staat omschreven ‘de molens zullen aan den Amstelland en 
aan de Noordzijde of Zuidzijde in directe met de ringsloot staan’.148 Er is duidelijk sprake van het 
voornemen van het plaatsen van molens aan de Amstel voor de droogmaking van het meer.149 
Hoeveel, dat staat niet beschreven. In 1743 stelde de Amsterdamse koopman Anthonie de Jong voor 
om de molens van veel effectievere schepschijven te voorzien. Hierdoor kon de Meer met een op het 
Nieuwe Diep uitslaande molengang van slechts twee molens toe. De andere molens werden 
geruimd150.  Het is de vraag of dit ruimen alleen de twee andere molens aan het Diep betrof. Het kan 
immers zijn dat de andere drie al eerder waren geruimd, omdat de capaciteit voor het drooghouden 
van de Meer niet zo groot hoefde te zijn als bij het leegmalen.151 In een verhandeling over de 
vervanging van de molens aan het Nieuwe Diep wordt nadrukkelijk gesproken van de aanwezigheid 
van vier werkende molens die vervangen kunnen gaan worden door twee nieuwe  molens in 1744 152  
Waar de drie molens aan de Amstel zijn gebleven wordt in de verhandelingen niet beschreven. 
Delpher bood geen uitkomst wanneer er gezocht werd op termen als afbraak of verkoop molens 
Watergraafsmeer of Diemermeer, molens Ringdijk, molens watergraafsmeer of molens Diemermeer. 
Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi & Vecht had  vooralsnog in haar eigen archief ook geen 
stukken die uitkomst boden. 153  

 
144 Kruizinga, Watergraafsmeer. 35-40 
145  Kruizinga, Watergraafsmeer. 67 
146 Kruizinga, Watergraafsmeer. Kruizinga, Watergraafsmeer.84 
147 Het eerste octrooi stamt uit 1624, dit werd in 1626 verlengd. 
148 Poincten ende conditien, bijlage.  Kruizinga, Watergraafsmeer. 310 
149 ibid. 
150 Reh, Steenbergen, en Alten, Zee van Land De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur. 139 
151 Overigens klonk de Meer nog steeds verder in, waardoor het in 1845 weer nodig was om een derde molen aan de 
molengang toe te voegen. In 1878 ging de polder over een stoomgemaal. 
152 Verhandeling over de molens in de Watergraafs- of Diemermeer (..) (Amsterdam, SAA, Toegangsnr. 30536 inv.nr. 683). 
9-16. 
153 Met behulp van advies van het historisch Archief AGV is gekeken naar het archief van de Watergraafsmeer, om te zien of 
op logische plekken in het archief de informatie over de (rekeningen van) de molens te achterhalen zou zijn. Er blijken 
hiaten te zitten in de archiefstukken, de verwachtte aantekeningen werden niet gevonden. 
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Molens langs de Amstel op andere kaarten 
Een serie van tien kaarten tussen 1629 en 1770 zijn bekeken op het voorkomen van de molens aan 
zowel de Amstel als het Nieuwe Diep. De resultaten staan in de onderstaande grafiek weergegeven. 
De gebruikte kaarten staan afgebeeld in bijlage 5. 

 

Tabel 3.6 Grafiek met aantal molens dat langs de Amstel staat ingetekend op tien kaarten van de 
Watergraafsmeer tussen 1631 en 1770.  

De grafiek geeft een stabiel beeld van 3 molens langs de Amstel aan tussen 1631 en 1693.  Op de 
kaart van Commelin uit 1693 staan géén molens meer langs de Amstel ingetekend.154 Maar er staat 
meer niet op, dus voorzichtigheid is geboden. De kaart van circa 1700 van Drogenham geeft wel de 7 
molens aan. Alle kaarten erna laten geen molens meer langs de Amstel zien, ook niet de kaart van 
Pieter van den Berge uit 1719. De kaart van 1693 en de kaart van Drogenham uit circa 1700  liggen 
qua tijdvak dicht op elkaar. Het moment van veldopname kan bepaald hebben of de molens er wel of 
niet nog stonden.155  Op de kaart van Pieter van den Berge uit 1719  zijn de molens duidelijk niet 
meer aanwezig en is de kavelstructuur aangepast. De driepotige molentochten zijn compleet 
verdwenen. De afbeelding is zo exact weergegeven maar wijkt zo af van eerdere beelden dat dit 

verondersteld mag worden dat in ieder 
geval de molens op dat moment zijn 
verdwenen. Zeker omdat de molens op 
geen enkele andere redelijk betrouwbare 
kaart terug komen.156 ‘Het Watergraafs- 
of Diemermeer’ laat de molens aan de 
Amstel zien en moet dus  vóór 1719 zijn 
opgetekend. Het kaartbeeld  is wat dit 
aspect betreft zeker van  enige jaren vóór 
de uitgavedatum van de bundel 
Verheerlijkt Watergraafsmeer in 1725, 
mogelijk zelfs van vóór 1693.                  

Fig. 3.14 Op de kaart van Commelin uit 1693 staan geen molenplaatsen of molens meer ingetekend. 
Op de stadswallen is het icoon voor molens zichtbaar. 

 
154 De kaarten zijn opgenomen in bijlage 5. De kaart ut 1693 betreft (Amsterdam, SAA, KOKA00099000001) 
155 Tussen de veldopnames door de landmeter en het in koper brengen door de graveur kunnen jaren zitten. Datum van   
uitgifte is dus zeker niet datum van opname. 
156 Er zijn diverse kaarten met een mindere nauwkeurigheid die allerlei beelden rond het aantal molens laten zien, zie ook 
fig. 3.14 De historische bewijskracht van deze kaarten is hierop zo gering , dat deze niet meegenomen zijn in de analyse. 
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Fig. 3.15 Een mooi voorbeeld van de beperkte bewijskracht van sommige kaarten; op deze kaart van 
J.B de Bouge uit circa 1807 staan nog 3 molens aan de Amstel en maar één molen aan het Nieuwe 
Diep. Deze situatie heeft nooit bestaan. Voor dit onderzoek heeft een dergelijke kaart geen waarde. 

Kaart versus afbeeldingen 
Diverse afbeeldingen geven de molens weer, waaronder de eerder aangehaalde tekening van 
Rembrandt die in 1653 de splitsing in de Amstel en de Ringvaart bij de Omval vastlegde. Maar ook 
bijvoorbeeld een prachtig schilderij van Jacob Esselens, dat gedateerd wordt tussen 1665 en 1670. 
Uit een andere categorie heb ik een militaire kaart opgenomen;  hierop staat de achtkantige molen 
aangegeven bij de uitlaat op de Ringvaart, vlakbij de Schulpbrug. Ze tonen ieder de molens aan vóór 
1700. Een afbeelding die het tijdstip van verdwijnen van de molens langs de dijk nader onderbouwdt  
heb ik (nog) niet gevonden. 

 

Fig.3.16 Tekening van Rembrandt uit 1653 waarin hij naar de Omval kijkt en links de ringvaart van de 
Watergraafsmeer ligt, met de 3 molens op een rij.157 

 
157 Tekening van Rembrandt Omval (1653) 
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Fig.3.17 De Omval bij Amsterdam, geschilderd door Jacob Esselens  gedateerd tussen 1665 en 1670. 
Het schilderij kon worden gedateerd door de afbeelding van de molen ‘De Roelaarts’ op de Omval.  
Deze stond er in 1671 niet meer. 

 

 

 

Fig.3.18 Detail van het schilderij van Esselens, waarbij de Schulpbrug en de 3 molens van de 
Watergraafsmeer duidelijk zijn afgebeeld. Opvallend is de koets met zes witte paarden. Dat duidt op 
hoogstaand bezoek (stadhouder Willem III van Oranje?). Het schilderij is mogelijk naar aanleiding van 
de tweede droogmaking gemaakt in opdracht van de gebr. Wiltschut, eigenaars van het huis ‘De 
Omval’. 
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Fig.3.19 Militaire kaart, titel ‘Kaart van de schans met de watermolen op de Ringdijk van de 
Diemermeer tegenover de Omval’. Getekend door Cornelis Koel, 1674. Schaal ca. 1:460. De plaats 
van de watermolen is duidelijk ingetekend, net als de uitwaterende sloot en de ringsloot onder 
aan de dijk. 
 

Conclusies  
De aanwezigheid van de molens geeft aan dat de veldopnames van de kaart  ‘Het  Watergraafs- of 
Diemermeer’ zouden moeten hebben plaats gevonden vóór 1700, mogelijk zelfs vóór 1693. De 
gegevens kunnen echter ook foutief zijn overgenomen van eerdere kaarten, waarmee een niet 
contemporain beeld wordt neergezet.  De datering van het kaartbeeld hoeft niet overeen te komen 
met de datering van  de naamsvermeldingen op de kaart of het tijdstip van uitbrengen van de kaart. 
Tussen de opnames en de druk zit de vertaling van de kopergraveur, in tijd en inhoud.  

Kruizinga worstelde met het verhaal over de molens. Deels terecht omdat de exacte jaartallen van 
bouw en afbraak nog niet zijn onderbouwd met archiefstukken. Deels ten onrechte, omdat er 
voldoende ander bewijs is dat de molens aan de Amstel er stonden tussen de beginperiode van de 
Meer tot circa 1700. 

Voor de kaart Van den Berge uit 1700 voegt dit molenaspect een extra noot bij de datering. Als het 
correct is dat in 1693 al geen molens meer aanwezig zijn langs de Amstel dan komt de vroegst 
mogelijke datum van publicatie die het Rijksmuseum stelt (1685) voor deze kaart ook weer meer in 
zicht. Dat zou inhouden dat de veldtekeningen van beiden kaarten zijn gemaakt vóór 1693. 

 

2..4.2 Datering van vermelding  ‘De Hr. dijk Graaf Balth Scott’ 
De check op de molens was een controle op het ruimtelijke kaartbeeld van de kaart ‘Het 
Watergraafs- of Diemermeer’. Bij het natrekken van de naamsaanduiding van de dijkgraaf Scott bleek 
een vergelijking van het kaartbeeld van de hofstede ook informatie op te leveren over de datering 
van de kaart. 
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    Fig. 3.20 Uitsnede uit OK2 van Reigersburg, het bezit van Dijkgraaf Scott. 

 

Op de kaart ‘Het Watergraafs- of Diemermeer’ staat de naamsvermelding van Scott aangegeven bij 
de buitenplaats (Reigersburg) aan de noordoostzijde van de Kruisweg (blauwe cirkel kaart 3.20). 
Scott is eigenaar geworden van Reigersburg door te trouwen met de dochter van de vorige dijkgraaf, 
De Vicq. Wanneer Scott echt eigenaar wordt van het huis van zijn schoonvader is niet exact bekend. 
In de kohier van 1701-1707 staat De Vicq als eigenaar benoemd, in de kohier van 1708 staat Scott in 
de boeken.158 Dat komt overeen met het overlijden van De Vicq in 1707. Scott wordt eveneens in 
1708 dijkgraaf. De vermelding dijkgraaf verwijst naar een bijschrift van in of na 1708. De Vicq is als 
eigenaar van Reigersburg nog terug te vinden op de kaart van Drogenham (fig. 3.21). Op die kaart 
staat De  Vicq tevens benoemd bij een buiten aan de andere kant van de ringvaartdijk. (gele 
rechthoek fig. 3.20).   
 
Op de kaart ‘Het Watergraafs-‘ ontbreekt het bijschrift dat het buitendijkse buiten van De Vicq is. Dat 
doet vermoeden dat De Vicq hier niet meer verbleef of eigendom had. De Vicq overleed in 1707. De 
bijschriften kunnen dan na 1707  geplaatst zijn.  Het buiten staat wel op de kaart ‘Het Watergraafs- 
of Diemermeer’  maar niet meer op de kaart van Van den Berge of een latere kaart. Daaruit kan 
worden afgeleid dat het kaartbeeld stamt van voor 1719 .Op deze kaart staat echter wel een 
boerderij in de hoek van de Ringvaart en de Kruisweg.  Op de kaart van Drogenham ontbreekt deze 
nog, waardoor het aannemelijk is dat ‘Het Watergraafs- of Diemermeer’  op dit aspect is opgetekend 
ná de kaart van Drogenham (circa of voor 1700).  
 

 
158 kohieren van de 8e penning met naamindex 1701-17013 (Amsterdam, SAA, t.nr. 30536 inv.nr. 203) 
158Kohieren van de 100e penning op huizen en landerijen 1692-1712 (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536 inv.nr. 220) 
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Fig.3.21 Reigersburg (blauw) in eigendom bij de Vicq op  kaart Drogenham (1700) en bij Scott  bij 
Pieter van den Berge (1719). 
Grondvlak van de gebouwen is duidelijk gewijzigd, de buitenplaats zelf ligt hetzelfde op de kavel. 
Oranje: oude tweede buiten van de Vic(q). Rood: plek waar al dan niet een boerderij voorkwam. 

 

Verschillen in de afbeelding van het hoofdhuis en relatie met Scott 
Kijken we naar de vormgeving van Reigersburg op de diverse kaarten dan zien we op de kaart van 
Drogenham (1700) een buitenplaats met een oprijlaan en op beide hoeken een bijgebouw. Op de  
kaart van Van den Berge (1719)  lijkt het huis meer voorop de kavel te staan en in een L vorm te zijn 
opgetrokken. Voor het huis ligt meer een plein dan een oprijlaan. De kaart ‘Het Watergraafs- of 
Diemer-meer’laat een tussenbeeld zien, hier is de L-vorm van het gebouw ook aanwezig, maar het 
voorplein lijkt een moestuin (plantbedden) te hebben. Het heeft meer een uitstraling van een rijke 
hofstede dan van een buitenplaats. In alle gevallen is het grondvlak op de kavel gelijk gebleven. De 
afbeelding op onderzoekskaart is veel ruwer en minder prestigieus getekend dan het  buiten op de  
kaart van Pieter van den Berge (1719). Dat kan aan de tekenstijl liggen en hoeft niet te betekenen dat 
het ook in het echt een simpeler gebouw betrof.  

Hoe zag het huis er rond de tijd van Scott uit? Er is  een prachtig schilderij bewaard gebleven van 
Reigersburg. Een van de weinige, wellicht het enige schilderij van een buitenplaats uit die tijd in de 
Watergraafsmeer. Het is een schilderij van Jan Hackaert. 
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Fig.3.22 De buitenplaats Reigersburg in de Watergraafsmeer in de periode 1651-1685  

De buitenplaats lijkt geschilderd vanaf de laan langs de zijkant van het perceel. Een opmerkelijk 
nonchalant paadje loopt langs de formele tuin en verwijst wellicht naar de boerse hofstede erachter. 
De bomenlaan wordt aan het eind afgesloten door een hek. De theekoepel die op de  kaart  uit van 
Pieter van den Berge (1719) staat, is ook afgebeeld. Het huis staat dwars op de kavel en heeft 
kenmerkende hoge slanke schoorstenen. Het heeft een Bell Etage en een opvallend hoog souterrain 
dat  dienst- of kelderingangen laat zien. (Wellicht is dat de reden geweest dat het de inundatie van 
heeft overleefd.) De beelden komen niet geheel overeen, maar zijn zeker herleidbaar. 

 

Fig.3.23 Eigen foto kaart Pieter van den Berge met mogelijke kijkrichting schilderij van Hackaert en 
locatie van de theekoepel volgens Van den Berge (pijl en cirkel). 

Op het schilderij is achter, of juist voor het huis, nog de hofstede (boerderij) te zien. Donkerbruin, 
tonalistisch ondergeschikt geschilderd, maar voor de goede kijker toch zichtbaar. Het lijkt een beetje 
doorgezakte rieten kap te zijn, zoals een rietgedekte boerderij als Weltevrede, aan de overzijde van 
de Duivendrechtse brug. De totale opzet met het hoge dwarse voorhuis en achterliggende stallen en 
schuren lijkt sterk op de hofstede Waterhond, die even verderop langs de Ringdijk stond (zie 
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fig.3.25).159 Rechts op het schilderij staat nog een soort hooiberg weggemoffeld.  Dit beeld zou goed 
passen bij de ontwikkeling van de hofstedes waarbij het voorhuis zich in latere tijden tot naastliggend  
separate buitenplaats voor de heer ontwikkelde. De hofstede zelf zal hier vanaf de ingebruikneming 
van het land, na 1631, zijn opgebouwd in eenvoudige vorm.  Joan Pronk bezat volgens Kruizinga in 
1662 deze eenvoudige boerderij met ‘huysinge, bepootinge en verder getimmerde’. 160 Volgens 
Bertram stamt de eenvoudige boerderij al uit 1650. 161 

Het schilderij wordt gedateerd tussen 1658 en 1671.162  Of De Vicq of Pronk opdrachtgever is van het 
schilderij is onbekend, maar het past bij de aanstelling van De Vicq als Dijkgraaf dat hij, als hij in 1670 
hier komt wonen opdracht geeft om van Reigersburg een statig buiten te maken. Het schilderij moet 
dan een geromantiseerd toekomstbeeld zijn. De bomen rechts zijn nog jong, maar moeten toch 
minimaal een jaar of tien daar staan willen ze dit beeld uitstralen. Dat geldt ook voor de hagen en 
beplanting in de tuin. De laan kan natuurlijk al bij de boerenhofstede als zijn aangelegd. Wellicht was 
het een toekomstbeeld van de ontwerptekening. 

 

Fig. 3.24 Detail van schilderij van Hackaert van Reigersbrug. Achter de buitenplaats is in het donker 
de hofstede te zien (binnen blauwe contour), rechts daarvan een hooiberg. 

Feit blijft dat het een van de eerste  buitenplaatsen van de Watergraafsmeer zal zijn geweest, zeker 
die met deze allure en grootsheid is gebouwd. Het laat zien dat ook in de Watergraafsmeer de 

 
159 Haen van Langen, Boerderijen in de Watergraafsmeer, van Annahoeve tot Vergulde Eenhoorn.42-45. De Waterhond is altijd benoemd als 
een hofstede, wat waarschijnlijk te maken heeft met de sobere uitstraling van het hoofdhuis. Het hoofdhuis was minder statig dan 
bijvoorbeeld Reigersburg, alhoewel de opzet grote gelijkenis kent. Hier toont zich dan ook duidelijk de discussie af wanneer een hofstede 
overgaat naar een Buitenplaats. Reigersburg werd echt verfraaid om te imponeren en de status van haar eigenaren te benadrukken. Het 
schilderij onderschrijft dat. Reigersburg kan vanaf dat moment een buitenplaats genoemd worden. 
160 Bertram, Noord_Hollands Arcadia, ruim 4000 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaartuen uit de Provinciale 
Atlas van Noord-Holland. 258-259. 
161Ibid. 
162 Joan Hakaert sterft na 1685 in Amsterdam. Hij heeft geschilderd in Italië, Zwitserland, Kleef, Noorwegen en  Amsterdam.  
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ontwikkeling is voorgekomen waarbij de hofstede zich, al dan niet in combinatie met, ontwikkelde 
tot de buitenplaats bij de hofstede: de ‘Hollandse buitenplaats volgens Rijken’.163 De 
watergraafsmeer volgde daarin de trend die ook elders in de buitenplaatsenlandschappen veelvuldig 
voorkwam (zie §1.3).164 

  

Fig 3.25 De hofstede Waterhond (hier in 1903) aan de Ringdijk en de boerderij Weltevrede (gebouwd 
circa 1607-1617)  net over de Duivendrechtse brug.  

Het schilderij straalt, conform de lijn van landschapsschilders in deze eeuw, een naturalistisch 
landschap uit. Compleet anders dan de strakke barokke stijve wereld die Daniel Stopendaal in het 
koper heeft vastgelegd. Deze prenten waren onderdeel van de bundel ‘Verheerlykt 
Watergraafsmeer’ die in de tijd van dijkgraafschap van Scott werd uitgegeven (1725).   

 

Fig.3.26 Gravure van Daniel Stopendaal van Reigersburg. 

Bovenstaande gravure laat eveneens het  huis van de achterzijde zien, net als het schilderij van 
Hackaert. De tekening ademt een en al barokke prestige uit. De blik is gericht vanuit de koepel of het 
kabinet in de tuin naar het huis toe. Er is geen zweem van het boerenleven te bekennen. Wel steekt 
een schoorsteen die aan de andere kant van het huis lijkt te staan boven het midden van het dak van 
de buitenplaats uit. Het kan een verwijzing zijn naar bijgebouwen aan de voorzijde, maar dat blijft 
gissen. De rechter schoorsteen is op de prent vervangen door een meer geblokte vorm en de fronton 
ontbreekt. Boven de trappartij is de gevel dan ook aangepast. Het huis en de tuin hebben vooral 
vanaf die zijde de grootse allure. De centrale as dwars op het hoofdhuis is  op geen van de kaarten te 

 
163 Rijken, De Leidse Lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 
ca 1600-1800. 27. 
164 Reigersburg wordt rond 1805 gesloopt. De hofstede overleefd alles en staat nu (niet geheel in 
oorspronkelijke vorm) als Hoeve Anna nog op de campus van de UvA.  
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herleiden. De gravures van Stopendaal die in Verheerlykt Watergraafsmeer worden opgenomen van 
de voorkant onderschrijven dat; de entree wordt afgebeeld maar zonder een groots aanblik op het 
hoofdhuis. Alleen het grote hek en de theekoepel is in zicht. Op een andere prent wordt het 
voorplein bij de ‘Stallinge’ weergegeven, met het bijschrift ‘op de zijde’.  

 

Fig. 3.27 (A) en (B) Twee kopergravures van Stopendaal betreffende de ingang en voorplein van 
Hofstede Reigersburg, uit ‘Verheerlykt Watergraafsmeer ‘  

 

 Fig. 3.28 De kijkrichting van de 
gravures van Stopendaal (fig. 3.27)  
op de kaart van Van den Berge 
(1719). Deze kaart lijkt met deze 
twee prenten redelijk overeen te 
komen. De koepel bij de entree op 
de gravure van Stopendaal komt 
terug bij Van den Berge. Hij staat 
op de plek waar de hooiberg staat 
in het schilderij van Hackaert. 

 

 

 

 

 

Deze kaart van Van den Berge lijkt goed te passen bij de buitenplaats zoals Hackaert in het schilderij 
en Stopendaal in de gravures afbeeld. De kaart van ‘het Watergraafsmeer’ geeft een eenvoudiger 
beeld dat niet hoeft overeen te stemmen met de tijdsperiode waarin Scott op de buitenplaats 
woonde. 

 

koepel 
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Fig. 3.29  Uitsnede van de kaart ‘Het watergraafs- of Diemermeer’ (1725)  en de kaart van 
Drogenham (1700) bij Reigersburg.  Er staan twee koepels (blauwe cirkel) op de kaart van 
Drogenham, deze ontbreken op de kaart ‘Het Watergraafs- of Diemermeer’.  

 

 

De afbeelding van Reigersburg op ‘het Watergraafs-’  laat wel de L-vormige opzet van de buitenplaats 
en het grondvlak van de tuinen zien, maar geen theekoepel en groots plein aan de voorzijde over de 
hele breedte. Op andere plaatsen staan wel torentjes of koepeltjes afgebeeld, zoals bij de tuinen van 
de Schagerlaan waar ze zowel een huisje als koepel laten zien. Het ontbreken van de koepel zit dus 
niet in de grovere tekenstijl. Pieter van den Berge geeft wel een nauwkeurig beeld van waar de 
koepels hebben gestaan (blauwe cirkels fig. 3.28 en 3.29) en laat een voorplein zien dat overeenkomt 
met de prenten van Stopendaal.  De kaart ‘Het Watergraafsmeer’ lijkt zo meer uit de periode van 
Vicq 1719. Dit komt overeen met de constatering bij de molens.  

Een ander schilderij waarvan vermoed wordt dat het Reigersburg afbeeldt is van Jan van der Heyden. 
Het is gedateerd tussen 1652 en 1712. Het laat een hofstede zien als in de sfeer van Reigersburg. 
Toch meen ik, bescheiden, dat het een andere hofstede betreft. De weg loopt over een boezemkade, 
naar rechts afhellend de droogmakerij of polder in. Links ligt het land hoger. De Kruisweg die midden 
door de Watergraafsmeer liep, was geen kade. Nog meer details lijken niet te koppen ( uitbouw 
voorhuis, skyline). Maar de hofstede kan model hebben gestaan voor het zicht dat Van der Heyden 
wilde afbeelden. Het geeft heel goed de sfeer weer die er had kunnen zijn, maar nog meer de 
typische formatie en vormgeving van hoofdhuis en boerderij. Het soort boerderij dat je op het 
schilderij van Hackert zo kan indenken in de donkere streken achter het witte hoofdhuis.  

 

pel 
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Fig. 3.30 ‘Landschap met een landweg in de Watergraafsmeer, met mogelijk huis Reigersburg’ 
Uitsnede van het schilderij van Van der Heyden met de vermeende hofstede Reigersburg op de 
achtergrond’ van Jan van der Heyden, 1652-1712.  

 

 
 

Fig. 3.31 Detail van het schilderij van Van der Heyden met vermeend Reigersburg. Het huis lijkt veel op 
Reigersburg, maar kan het volgens mij niet zijn (zie 3.30). 
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Deelconclusie 
De aanduiding ‘De Hr. Dijk Graaf Balth Scott’ bij Reigersburg, in combinatie met het ontbreken van de 
naam De Vicq bij het buitendijkse buiten laat zien dat de bijschriften of het niet voorkomen daarvan 
past na 1708, als Scott dijkgraaf is en De Vicq overleden. Het kaartbeeld van de kaart ‘Het 
Watergraafs- of Diemer-meer’ komt niet geheel overeen met de allure en configuratie van de 
hofstede met buitenplaats, zoals dat er ten tijde van Scott er ongeveer moet hebben uitgezien. Het is 
slecht te dateren, maar lijkt meer te passen bij de kaart van Drogenham van rond 1700 of het 
schilderij van Hackaert (hooiberg) dan bij het kaartbeeld van Pieter van den Berge uit 1719. Uit de 
afbeeldingen spreken duidelijk verschillende presentaties van het zelfde buiten.  

De allure die spreekt uit de prenten van Stopendaal in ‘Verheerlykt Watergraafsmeer’ lijkt beter aan 
te sluiten bij de tekening van Pieter van den Berge dan bij de kaart Het ‘Watergraafs- of 
Diemermeer.’ Dat onderschrijft ook Kruizinga’s vermoeden dat deze  kaart niet van de hand van 
Stopendaal zal zijn.  Daar is de graveer- en presentatiestijl veel te grof voor. Een scherpere datering 
van het kaartbeeld is niet te geven. 

Als bijvangst van deze blik op de kaart blijkt hoe Reigersburg is ontwikkeld van een hofstede naar een 
hofstede met een buitenplaats op het zelfde erf.  Het is een voorbeeld van de inzichten die uit de 
bredere kaartstudie naar voren zijn gekomen. Het zoeken naar de juiste datering heeft meer 
opgeleverd dan louter productiedata. 
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3.5  Conclusie 
De kaartcollectie ‘Watergraafsmeer ruimtelijk beeld tussen 1631-1821’ is  in zijn geheel hierna 
opgenomen.  Het opstellen van een contemporaine kaartencollectie van de Watergraafsmeer heeft 
meer voeten in aarde gehad dan gedacht. Er zijn nog geen kaartbeelden gevonden die de periode 
tussen 1629 en circa 1680 weergeven. Dat is een groot gemis en maakt de zoektocht naar de 
ruimtelijke ontwikkeling in deze voregere periode ook verre van voltooid.  

Twee kaarten blijken een ruimtelijke beeld te schetsen dat ligt rond 1700, wellicht zelfs tussen 1686 
en 1700; de kaart van Drogenham en de anonieme kaart ‘het Watergraafs- of Diemermeer’. Dit leidt 
tot het inzicht dat de ontwikkeling van het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer zeker 
stamt uit de tweede helft van de 17de eeuw en niet pas op stoom komt in het eerste kwartiel van de 
18de eeuw. De aanvullende informatie die archiefstukken zoals kohieren hebben opgeleverd hebben 
dit onderbouwd. Naast de herijking van de data van de kaartbeelden leverde dit meer inzicht op in 
de ontwikkeling van de hofsteden en buitenplaatsen. In paragraaf 3 staat een korte samenvatting 
van de uitkomsten.  

Voor het begrip van het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer zijn drie hoofdpunten van 
belang: 

 Het polderlandschap heeft zich zeker in de tweede helft van de 17de eeuw ontwikkeld tot een 
volwaardig buitenplaatsenlandschap rond 1680-1690. De twee overstromingen in 1651 en 
1672 hebben de ontwikkeling vertraagd, maar niet gestopt. Vrij snel na 1672 is de trend weer 
opgepakt. Rond 1700 was er sprake van een volwaardig en zeker niet jong 
buitenplaatsenlandschap. 

 De ontwikkeling van de buitenplaatsen is gegaan via de stappen van hofstede naar hofstede 
met naast geplaatste buitenplaats, naar buitenplaats. Grote buitenplaatsen als Reigersburg 
laten deze ontwikkeling zien. In de literatuur wordt vaak de stichtingsdatum van de 
buitenplaats genoemd, waardoor lijkt of dit ook de stichtingsdatum van de hofstede of 
voorafgaande simpelere boeren verblijf is. Hierdoor is wellicht een beeld ontstaat dat de 
ontwikkeling van het buitenplaatsenlandschap laat op gang kwam. 

 De rijke cultuur van plezier- of speelhuizen en lusttuinen maken het binnen de 
Watergraafsmeer lastig om een strak onderscheid te maken tussen doorgegroeide 
speelhuizen en buitenplaatsen.165 Waarlijke buitenplaatsen zullen veel minder zijn 
voorgekomen bij het strak toepassen van de definitie.166 Dit komt deels doordat de 
buitenplaats vaak voortkwam uit een hofstede, maar ook door een veel ‘stadser’ gebruik van 
de buitenplaats of het speelhuis dan bij de buitens op de zandgronden.167 Een goede 
interpretatie van de speelhuizen is nodig in de context van de tuinhuizen aan de 
grachtengordel, zodat ze in die verhouding kunnen worden gewaardeerd. 

  

 
165 Dit is o.a. gebleken tijdens mijn onderzoek naar de situatie rond de Schagerlaan (bijlage 5). Een goede uiteenzetting gaat 
voor hier te ver, waardoor ik er voor gekozen heb om het voor nu bij de signalering te laten. 
166 zie 1.4. 
167 Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat het langere verblijf op de buitenplaatsen veel later op gang kwam in de 
Watergraafsmeer dan bij bijvoorbeeld de buitens in Kennermerland. Deels zal dit zijn veroorzaakt doordat de stad om de 
hoek lag en men vrij makkelijk op en neer kon reizen voor kortere verblijven. Voor de beginperiode heb ik ook geen stukken 
kunnen vinden die onderbouwen dat de echte seizoenstrek naar de buitenplaatsen in De Meer ook plaatsvond in de vorm 
zoals die zich voordeed naar Kennemerland. Op het moment dat de meeste gegoede burgers zich in de 18de eeuw een 
lusttuin met optrekje kan veroorloven wordt het belangrijker om zich in de polder duidelijker te onderscheiden, zoals Rijken 
ook stelt. Dan komt de drang naar onderscheid en status, naar boven. Begin 18de eeuw begint dit te spelen.  
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3.6 Kaartcollectie ‘Watergraafsmeer ruimtelijke ontwikkeling 1629-1821 
 

 

Kaart 1  Cornelis Danckerts de Rij, Detail Kaart van de diemermeerpolder, ware afbeeldinge vande 
watergrrafsmeer anders genaempt de Diemer meer, 1631.    

 

Kaart 2 Anoniem, Kaart van de Diemermeerpolder 
Caerte vande Watergraefs meer, anders genaemt de Diemer meer, en afbeeldinge van de Schager 
laen, in or after 1629,  
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Kaart 3 Berckenrode, Balthasar Florisz. Detail Kaart van de landen Amstelveen, Aalsmeer, Ryckoort 
(Rijk), Calslaghen, Kudelstaart, Watergraafsmeer, Diemermeer,  1636. 
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Kaart 4  Drogenham Gerrit, detail van fbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad 
Amsteldam (...), 1700  SAA  

 

Kaart 5 Kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer, onbekend, 1700-1719   
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   kaart 6 Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719   
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Kaart 7  Tirion, Isaak Detail van de Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Amstelland Ter 
Ophelderinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, 1749,  
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Kaart 9  Wandelaar Jan Detail Kaarte van alle de dykpligtige en eenige waalpligtige landen behorden 
onder het Hoogreemraadschap van den Zeeburg en Diemerdyk, 1781. 
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Fig. 8  Mol, Pieter, Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs gebied. 
Benevens alle de plaisante Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, de geheele Diemer 
Meer, als meede naa Slooterdyk en den Overtoom, &c, 1770 ca. 

 

Kaart 10  Tischbein, Georg, Detail  Carte des environs d’Amsterdam 1788 ca. 
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Kaart 11  Condet, I. ‘Carte particuliere d’Amstelland, ou Les environs d’Amsteldam, Muyden, Weesp, 
Naarden &c. = Particuliere kaart van Amstellandt, of Het omleggende van Amsteldam, Muyden, 
Weesp, Naarden &c.’ Amsterdam: I.Cóvens en C. Mortier, 1749. 

 

Kaart 12  Groll, Cornelius, Kaart van de landen gelegen in de Diemer=Meer in het arrondissement 
Ouderkerk 1 kaart: handschrift, ingekleurd.  1810 . 
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Kaart 13  Bouge, Jean-Baptiste, Detail van: Plan itinéraire d'Amsterdam (Pl.II, kaart links). Carte 
itinéraire des environs d'Amsterdam (Pl.IV, kaart rechts, 1807 

 

Kaart 14  Diggelen A.van , Kaartblad met kleuren van de kadastrale secties A en B van de gemeente 
Watergraafsmeer nabij de Amstel met de grens van de gemeenten Nieuweramstel, Ouderamstel en 
Diemen. Opgemeten voor het kadaster door A. van Diggelen, Met wegen, perceelnummers en 
aantekeningen. 
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4 Invloed vanuit De Stad op de ontwikkelingen in De Meer 
 

Glaudemans stelt dat de vorming van de Watergraafsmeer een territoriale daad is. Hij laat zien dat 
De Stad aan het stuur staat bij de aanleg van het buitenplaatsenlandschap. In werkelijkheid is het 
natuurlijk een complex van factoren en motieven dat hier invloed op heeft, de een voorspelbaarder 
dan de ander. In dit hoofdstuk behandel ik een paar ontwikkelingen die niet direct vallen onder de 
noemer vestigingsfactor of motief van een individuele bezitter, maar die door of dankzij De Stad  de 
ontwikkeling van het jonge buitenplaatsenlandschap in zijn geheel wel stuurden. Op zich kwamen 
zowel (buitenlandse) investeerders, de pest als stadsuitbreidingen in elke stad voor, maar de timing 
en het samenspel in een bepaalde tijdsperiode maakt dat ze specifiek voor die vroege ontwikkeling in 
de Watergraafsmeer van belang zijn geweest.168  Een paar casussen over die invloed van De Sad 
komen in dit hoofdstuk voor het voetlicht. 

 

Fig. 4.1 Plankaart voor ontwikkeling van 3 lusttuincomplexen, de Maliebaan (geel), de Schagerlaan 
(blauw) en de Kruisweg(groen)  binnen een nog vrijwel maagdelijke Watergraafsmeer. Het Rechthuis 
als herberg, ‘t Roode Hert en de herberg de Schulp stonden al als gebouwen aangegeven.  

 

4.1 Speculant Robert van Schagen 
Bij het natrekken van de grondtransacties medio-eind 17de eeuw viel het regelmatig voorkomen van  
de naam Robert van Schagen als verkoper en hypotheker op. Hij blijkt de speculant te zijn die  achter 
het fenomeen van de laantjes schuil gaat. Hij trad op als projectontwikkelaar voor erfpachtpercelen 

 
168 Peter-Paul de Baar, ‘Hoe is Amsterdam ontgonnen’, ons Amsterdam, voor iedereen die van Amsterdam houdt. 2 (2007). 

’t Roode hert 

Schulp 

Rechthuis 
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op kavel 4, de Schagerlaan en kavel 13 bij de latere Maliebaan. Kavel 4 was een door De Stad ingelote 
kavel. Dirks, Baarle en Gorarts lootten kavel 12, 13 en 14 in, voor de laagste prijs van 500 gulden per 
kavel. Ook kavel 15, 16 en 17 gingen goedkoop van de hand. Het is niet waarschijnlijk dat  bij de 
loting al sprake zou zijn van projectontwikkeling of de aanleg van een maliebaan op deze kavels. Dat 
idee moet enige jaren later zijn opgepopt, rond de aanleg van de maliebaan rond 1640. Het is zeer 
wel mogelijk dat Robert deze maliebaan ook ontwikkelde, al dan niet op verzoek van De Stad, die 
deze gronden in eigendom had. De Stad zat nog in haar maag met de slechte opbrengsten van de 
Meer en het enorme aantal kavels dat zij had opgekocht. De Maliebaan en lusttuinen konden de  
Watergraafsmeer wellicht meer allure geven en stedelingen naar de polder trekken. Een toename 
van recreatief gebruik zou ook de kas spekken van De Stad. De Watergraafsmeer hadden zij immers 
niet alleen als landbouwgrond bedoeld bij de aanvang van de droogmaking, maar ook als sieraad 
voor De Stad waar rijke kooplui en regenten hun buiten konden stichten en stedelingen zich konden 
verpozen. De snelle bouw van twee van de vier herbergen die in de 17e eeuw verschijnen, 
onderstrepen dit.169  Robert zelf verschijnt in 1643 in het poorterboek van Amsterdam als handelaar 
in Rijsselse waren.170 Hij trouwde echter al in Amsterdam in 1642 met Magdalena Vlaming en 
woonde in de hofstede t Roode Hert aan het begin van de Schagerlaan. ’t Roode Hert is net als 
Reigersburg een van de hofsteden die de overstroming in 1651 heeft overleefd. 

  

fig. 4.2  (A en B) foto’s (auteur) van erfpachtbrief Robert van Schagen kavels 10,11,12 en 29. 

Robert verhandelde de percelen en hypotheken op de grondstukken die allen ongeveer 300 roeden 
groot waren. In de kohieren wordt zijn naam als eigenaar of verkoper vermeld, niet die van de 
dijkgraaf of De Stad. Tevens sloot hij  overeenkomsten met de eigenaar van de kavels 29, 10 tot 13 
voor het aanleggen van een doorgaande weg naar de maliebaan en kavel 13.171  Ook die kavel had hij 
in bezit en gaf hij uit in kleine deelpercelen die net groot genoeg waren voor een lusttuin van allure 
of een klein formaat buitenplaats.  Er was een kaart gemaakt voor de planvorming, gebaseerd op de 
eerste verkavelingskaart die we van de Watergraafsmeer kennen. De Schagerlaan staat er al 
prominent op, in een vorm die maar deels gerealiseerd zal worden. Wie de kaart heeft laten maken is 
onbekend. 172  

 
169 Het Rechthuis en de Schulp waren voor 1650 al volop in bedrijf. Bij de vloed van 1651 kende de Watergraafsmeer ook al 
meer den 400 vaste inwoners, wat duidt op meer bedrijvigheid dan alleen landbouw. Gelijktijdig met bevolkingsexplosie 
van Amsterdam  van 65.000 inwoners rond 1600 tot ruim 220.000 aan het eind van de zeventiende eeuw  steeg het aantal 
herbergen. In 1613 betrof het ruim vijfhonderd drinkhuizen, in de tweede helft van de eeuw waren het er tenminste 1350. 
M. Hell, ‘De Amsterdamse herberg (1450-1800)’ (proefschrift, Amsterdam School of Historical Studies, 2017). 
170  Poorterboeken, (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 5033, inv.nr. 2 ‘E’, f2).        
171  Erfpachtersbrieven,(Amsterdam, SAA,toegangsnummer 524, inv.nr. 184c) 
172 ‘Kaart van de ‘Diemermeerpolder’ is de niet oorspronkelijke titel van deze kaart in het archief van het Rijksmuseum. De 
verwarrende naam maakt dat de kaart bij zoekopdrachten niet snel boven water komt. Zelf ben ik in geen enkele studie de 
kaart tegengekomen.  
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Fig.4.3 Uitsnede uit de kaart van de Diemermeerpolder met de aanduiding van de Schagerlaan, 
conform het ontwikkelplan van Robbert van Schagen die in de hofstede ‘t Roode Hert, aan het begin 
van de laan woonde. 

Er is een vergelijkbare kaart in het Stadsarchief te vinden. Deze kaart konden potentiële kopers 
ophalen op de Dam of bij de tuinman van de Schagerlaan. Het laat zien hoe de verkoop plaatsvond. 

 

Fig.4.4  Foto verkavelingskaart Schagerllaan gedateerd en detail datering 1667 ( foto auteur van originele kaart)). De kaart 
is volgens de beschrijving verkrijgbaar bij de Weduwe Lieshout op de Dam en bij Goosse de tuinman op de Schagerlaan rond 
1667.   

Een vergelijking met de ontwikkeling van de Plantage ligt voor de hand, maar het ontwikkelplan van 
de Schagerlaan dateert van eerder.173 De Maliebaan is rond 1640 gerealiseerd, de verkoopkaart van 

 
173 G. Portielje, Geschiedenis der plantaadje te Amsterdam, sedert de uitgifte harer gronden tot tuinen in den 
jare 1683 tot heden (Amsterdam, 1858), 
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de Schagerlaan is gedateerd in 1666, een openbare verkoop van 1671  en executieverkoop dateert 
van 1675.174 Ook deze beschrijving toont aan dat veel tuintjes in gebruik zijn. 

 

Fig. 4.5 Executieverkoop van 11 tuinen langs de Schagerlaan, met namen, 1675. 

Jacob Bosch ontwierp de opzet voor de Plantage in 1682 en in 1683 werden de eerste kavels in huur 
uitgegeven.175 Het is mogelijk dat de Plantage is ontwikkeld naar het voorbeeld  en succes van de 
ontluikende lusttuinen in de Watergraafsmeer. Het zou goed kunnen zijn dat de ontwikkeltruc voor 
het stimuleren van het aanleggen van lusttuinen in de Watergraafsmeer is uitgeprobeerd door De 
Stad en met de opzet van de Plantage herhaald door De Stad toen de grondverkoop bij de vierde 
uitleg stil kwam te liggen. De Stad kan met de ontwikkeling van het laantjesgebied en de maliebaan 
hebben geprobeerd de buitenplaatsenontwikkeling op gang te brengen. Deze gerichte 
gebiedsontwikkeling zal zeker de trek naar de Watergraafsmeer hebben gepromoot. De Plantage kan 
later de grootste concurrent zijn geworden van de laantjesbuurt in de Watergraafsmeer.176 

 

 

 

Fig. 4.6 
Manuscriptkaart voor 
de Plantage door 
Jacob Bosch in circa 
1682.  

 
https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=Diemermeer+and+tuin&coll=boeken1&identifier=3nZNAAA
AcAAJ. 
174 Detail Pamflet (foto auteur), Heeren executie van Eenige speeltuynen gheleghen in de Diemer-meer, 1675 
(Amsterdam, SAA toegangsnummer 524, inv.nr.443). Eeerder worden tuinen via de krant te koop aangeboden. 
geraadpleegd 09 september 2020. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010759077:mpeg21:a0007. 
175 ibid. 
176 Dergelijke laantjesstructuren in die tijd rond bijna elke stad naar voren. Rotterdam, Delft, 
Alkmaar, Deventer, de meeste hadden ze wel buiten hun stadssingels liggen. Het opvallende van de 
Watergraafsmeer is dat ze binnen de omarming van de ringvaartdijken worden ingebed tussen de 
grotere buitenplaatsen en hofstedes en niet alleen aan de rand lagen. Er ontstaat zo een 
karakteristieke mix die de Watergraafsmeer haar eigen dichtheid en identiteit geeft.  
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Fig. 4.7 Detailleringen verkaveling en huis ‘T Roode Hert aan de ingang van de Schagerlaan, 
weergegeven in 1667 en 1719. De opwaardering van de tuinen en bouwwerken is zichtbaar. 

 

 

4.2 Buitenlanders  in de polder 
In een stad waar handel, durfinvesteringen en hypotheken meer dan dagelijkse kost was,  is het niet 
verwonderlijk dat het vastleggen van kapitaal in grond ook gemeengoed was. Grond had in deze 
Amsterdamse context vooral een betekenis als kapitaalgoed, dat economisch rendement op moest 
brengen. Linksom of rechtsom moest het eigendom het waard zijn, anders werd het weer 
verhandeld. Amsterdam had wellicht de minst adellijke tradities van alle West-Europese steden en 
kende daarbij een ongekende vrijheid van koop van onroerend goed. Daar waar in andere steden 
nieuwelingen niet of lastig in staat waren om grond te verwerven, kon in Amsterdam een hugenoot 
uit Amiens of zijdehandelaar uit Antwerpen zonder pardon grond verwerven. Amsterdam was een 
vrijplaats voor handelaren uit alle windstreken, grote denkers met revolutionaire  ideeën of 
geloofsvluchtelingen maar wist ook zo haar nieuwe rijken aan zich te binden. Na de alteratie in 1578 
werd Amsterdam meer een meer een vrijplaats voor hugenoten. De Stad richtte zelfs de Waalse kerk 
in voor de Franstalige hugenoten en vele Franse vluchtelingen konden in de Jordaan hun eerste 
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toevluchtsoord vinden.177 Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de Watergraafsmeer namen uit 
vooral Frankrijk en Vlaanderen opduiken in de loop van de 17de eeuw. Het opheffen van het Edict van 
Nantes brengt opnieuw een stroom van immigranten opgang. Dat maakte dat eind van de 17e eeuw 
zo een 6% van de bevolking in Amsterdam een Franse achtergrond had.178 

Het zijn vooral textiel gerelateerde handelaren (zijde, fluweel, ververij e.d.) die neerstrijken in de 
Meer. Kennelijk wisten ze elkaar te vinden en clusteren ze ook samen aan vooral de (zuid)west kant 
van de Polder. Deze handelaren kochten vooral een plek voor hun buitenhuis of speelhuis. In het 
laantjesgebied streken verscheidene immigranten neer,  zo ook een in de kohier specifiek benoemde 
‘Franse tuinder’. Het kan goed zijn dat hij als tuinman de barokke tuinen in de Schagerlaan 
ontwikkelde . Robert van Schagen bracht de grote kavels in kleinere kavelingen op de markt via  
boekhandelaren. Zelf was hij handelaar in Rijsselse goederen en zat dus in het Vlaams-Franse 
handelsnetwerk. De aankoop van een kaveltje was voor de Franse stedeling zo makkelijk onder 
handbereik. Een stevig regentennetwerk was niet nodig om ‘binnen te komen’. De Vlaamse en 
Franse emigranten brachten ook hun veel oudere villacultuur mee (hoofdstuk 1) waarmee ze in die 
geest ook de buitenplaats binnen de Watergraafsmeer op de kaart zullen hebben gezet.  In de Franse 
en Vlaamse cultuur was de villa al veel meer een flamboyant recreatief buiten dan de voorzichtige 
herenkamer in de Hollandse hofsteden.179 In de tijdlijn van de vroege ontwikkeling van de 
Watergraafsmeer zullen zij zeker een stimulerende rol hebben gepeeld in het ontwikkelen van het 
buitenleven, zowel in de pleziertuinen, de tuinstijlen als de buitenplaatsen. Het in het register van 
eigenaren voorkomen van namen als De la Min, Clermont,  lefont, De Latour, Motet, De limod, 
Camon, La Haije, Coreal  en De la Cour laten dat in ieder geval hun invloed zien in de 
eigendomssituatie in de kohieren eind 17de eeuw.180   

Tijdens de loting van de kavels is het ook in deze context dat Chatelijn de aandacht trekt. Het is zeker 
denkbaar dat dit een investeerder is die uit deze Franse groep van hugenoten komt.181 Een andere 
Franse familie met opvallend grondbezit is Essaye Gillot. Hij investeerde niet alleen in de 
Watergraafsmeer, maar ook in de Utrechtse buitenplaatsen en landerijen. Net als zijn voorganger 
Robert van Schagen had hij in het Rode Hert (een van) zijn buitens. Hij was tevens Heer van de 
heerlijkheid  Heemstede. Het is opmerkelijk dat hij zelfs in een heerlijkheid heeft kunnen 

 
177 Amsterdam Marketing, Frankrijk in Amsterdam press feature Amsterdam marketing, 2015 geraadpleegd op 11 
november 2021, http://www.iamsterdam.com/. 
178 Gemeente Amsterdam Stadsarchief, ‘Hugenoten - Stadsarchief Amsterdam’, Gemeente Amsterdam Stadsarvhief, 2019, 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/stukken/immigranten/hugenoten/. 
179 Baetens e.a., Hoven van plaisantie, het ‘soete’ buitenleven in de provincie Antwerpen . 16e-20e eeuw. 
180 Inventaris van het Archief van de gemeente Watergraafsmeer o.a. (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 30536, inv.nr. 
219) en (Amsterdam, SAA, toegangsnummer 3053, inv.nr. 220). 
181 er komen in Amsterdam zowel Chatelin, Chatelijn als Chatelain voor. Verder onderzoek naar specifiek deze overdracht 
van de Stad aan Chatelain en zijn grondverkopen zijn van belang om een breder beeld te krijgen van de gronddynamiek in 
de eerste decennia van de polder. 
181 Met de komst van Balthazar Scott als Dijkgraaf ontstaat er in het begin van de 17e eeuw er een verschuiving in het 
grootgrondbezit. Scott wordt eigenaar van een groot aantal percelen, maar wordt vaak aangeduid als Dijkgraaf. In het 
kohier van 1708 heeft hij maar liefst 109 morgens al dan niet in gedeeld bezit. Dat is 1/6e van de polder. Het is interessant 
om na te trekken hoe Balthazar omging met de twee rollen als Dijkgraaf en particulier grondbezitter. Scott maakte geen 
onderdeel uit van het circuit van meest favoriete Amsterdamse burgemeesters en regenten, alhoewel hij één jaar 
burgemeester van Amsterdam is geweest. Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat hij door het stadsbestuur was aangezet tot 
het vergroten van de positie van de stad via het Heemraadschap. Het is eerder aannemelijk dat hij door zijn positie zich zo 
inkocht in kringen. Het is de eeuw waarin het grondbezit verschuift van investeerders naar renteniers, dat luidt een andere 
fase in. De tijd van pionieren was over, de polder had zich ontwikkeld en bewezen. 
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investeren.182 Verder komen geen echte buitenlandse namen voor op de lotingslijst. In dit opzicht 
wijkt de Watergraafsmeer af van bijvoorbeeld de Beemster.183 

Dijkgraaf Balthazar Scott stamde af van Vlaamse en Franse voorouders. Hij werd de grootste 
grondbezitter in het begin van de 18e eeuw.184 Daarnaast investeerde hij in Reijgersburg en maakte 
er een voorname buitenplaats van. Scott was naast dijkgraaf, ook houtvester. Op een bepaald 
moment bezat hij 109 morgens en bijna alle laanbomen in de Watergraafsmeer.185 

Naast Fransen en Belgen komt er nog een opvallende groep naar De Meer; Duitsers. Zij komen 
aanvankelijk vooral als tuinhulpen en warmoezeniersknechten. Pas na het midden van de 19e eeuw 
zullen zij een belangrijke rol gaan spelen in het grondeigendom. Ze ontwikkelen dan een groot 
aandeel van de in de 21e eeuw nog kenmerkende boerderijen. In de aanvangsperiode spelen zij  geen 
actieve rol in de grondposities.186.  

 

 

 

Fig.4.8 Foto van naambordje van de huidige Schagerlaan in de Watergraafsmeer 

 

 
182 zie bijlage 5 waarin dit nader wordt toegelicht en onderbouwd in paragraaf 2.3.4.2. 
183 Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van landaanwinningsprojecten in Hollands 
Noorderkwartier, 1597-1643. 419-441 
184 Met de komst van Balthazar Scott als Dijkgraaf ontstaat er in het begin van de 17e eeuw er een verschuiving in het 
grootgrondbezit. Scott wordt eigenaar van een groot aantal percelen, maar wordt vaak aangeduid als Dijkgraaf. In het 
kohier van 1708 heeft hij maar liefst 109 morgens al dan niet in gedeeld bezit. Dat is 1/6e van de polder. Het is interessant 
om na te trekken hoe Balthazar omging met de twee rollen als Dijkgraaf en particulier grondbezitter. Scott maakte geen 
onderdeel uit van het circuit van meest favoriete Amsterdamse burgemeesters en regenten, alhoewel hij één jaar 
burgemeester van Amsterdam is geweest. Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat hij door het stadsbestuur was aangezet tot 
het vergroten van de positie van de stad via het Heemraadschap. Het is eerder aannemelijk dat hij door zijn positie zich zo 
inkocht in kringen. Het is de eeuw waarin het grondbezit verschuift van investeerders naar renteniers, dat luidt een andere 
fase in. De tijd van pionieren was over, de polder had zich ontwikkeld en bewezen.  
185Het is onduidelijk of de 109 morgens en de laanbomen echt persoonlijke eigendom zijn geweest van Scott of dat deze 
vermelding in verband met zijn functie als dijkgraaf en houtvester op zijn naam werden gesteld. Kruizinga, J.H. 
Watergraafsmeer, 95 
186 Overigens blijkt uit de studie van Kaal en Lottum dat de opleving van de agrarische rol in De Meer vooral speelde na een 
wegtrekkende beweging van Nederlandse tuinders. Harm Kaal en Jelle Lottum van, ‘Duitsers in de polder’, Holland,35, 
2003. 
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4.3 17de -eeuwse pest de stad in, welgestelden de stad uit 
De snelle bevolkingsgroei van 
Amsterdam in de 16de en 17de eeuw 
bracht risico’s met zich mee. Amsterdam 
werd menigmaal flink getroffen door 
grote pestepidemieën. De epidemieën 
van 1602, 1624 en 1636 zullen zeker 
hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van de buitenplaatsencultuur rond 
Amsterdam, maar zeker ook zijn 
weerslag daar hebben gekend. Tussen 
1652 en 1657 en 1663 en 1666 kwam de 
ziekte elk jaar de Amsterdammers 
teisteren. In De Stads en 
dorpsbeschrijving van Oleffen  wordt 
beschreven dat het verval van de 
koophandel rond 1653 zo groot was dat  
‘volgends sommigen wel 3000 huizen 
ledig stonden’.187 Dit verval was deels 
het gevolg van slechte 
handelsomstandigheden, maar bedrijven 
werden ook geraakt door het verliezen 
van vele personeelsleden.  

Fig. 4.9 Pamflet van uitsluiting 
binnenkomst van Amsterdamse 
goederen en reizigers door Italiaanse 
handelsstad Contagio in 1663. 

 

Het is opmerkelijk dat juist in deze periode Robert van Schagen startte met de ontwikkeling van het 
laantjesgebied. Wellicht juist om gezonde buitenlucht te bieden aan ieder die De Stad ontvluchtte. 
De Stad klom er na de vrede in 1654 weer bovenop en begon optimistisch aan de 4e uitleg van De 
Stad rond 1652.  

De pest sloeg echter weer genadeloos toe. In de grote epidemie van 1663 - 1664 stierven er bijna 
24.000 Amsterdammers, ongeveer 10% van alle inwoners. De Italiaanse stad Piacenza verbood de 
binnenkomst van zowel de import van beesten en waren als bezoekers van De Stad Amsterdam.188 

Wellicht heeft deze internationale ban onder de welgestelden geleid tot een nog bewustere hang 
naar gezonde lucht en daarmee een verblijf buiten De Stad.189  Het werd duidelijk  dat vooral in de 
dichtbevolkte en vervuilde stadsdelen slachtoffers vielen, soms wel honderd per dag.190 Men weet de 

 
187 L.van Bakker, R; Ollefen, De nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver. De Diemer- of Watergrafsmeir, bewerkt door 
H.A.B. Banse, vol. III (Amsterdam, 1795). 33 
188 Gemeente Amsterdam Stadsarchief, ‘De pest’, Gemeente Amsterdam, Stadsachief, 2019, geraadpleegd 11 novembe r 
2011. https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/stukken/rampen/pest/. 
189 Het is interessant om te onderzoeken of deze buitensluiting van gezonde voelende mensen en handelswaren een 
keerpunt is geweest in de acceptatie van de ziekte als een onderdeel van het leven of een straf van God.  
190 Hans Moll, ‘Vuiling teringstad, vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam’, NRC , 2001, geraadpleegd 11 november 
2021. http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/01/31/Vp/agenda.html. 
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ziekte aan de  miasma’s, de luchtvervuiling die boven de grachten en tussen de dicht op elkaar 
staande huizen hing. Deze ‘kwade ongezonde dampen’ werden gezien als de veroorzakers van 
ziekten als de pest. Dat de pest door luizen wordt overgebracht ontdekte men pas eeuwen later. 
Wellicht heeft de pest Robert van Schagen juist in de kaart gespeeld; velen wilden zich ook zo een 
plekje buiten veroorloven. Op loopafstand van De Stad was een lusttuintje met theekoepel een goed 
alternatief voor de welgestelde middenstand. Het paste niet geheel toevallig bij de wandelcultuur die 
in opmars was geraakt, maar ook bij het gebruik van de t het landschap als sociale 
ontmoetingsplek.191 In 1640 besluit het stadsbestuur ook tot de aanleg van een goed voetpad langs 
de Amstel naar De Meer, om de vele wandelaars te faciliteren. 

 

 

Fig. 4.10 Het zandpad langs de Amstel richting Schulpbrug en uitzicht op de 3 molens van de 
Watergraafsmeer vanaf de grote sluis bij de oostelijke stadswal van Amsterdam. Men kon hier ook 
een schuitje nemen naar De Meer. 

 

De Stad kende opvallend genoeg geen stadsbos zoals de Haarlemmerhout en de Alkmaarderhout (zie 
fig. 4.12 en 4.13). Het fenomeen stadspark moest in Amsterdam nog worden bedacht.  In 1682 werd 
daar een oplossing voor gevonden; de aanleg van de ‘plantage’.192 Het zou Amsterdam niet zijn als De 
Stad hier het economische gewin niet te verbinden aan privaat en publiek genoegen. Maar decennia 
daarvoor heeft de Watergraafsmeer zeker deze leemte voor de Amsterdammer opgevuld. Vanaf De 

 
191 Jong, “Taking Fresh Air, 1600-1750: walking in Holland in the Early Modern Period”. 
191Portielje, Geschiedenis der plantaadje te Amsterdam, sedert de uitgifte harer gronden tot tuinen in den jare 1683 tot 
heden. 
192Portielje, Geschiedenis der plantaadje te Amsterdam, sedert de uitgifte harer gronden tot tuinen in den jare 1683 tot 
heden. 
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Stadswallen werd men al naar het gebied gelonkt, via het wandelpad langs de Amstel, de 
Oetewalerweg of een schuitje om thee te gaan drinken in een roomtuintje in de Schagerlaan. 

 

 

Fig. 4.11  Hendrik Croesen heeft als dagloner een roomtuintje in het laantjesgebied van de 
Watergraafsmeer. Schuitje varen en dan zoete melk met room drinken kon ook in De Meer.  

 

Het lijkt een contradictio in terminus te zijn dat juist bij leegstand in De Stad door de pest er een trek 
naar buitens zou kunnen zijn ontstaan. De armoede en economische malaise pleitten juist voor de 
denkrichting dat er minder interesse zou zijn in die periode. We hebben in de huidige Covidperiode  
op dezelfde schaal echter de trek naar buiten zien plaatsvinden, in een tijd van grote economische 
spanning raakten vakantiehuisjes en woningen op het platteland  meer in trek dan ooit. Ondanks alle 
misère rondom de pandemie boden schone lucht en ruimte ook in deze recente epidemie het gevoel 
van veiligheid en gezondheid. En daar heeft men dan veel geld voor over. Zeker in een tijd waarin De 
Stad alleen maar aan het verdichten was, haar grote stadstuinen vol bouwde en zelfs achtersteegjes 
aanlegde. Ondanks dat lindes langs de grachten verschenen voor de zuivering van de lucht en het 
verfraaien van de buitenruimte als wandelruimte, verminderde de open ruimte en de blik op de 
hemel.  De Stads in- en uitbreidingen speelden de Watergraafsmeer in de kaart. 

 

 

Fig 4.12 Begrafenisstoeten bij de Nieuwe Kerk; de Pest in Amsterdam 
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Fig. 4.13 De Alkmaarderhout bij Alkmaar is een van de eerste uitloopgebieden in de stedelijke 
geschiedenis in Nederland. Zij is net iets jonger (beeld ca. 1650) dan de Haarlemmerhout bij Haarlem. 

 

 

 

Fig. 4.14  Detail van de Alkmaarderhout   bij Alkmaar rond 1765.  
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4.4 De Stadsuitleg 
Amsterdam groeide in de Gouden Eeuw uit haar voegen, zowel qua inwoneraantal als voor al haar 
handels- en industriegebouwen. Tussen 1578 en 1665 groeide De Stad van 30.000 uit tot 160.000 
inwoners. Dat is een vervijfvoudiging binnen zo een 85 jaar. Als verdichting binnen de stadswallen 
niet meer mogelijk was, moest de wal naar buiten worden verlegd. Dat gebeurde in fases. De eerste 
en tweede uitleg gingen min of meer in elkaar over, de derde uitleg werd gerealiseerd in de periode 
1613-1625.193 Vlak voor het uitgeven van de concessie voor de Watergraafsmeer. Dat schets het 
optimisme van het stadsbestuur in die tijd. Daar kon een droogmakerijproject nog wel even bij.  In 
1656 werd besloten om te starten met de vierde uitleg, die eerst vooral uitbreiding van het 
havengebied betrof. 

 

 
Fig. 4.15  De vierstadsuitbreidingen van Amsterdam in de 16e en 17e eeuw weergegeven in 
verschillende kleuren per uitleg. In lichtgeel de 4e uitleg deel start vanaf 1662 maar stilgelegd. 

 

Pas in de periode 1660-1662 ving men aan met het opruimen van de voorstad die door 
buitenpoorters geleidelijk was opgebouwd buiten de oostelijke stadswallen. Die buitenzone van De 
Stad was oogluikend toegestaan door het stadsbestuur; het was immers een eerste opvang van alle 
emigranten en tevens een vestigingsplek van vervuilende industrie die ze eigenlijk ook liever niet in 
de stad wilden hebben. Maar ook menig bleekveld, ramenveld en moestuinen bevonden zich in dit 

 
193 Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam (Amsterdam: Toth, 2010). 
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soort zones. Ergens moesten deze mensen en functies weer gaan landen. De Watergraafsmeer kon 
plek bieden aan een deel daarvan, maar zoals eerder vermeld, werd er via de keur voor gezorgd dat 
het wel bleef passen bij het beeld dat De Stad daar wilde realiseren: een land- en tuinbouwgebied 
met schoonheid die een omgeving zou creëren voor de bouw van buitens. Wel warmoezeniers, geen 
zaagmolens of katoendrukkerijen. Wel lusttuinen, geen bleekramen.194 

In De Stad zelf werden verschillende gebieden ontwikkeld om aan de gestage vraag naar bouwgrond 
te voldoen. Het Waalseiland werd zo in 1645 door aanplempen in het IJ ontwikkeld. Het moest een 
rustige woonomgeving voor rijke regenten worden. De uitgifte van de 122 kavels bracht in een half 
miljoen gulden op. Sommige kavels brachten 7000 gulden per stuk  op.195 Dit voorbeeld laat zien dat 
het om serieuze opbrengsten voor De Stad ging, maar ook dat de ontwikkelingen telkens dezelfde 
vorm in zowel proces als in ruimtelijke structuur kozen: uitgifte in strakke geometrische langwerpige 
kavels via een publiek-private investering. Tevens laat het zien hoe lucratief het was om een 
speeltuin buiten De Stad te kopen. Dit aspect blijkt ook vele malen als de grachtenpandprijzen 
worden vergeleken met die van buitens. Een groot buiten was een aanzienlijk goedkoper bezit dan 
een stadshuis.196 Vanuit dat perspectief bezien moeten we ons beeld over de buitens wellicht 
bijstellen.  

Door de eerste Engelse oorlog (1652-1654), die samen viel met de grote pestepidemie i 1653-1654 
vertraagde de vierde uitleg van De Stad. Voor de Watergraafsmeer kwam deze periode precies na de 
grote overstroming in 1651. Dat gaf De Meer wellicht de tijd om te herstellen van de verwoestingen 
en de gevolgen van het zoute water over de landerijen. De druk was even van de ketel. De vrede van 
Cromwell gaf weer de nodige rust in het land en in 1657 werd begonnen met de aanleg van het 
nieuwe deel van de oostelijke stadswal van De Stad.197 Ook in de Watergraafsmeer werden de 
hofsteden weer opgebouwd en in 1660 werd de herberg als Rechtshuis in gebruik genomen. De Stad 
bouwt uit naar de oostzijde. De Watergraafsmeer komt zo steeds dichter bij de stadrand te liggen. De 
wandelafstand wordt daardoor beperkt tot een kwartiertje lopen vanaf de nog immer ‘s avonds 
sluitende stadspoorten, maar ook die van de Meer zelf. Mentaal en absoluut komen De Stad en de 
Meer steeds dichter bij elkaar. Het is aannemelijk dat in die tijd de wandelroute naar de herbergen in 
de Watergraafsmeer steeds vaker werden gebruikt.   

Tussen 1657 en 1672 breekt een relatief stabiele periode aan.  Vanuit  de ontwikkelingen van 
Amsterdam gezien moet dit een periode zijn geweest voor de Watergraafsmeer waarin zowel de 
moesgaarden, landbouw, kleine ambachten als de buitenplaatsen en de lusttuinen in het 
laantjesgebied zich aanzienlijk hebben ontwikkeld.198  In 1672 wordt de Watergraafsmeer ingezet als 
inundatiegebied tegen de Fransen. Het vroedschap laat de Diemerdijk en de Ringvaartdijk om de 
Watergraafsmeer doorsteken. Het water richt een bijna net zo grote schade aan als bij de 
overstroming in 1651. Plunderingen in de leegstaande hofsteden, huizen en buitens volgden. De 

 
194 Regelementen, en instructien voor de Diemer- of Watergraaffs-meer, Amsterdam, 1657 ca (Haarlem, NHA< 
Toegangsnummer 3000, stuknr. 41104676).  Keuren en regelementen, betreffende de manier van opslaan van hooi, 1654, 
(Amsterdam, SAA, Toegangsnr. 524, inv.nr. 439.  Keuren en regelementen, tegen het laten liggen van kadavers, 
1654.(Amsterdam, SAA, Toegangsnr. 524, inv.nr.438). 
keuren en regelementen, opsomming en korte samenvattingen van de keuren van de Watergraafsmeer sinds de 
bedijkingen, 1659-1742. (Amsterdam, SAA, Toegangsnr. 524, inv.nr. 554). 
195 I. Mostert, ‘Vierde uitleg – Amsterdams Verleden’, Amsterdams Verleden, 2014, geraadpleegd 11 november 2021.  
http://amsterdamsverleden.nl/vierde-uitleg/. 
196 Kruizinga, J.H. Watergraafsmeer, 96. De vele prijsvergelijkingen die te maken zijn via de verkoopprijzen laten dit zien. Zo 
gaat op het zelfde ogenblik het grachtenpand van Balthazar Scott voor bijna 5 keer zoveel over de toonbank als zijn 
buitenplaats Reigersburg. Kruizinga constateerde dat ook al, maar verbond daar geen conclusies aan. Het beeld wordt 
tijdens het kaartonderzoek telkens bevestigd (b.v. Sweedenrijck, Winter). 
197 Feddes, 102 
198 Het ontbreken van kaart- en beeldmateriaal uit deze periode is  hierbij een groot gemis. 
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Vroedschap vergoedt de schade niet. Vrijstelling van belastingen wordt pas in en per 1678 toegekend 
voor 15 jaar. Treurnis alom in de polder. Weer moet alles worden opgebouwd. Beplanting zal zwaar 
hebben geleden onder de waterlaag. Het feit dat men het hoofd niet heeft laten hangen moet wel 
betekenen dat men de polder een derde kans waard vond, zowel qua landbouw als qua 
buitenplaatsen. Het betekent wel dat in de ontwikkeling van de buitens er ten opzichte van andere 
buitenplaatslandsenchappen twee keer een flinke aanval op het fenomeen en de investeringen is 
gepleegd. Als vanuit dit perspectief naar de kaart van 1700 wordt gekeken is het opvallend hoe rijk 
de inrichting is rond 1700. De uitleg van De Stad staakte eveneens abrupt in  dit rampjaar 1672 en 
meer en meer terreinen bleven braak liggen. Het idee ontstond om tijdelijk een ‘Plantage’ te 
ontwikkelen. Een park met tijdelijk uitgegeven tuinen, dat als vermakelijk wandelgebied een sieraad 
voor De Stad moest vormen.199 Amsterdam combineerde zo de behoefte aan het gevoel van een 
groene, gezonde omgeving en recreatief nut, met een economisch model waarbij De Stad toch 
inkomsten derfde voor braakliggende grond. Een formule die eerder in de Watergraafsmeer 
succesvol bleek. Waar de Schagerlaan een buitenlocatie voor De ‘Stadser’ was, werd de Plantage een 
eerste vorm van stadspark binnen De Stadsmuren, met een  opmerkelijke combinatie van openbaar 
en privaat gebruik.  Het is de vraag in hoeverre de ontwikkelingen binnen de Watergraafmeer het 
plan van de Plantage hebben gevoed. Het gebied rond de Schagerlaan was immers al ontwikkeld in 
de periode tussen ca 1645 en 1675. Wellicht werden de Schagerlaan en Watergraafsmeer in hun 
geheel wel actief ingezet als opvanglocatie voor de sanering van het buitengebied voor de vierde 
uitleg. voorafgaand aan de bouw binnen de vierde uitleg. Als de Plantage een succes wordt, is dit 
gebied van vertier een concurrent geworden voor de Watergraafsmeer. Niet alleen als gebied waar 
je lekker een zomertuin kon hebben of kon wandelen, maar ook de herbergen en maliebaan zullen 
last hebben gehad van de aantrekkende werking van de Plantage.  

 

4.5 Conclusie 
De voorbeelden rond investeerders, politiek-sociaal klimaat,  de pest en stadsuitbreidingen laten zien 
dat de push én pullfactoren waaronder de Watergraafsmeer tot bloei komt zeer divers zijn. De 
vestigingsfactoren zijn van belang om te kiezen voor een bepaalde locatie, maar het fenomeen op 
zichzelf wordt gevoed door contexten die vaak niet direct te herleiden zijn tot de verschijning 
buitenplaats zelf.  

In het voorbeeld van de Schagerlaan komen veel van deze drivers samen. Het laat tevens zien dat de 
Plantage niet zo vernieuwend was als we denken; het principe was al toegepast in de Meer. Zo heeft 
de Watergraafsmeer een onverwachtse handtekening binnen De Stadspoorten gezet. Het laat tevens 
zien dat al halverwege de 17e eeuw er hard aan de weg werd getimmerd om de Watergraafsmeer, 
actief, te ontwikkelen tot buitenplaatsenlocatie.   

De wisselwerking tussen geloof, meningsvrijheid, emigratie, economische ontwikkelingen, oorlogen , 
bevolkingsgroei en epidemieën stuurden de ontwikkelingen in de Meer. De Stad en De Meer 
reageerden op elkaar. Het begrijpen van de ontwikkeling van specifieke buitenplaatsenlandschappen 
vraagt om een blik in de caleidoscoop van factoren die vanuit een veel groter verband sturend zijn 
geweest op het fenomeen dan de praktische set aan vestigingsfactoren en motieven van de 
buitenplaats stichter zelf. Tevens laat het zien hoe Hollands deze factoren waren; het momentum 

 
199  ‘hetzelve daarenboven zoude dienen tot merkelijke cieragie vermaek ende verbeteringe van de voorz. Stad, alzoo de 
Zelve daardoor zoude werden voorsien met meenichte van Schoone allees en vermaekelijke gesichten’ uit Stadsarchief 
Amsterdam, Vroedschapsresolutie 16 januari 1682. bron 
 Richter Roegholt, Wonen en Wetenschap in de Plantage. De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in driehond jaar 
(Amsterdam: Universitieti van Amsterdam, 1982). 11. 



108 
 

van de alteratie in combinatie met meningsvrijheid en het ontbreken van censuur, het burgerbestuur 
en de verworven rijkdom van vele ‘gewone stadsers’ in de Gouden Eeuw gaven Amsterdam een 
setting die niet te vergelijken is met steden als Antwerpen, Parijs, of Venetië. Zeker als we de snelle 
stadsuitbreiding aan die mechanismes toevoegen. Zij laten ook zien dat de buitenplaatsen een 
goedkoop alternatief waren, in relatie tot Stadshuizen. Burke had gelijk: Venetië en Amsterdam 
vertonen overeenkomsten, maar vooral essentiële, vaak contextuele, verschillen. 

 

 

 

 

Fig. 4.16 De stadsrand voor de vierde uitleg, met duidelijk alle tuinen, bleekvelden, huizen en 
bedrijvigheid. Gronden werden onteigend voor de uitleg, functies moesten opschuiven naar ‘buiten’. 
circa 1651. 
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fig. 5.1 Diverse grondposities 
grootgrondbezitters via HisGIS analyses van 
1832 door auteur (zie tevens bijlage 5) 
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5 De buitenplaats rond 1832  
 

Voor het kunnen plaatsen van de ontwikkelingen in de eerste honderd jaar van de polder is het goed 
om specifiek ook het eind van die periode te bezien. Waar staat De Meer dan? Wie zijn de grote 
grondbezitters? Welke ruimtelijke transitie heeft plaats gevonden? Een korte inkijk in de 19de eeuw 
als referentiekader voor juist het begin. 

5.1 Rentenier aan het stuur. 
Napoleon is Amsterdam binnen getrokken via de Watergraafsmeer.  Sterker nog; de 
sleuteloverdracht van De Stad vond plaats voor het Rechthuis in De Meer. Zijn bewind betekende de 
nekslag voor Amsterdam als handelsfenomeen en de Watergraafsmeer als Arcadia. Napoleon liet ook 
betere erfenissen na, waaronder de opzet van het kadastrale systeem. Deze gegevens  zijn via het 
HisGIS-platform mooi ontsloten voor de omgeving van Amsterdam vanaf 1832.200 Dat helpt om de 
situatie in die tijd goed in beeld te krijgen. 

Conform de nieuwe bestuurlijke verhoudingen die aanvingen tijdens de Bataafse Republiek is de 
grondpositie van De Stad Amsterdam in die periode geheel verdwenen. Tussen 1 mei 1817 en 1 
januari 1921 had de Watergraafsmeer haar eigen gemeentebestuur. De periode viel samen met een 
sterke economische neergang aan het eind van de 18e eeuw. Vele verkopen van buitens en lusthoven 
kondigden het eind van dit fenomeen aan. Het bewind van Napoleon versterkte deze ontwikkeling en  
liet een spoor van armoede en verval achter zich. Veel buitenplaatsen en speeltuinen zijn in die tijd 
gesloopt omdat ze in de vorm van bouwmateriaal meer waarde opleverde dan als huis of tuin.201 De 
vrijgekomen gronden werden weer toegevoegd aan het hart van de polder, de land- en 
tuinbouwcomplexen. Wat resteert aan eigendom van openbare lichamen is  van het 
Hoogheemraadschap: de hoofdwatergangen, enkele weg- en dijkstukken en opvallend genoeg de 
Maliebaan en de ondergrond van het Maliehuis (zie fig. 5.1) . Het publieke eigendom is daarmee 
gemarginaliseerd. De gemeente was een bestuurslichaam, (nog) geen grondeigenaar. 

De polder is voornamelijk in bezit gekomen van een aantal grootgrondbezitters. Dull, Winter en 
Bormeester spannen de kroon. Makelaar Weddik deed aardig mee (zie fig. 5.1) . Samen hebben zij 
het overgrote deel van de Meer in eigendom.  Rondom hun eigen buitenplaats kochten zij andere 
buitens op en voegden deze toe aan hun bezit. De enorme tuinen waren door de introductie van de 
Engelse landschapsstijl veel onderhoudsvriendelijker. Het recreatieve medegebruik van de parken 
werd  als inkomstenbron ontwikkeld en kreeg een eigentijdse invulling met uitspanningen met 
schommels en wippen, eenTurkse Tent en tuinen met folly’s. Voor Jan en alleman bleef de Meer in 
zijn geheel een aantrekkelijk buiten van Amsterdam. Het werd landelijker in haar uitstraling, met 
minder potpourri van buitenhuizen en pronktuinen maar enkele grote buitens met 
landschapsparken. Het wandelen door de nauwe  laantjes met schuttingen en theekoepeltjes en het 
flaneren langs de Middenweg werd verplaatst naar de parken. Het verdienmodel van  recreatief 
medegebruik zorgde  

 
200 His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. ‘De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde 
oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad. Daarin zijn zo’n 3 miljoen percelen voor heel 
Nederland precies in kaart gebracht, waarbij van elk perceel de omvang, eigenaar, het gebruik, de vegetatie en de 
getaxeerde waarde zijn aangegeven. Het Napoleontisch kadaster is te beschouwen als de eerste systematische en complete 
inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal. Het dient daarom als startpunt voor lange termijnstudies.’ dit conform de 
informatie van het HisGIS platform.Geraadpleegd op 15 juni 2021. www.HisGIS.nl. 
201 De redenen hierachter zijn overigens breder dan alleen de achteruitgang in de handel, maar dit aspect wordt verder niet 
behandeld.   
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Fig 5.2 De bebouwing in de Watergraafsmeer in 1842 als rode stipjes. De zuidwesthoek en  
getransformeerd naar moes- of nutstuin. Het aantal buitens is aanzienlijk is afgenomen. Enkele grote 
buitenplaatsen zijn nog herkenbaar. Bij Frankendael is een invoerfout binnen HisGIS te zien (legenda 
‘weg; is  incorrect). De structuur van de buitenplaats is helder. Overgrote deel van De Meer is weiland. 

Frankendael 
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ervoor dat de buitenplaatsen toegankelijker werden voor een groter publiek. Ze gingen meer 
onderdeel uitmaken van de openbaar gevoelde buitenruimte. Ondanks dat de Watergraafsmeer een 
eigen gemeente was geworden, bleef ze ook mentaal van de recreërende stadsburger. De Meer 
verloor in aantal en verscheidenheid veel eigenaren en huurders, maar niet haar publiek. Deze 
ontwikkeling op de buitenplaatsen was niet uniek voor de Watergraafsmeer of Nederland, maar in 
lijn met de openstellingen van bijvoorbeeld de countryhouses in Engeland . 202  Het is een 
landschappelijk transitie en ontwikkeling die we niet zo sterk in andere droogmakerijen als de 
Beemster, maar wel in de buitenplaatsen op het zand zien. De enorme transitie wil niet zeggen dat 
de droogmakerij geen gewin meer opleverde of er schamel bij kwam liggen. De land- en tuinbouw 
dijde ut. De Meer ging mee in de economische trend van die tijd. Op de kaart uit HisGIS met de 
bebouwing in de Watergraafsmeer is goed te zien dat de bebouwing opvallend is uitgedund ten 
opzichte van de 17e en 18e eeuw. De boerderijen of hofsteden langs de oostelijke en zuidelijk 
ringvaart zijn nagenoeg allemaal blijven liggen, maar het middengebied is voor een groot deel 
ontdaan van haar grote huizen. Vele lusttuinen en buitens bij de Maliebaan en de laantjes zijn 
verdwenen. Langs de noordoostelijk ringdijk verdwijnt bijna alle bebouwing. Bij de Schulpbrug staat 
nagenoeg geen bebouwing meer ingetekend. Het aandeel tuin (lees moestuingroen) is behoorlijk 
toegenomen. Tegen de ringdijk aan, op de oude oevergronden van het oude meer liggen bijna overal 
kleine percelen. In het laantjes gebied ligt een aanzienlijk cluster.  

 

 

 Aa, C. van der, Boerderij ‘De Waterhond’, aanzicht van voren, Watergraafsmeer  in 1912. (Amsterdam, SAA, OSIM00008000847).  
 

 
202 Peter Mandler beschrijft de transities van de country houses in Engeland  in de periode 1815-1974  in The fall and rise of 
the Stately Home, waarin hij de moeizame omslag van zowel de elite als de burgerij rondom erfgoed en de opkomst van de 
recreatieve consumptie van de country houses beschrijft. Een discussie en ontwikkeling die zich in Nederland op een 
wellicht iets minder felle maar interessante wijze ontpopte en in de Watergraafsmeer zeker plaats vond. 
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5.3 Van pleziertuinen naar warmoezeriijgrond  
 

   

Fig.5.3 Watergraafsmeer 1832.  (A) Moesgronden in licht geel en (B) rond de Watergraafsmeer 
binnen de directe invloedsfeer van De Stad. Rond de stad is niet veel moesgrond aanwezig. 

Het belang van het cluster van moesland nabij de Schulpbrug en Amstel spreekt duidelijk uit het 
kaartbeeld: de Watergraafsmeer was een belangrijke groentetuin van Amsterdam en kende niet voor 
niks haar eigen groentemarkt binnen De Stad. Veel van de plezier- of lusttuinen  in de Meer blijken in 
1832 omgevormd te zijn tot moesgronden. In totaal was in deze tijd ongeveer een vijfde van de 
Watergraafsmeer moesgrond, aanzienlijk meer dan in de 17e eeuw.  

De weidegronden zijn en blijven de hoofdfunctie van de Watergraafsmeer.  

 

   

Fig. 5.4 Watergraafsmeer 1832. (A) Functie weiland (geel)  in de Watergraafsmeer is in de 19e eeuw 
alom aanwezig. Het geeft de Watergraafsmeer geen bijzondere positie of rol, gezien het enorme 
areaal aan weiland rondom De Stad (B).  
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De  ontwikkelingen in de Watergraafsmeer zijn voor een belangrijk deel beïnvloed door de expansie 
van Amsterdam, zo toonde het vorige hoofdstuk aan. Het vier keer uitleggen van De Stad zorgde voor 
druk naar buiten van de randstedelijk grondgebruiken zoals industrie, tuinbouw, landbouw en 
bewoning door niet poorters. Moestuinen lagen meestal binnen het rechtsgebied van De Stad, 
binnen de banmijl.203 Dat beeld zien we ook in Amsterdam, waar radiaal de moestuinkavels als een 
kraag rond De Stad liggen. Bij elke uitleg werden deze moestuinen, maar ook industrie en minder 
legale bewoning verder het platteland in gedrukt.  Door van meet af aan strenge keuren te 
handhaven kon voorkomen worden dat de Watergraafsmeer het afvoerputje van De Stad werd en 
veel van die functies een plek zouden vinden in de polder. Industrie was niet welkom, hessenkarren 
werden omgeleid, tol werd geheven en de polder ging ‘ s nachts op slot. Het leek waarachtig De Stad 
zelf wel. De Watergraafsmeer was  bedoeld om De Stad te voorzien van groenten en 
landbouwproducten, als ook om ruimte te bieden aan buitenhuizen en enig vertier. En zo 
geschiedde; tuinbouw kwam in de zuidwesthoek langzaam op gang, de overige gronden werden 
vooral als weiland in gebruik genomen. Herbergen werden meteen aangelegd en de Maliebaan 
verscheen al vroeg in de polder en stimuleerde de vestiging van buitenplaatsen en speeltuinen. Een 
unieke mix van gebruiksfuncties vond elkaar binnen de ringdijken en vormde een evenwicht dat circa 
1,5 eeuw stand hield en nauwelijks wijzigde.  Na de tijd van de Bataafse republiek en Napoleon 
moest zij haar bestaansrecht vooral gaan ontlenen aan land en tuinbouw en wat betaald vertier op 
buitenplaatsen. Het areaal moestuin groeide, maar het besloeg zeker niet de hele polder (zie fig. 5.3) 
. Opvallend is dat de moesgronden vooral komen te liggen op plekken waar lusttuinen lagen of aan 
de rand van gronden van de hofsteden die tegen de dijk aan lagen. De leeg komende gronden van 
grote buitenplaatsen werden over het algemeen niet omgezet in warmoesland, maar in 
weidegronden. Wellicht had dit te maken met het feit dat de grootgrondbezitters dit beter en 
makkelijker via pacht konden inregelen en ze zo niet al te veel last hadden van de zorg voor het vele 
personeel dat nodig was in de tuinderij. Van Oosterom geeft aan dat het tevens te maken had met de 
hogere status van vetweiderij.204  Status en bedrijfsvoering is in dit model de sturing op het type 
grondgebruik en niet de economische vraag vanuit De Stad.  De kleinere lusttuinen konden 
makkelijker worden overgenomen door individuele warmoezeniers. Contemporaine advertenties via 
Delpher geven een kijkje in dit proces. Boekhandelaar Kaal uit Amsterdam kocht de speeltuintjes op 
en sloopte de opstanden om daarna de tuinen als warmoezenierstuinen weer aan te bieden. Hij was 
de tegenpool van Robert van Schagen: met het slopen en de verkoop van het materiaal verdiende hij 
zijn boterham beter dan in zijn boekhandel. Zijn omzetten van de tuintjes naar moesgrond werd door 
de markt ingegeven.  In dat geval vertaalt het ruimtelijke beeld van de moestuinen de vraag van De 
Stad juist wel.  Ze vormen tevens een ruimtelijke afspiegeling van de versnippering van het 
grondeigendom op die plekken. Daarentegen lijkt het grootgrondbezit in de rest van de polder de 
opschaling naar tuinbouw juist tegen te houden. Dit terwijl de vraag naar groenten in Amsterdam 
groter was dan haar productievermogen in het omliggende gebied. Leiden was een belangrijke 
productieregio voor Amsterdam.205 Het zou in dat opzicht logisch zijn als de kans zich voortdoet, dat 
de productie aanzienlijk zou worden opgeschaald direct rond De Stad . De polder verstilt echter, 
afgezien van de ontwikkelingen in  het laantjeskwartier en de vormen van recreatief medegebruik 

 
203 Rijken, H  Leidse lustwarande Geschiedenis van de tuinkust op katelen en buitenplaatsen, 16900-1800 leiden 2005 
Primavera Pers 
204 (Oosterom, G. persoonlijke informatie, november 2021) 
205 Kaal en Lottum van, ‘Duitsers in de polder’. 
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van de paar overgebleven buitenplaatsen. Er lijkt niet echt sprake van te zijn dat door het 
wegtrekken van functies de landbouw een revival, een ontwikkelkans krijgt, zoals Brusse en 
Mijnhardt beschreven voor Zeeland.206 Eerder ontstond een stand van berusting en vereenvoudiging, 
stilte voor een nieuwe stormachtige ontwikkeling. Vertraging om de nieuwe werkelijkheid en 
veranderde politiek-bestuurlijke verhoudingen weer uit te vinden? 

 
5.4 Stadsranden rond andere steden 
Hoe zag deze ontwikkeling er bij andere steden uit rond diezelfde tijd? Was daar ook sprake van 
opschaling of was er genoeg  tuinbouw aanwezig en bleek die in stand? In welke gebruiksvorm 
transformeren daar de buitenplaatsen direct rond De Stad? Hoe past de Watergraafsmeer in dat 
beeld? 

Oude kaarten geven vaak een fraai beeld van de stedelijke structuren in De Stadszones. Een goede 
duiding van het grondgebruik is echter lastiger inzichtelijk te maken, omdat de kaarten vooral mooi 
en gestructureerd moesten ogen. Via HisGIS is van diverse steden makkelijk een analyse te maken 
van de verschillende functies van de gronden in en buiten De Stad. In de voorgaande paragraaf liet ik 
het beeld van de Watergraafsmeer zien, zowel binnen de Meer zelf als in de stedelijke setting rond 
Amsterdam.  Hieronder volgen beelden van Rotterdam, Middelburg, Leewarden en Groningen. 207 De 
stadskaarten rond 1650 zijn goed vergelijkbaar.208. De HisGISkaarten ziijn allen van 1832.  

Uit de beelden wordt duidelijk de de meeste steden een oppervlakte van ongeveer het oppervlak van 
de stad ook in gebruik hadden als warmoesland direct bij de stad. Dat lag altijd in 
clusters.Middelburg wijkt hierin af, wegens haar akkerbouwomgeving. Transformatie van de 
stadsrand tussen deze periodes treed nergens zo sterk op als in de Watergraafsmeer, waa de 
warmoezerij plotseling wel erg toenoeemt maar nooit in verhouding tot de andere steden. 

Amsterdam heeft rond haar stad zeker geen 
oppervlakte aan warmoesland zo groot als 
het stadsoppervlak. Kennelijk was het 
verdienmodel van de warmoezerij wel goed, 
maar lag het verdienmodel van de 
buitenplaatsen in de Watergraafsmeer 
anders. De recratieve invulling in combinatie 
met de veehouderiij bleken hier een 
houdbaar economsich model, ten gunste van 
het lang voortbestaan van de buitenplaatsen. 
Helaas bleek dit model niet bestand tegen het 
oprukken van de stad zelf.  

Fig. 5.5 Stadsplattegrond Leiden 1649 

 
206 Brusse en Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and 
countryside. deel 4 
207 . De keuze van de steden  is ingegeven door zowel het voorkomen van buitenplaats- en moestuincomplexen in De 
Stadsranden als het beschikbaar zijn van de tool binnen HisGIS. Zo is jammer genoeg voor Leiden (nog) geen analyse te 
maken van de grondfuncties rond De Stad zelf. 
208 In de diverse projecten binnen de HisGIS omgeving is geen standarisering doorgevoerd in layout en is eenduidigheid in 
het selecteren op grondgrebruik soms ook niet mogelijk. Dit levert  verschillende kaartbeelden op. In combinatie met elkaar 
geven ze wel inzicht in de  overeenkomsten en verschillen in het voorkomen en de ontwikkeling van moestuinen, 
buitenplaatsen en bos of boomgaarden 
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Rotterdam 

 

 Fig. 5.6  Rotterdam in 1652. Stadsrandzonde met buitenplaatsen en warmoesgronden rond de 
driehoekige stadsopbouw.  

 

 

Fig 5.7 Rotterdam 1832  in HisGIS. In roze de functie ‘ tuin’ die vergelijkbaar lijkt met het 
grondgebruik ‘nutstuin’ of ‘groentetuin’. In donkergroen opvallend genoeg het gegroeide areaal aan 
boomgaard of bos. Zo is het grote buiten rechtsonder op de kaart nu betiteld als ‘bos’.  De Stad ligt 
nog binnen haar voormalige grachtengordel. Er is geen duidelijke groei in het areaal moestuin te zien. 
Weinig dynamiek in de stadsrand. 
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Middelburg 
 
Fig. 5.8 Middelburg 
1656 opgetekend door 
Blaeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk zijn de vele bosachtige structuren bij de buitenplaatsen direct rond de stad. Er zijn 
opvallend weinig percelen aangeduid als moestuin of lusttuin. Alleen linksonderin lijkt een blokje met 
smalle warmoeskavels te liggen. 

 

 

Fig. 5.9  Middelburg 1832 in HisGIS; De lichtgroene aanduiding ‘ tuin’ komt nauwelijks voor. Er is een 
lappendeken van bouwland (bruin) als voorraadschuur voor Middelburg aanwezig, waarbinnen de 
boomgaarden zijn ingebed. Opvallend zijn hier eveneens de grote stukken met de functie ‘bos’ op de 
plekken waar buitenplaatsen liggen of zijn geweest. Stadsuitbreiding buiten de wallen heeft niet 
plaatsgevonden. Het areaal akkerbouw rondom de stad is groter dan De Stad zelf.  
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Leeuwarden 
 

Fig. 5.10 
Leeuwarden in 
1652  door Blaeu. 

Leeuwarden 
heeft op dit 
kaartbeeld een 
groot complex 
aan gardeniers-
landen aan de 
zuid-oostzijde 
van se stad. 
Opvallende 
buitenplaatsten 
lijken niet voor te 
komen anders 

dan wellicht enkele gebouwen langs de buitenzijde van de stadssingel. 

 

 

Fig. 5.11 Leeuwarden 
1832 in HisGIS.  

Functies weiland en bos, 
naast onbelast (wit) en 
moestuin (paars) op TMK 
uit 1864 geprojecteerd. 
Duidelijk is dat tussen 
Leeuwarden en Huizen de 
gronden geschikt waren 
en blijven en in grote 
clusters liggen. Aan de 
westzijde komen ze 
nauwelijks voor. Het 
kaartbeeld is ten opzichte 
van 1664 niet veel 
veranderd. Er is geen 
sprake van substitutie van 
lusttuinen in moestuinen. 
De stadswal is ook nog 
conform 1664. Het areaal 
moestuin is ongeveer 
even groot als de stad 
zelf. 
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Groningen 
Fig 5.12 Groningen rond 
1662  

Binnen De Stadswal is nog 
ruimte genoeg voor 
moestuinen en 
boomgaardjes, net buiten 
de eerste singel rond het 
centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.13 Groningen 1832 in 
HisGIS, functie tuin in de zin 
van moestuinen in lichtpaars 
geprojecteerd op de TKM 
van 1864. 

 Opvallen is dat de 
moeslanden bij elkaar 
geclusterd liggen aan zowel 
de noord als zuidzijde als 
binnenin  De stad. 
Buitenplaatsen lijken 
nauwelijks (nog) voor te 
komen. Er is geen sprake van 
het invullen van 
laantjesgebieden door 
moestuinen. Er komt een 
enkele buitenplaats voor 
rond de stad, geen duidelijke 
afname.  

Oppervlakte moetstuin is 
zeker zo groot als De Stad 
zelf. 
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5.5 Conclusie 
 

In 1832 zijn de grote grondeigenaren hoofdzakelijk renteniers. De stad of gemeente heeft geen 
grondpositie meer. De buitenplaatsen zijn aanzienlijk vergroot en hebben daarnaast een areaal 
renderende landbouwgrond. Die brengen samen met de opbrengsten van betaald recreatief 
medegebruik van de parktuinen voldoende geld op om de buitenplaatsen te laten voorbestaan. De 
landbouw blijft zodoende een stabiele duurzame economische drager in de polder. De 
buitenplaatseigenaren schakelen niet grootschalig om naar de bloeiende warmoezerijtak, ondanks 
dat Amsterdam onvoldoende tuinland heeft en een groot deel van haar aanvoer uit Leiden moet 
halen. Andere steden laten een areaal aan tuinbouwgrond zien dat de omvang van de binnenstad 
evenaart. Dat is in Amsterdam bij lange na niet het geval. De warmoezerij heeft in de polder de 
positie van de lusttuintjes overgenomen en kent daardoor een groot aantal eigenaren. Ze 
concentreren zich in de zuidwesthoek en langs de ringdijk op de oude oeverlanden van de Meer. Het 
ruimtelijk beeld van de polder is opener geworden op sommige plekken, doordat buitens, tuintjes en 
veel bouwsels en begroeiing zijn verdwenen. De grote buitenplaatsen liggen rond de Middenweg, 
waar door de vergroting van de tuinen het groene karakter niet verminderd is, maar wel natuurlijker 
oogt. Het buitenplaatsenlandschap is veranderd in karakter, door de minder grote dichtheid en 
variatie van bouwsels en tuinen. De kenmerkende potpourri is verdwenen. Desalniettemin zijn het 
dan nog steeds de buitenplaatsbezitters die de groene uitstraling en de recreatieve waarde van de 
Meer beheren en ontwikkelen in eigentijdse vormen. Landbouw speelt daarbij een grote rol, maar in 
dienst van de buitenplaats. Het is de vraag of je van verval kan spreken; het is een efficiënte 
schaalvergroting gebleken. De eigenaren zijn in aantal verminderd, maar qua grondpositie zeker zo 
sterk zo niet steker dan in de 18ee eeuw. 

 

Fig.5.14 Watergraafsmeer in 2021 via Google Earth, vanaf het Nieuwe Diep gezien. 
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6. Conclusie en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuik volgen de belangrijkste antwoorden op de onderzoeksvraag, aan de hand van de 
drie thema’s die de deelvragen verbonden. 

 

In essentie is de conclusie  van dit onderzoek dat het buitenplaatsenlandschap in de 
Watergraafsmeer zich in het derde kwartiel van de 17de eeuw zich al volledig had ontwikkeld tot een 
buitenplaatsenlandschap. Dat is enkele decennia eerder dan in de wetenschappelijk literatuur wordt 
aangehouden.  Het was een representatief en recreatief aantrekkelijke landschap, waarin alle 
vormen van buitens in een potpourri samen voorkwamen en de pleziertuincomplexen een wezenlijk 
onderdeel vormden. De Stad heeft sturende invloed gehad op het ontstaan en vorming van dit 
hoogwaardige landschap en had in eerste instantie de grootste grondpositie in handen.  Naast 
buitenplaatsen en speelhuizen hebben hofsteden een belangrijke rol gepeeld in het ontwikkelmodel, 
waarin de link met de weidebedrijven essentieel was voor de grondpositie. 

 

6.1 Grondbezit, eigenaren en bewoners 
 

Het Watergraafsmeer werd in concessie door de Stad Amsterdam bedijkt en drooggemalen. Dit is 
anders dan bij droogmakerijen als de Beemster en Schermer, waarbij consortia van regenten en 
kooplui met elkaar in de onderneming stapten. Het blijft onduidelijk in welke mate zij via een 
achterdeur voor de verloting van de kavels toch al aandelen hadden verkregen en verhandeld. De 
kavels werden in bundels van 30 morgens verkocht. De verkoopopbrengsten, van een krappe 25.000 
gulden vielen in het niet bij de investering door De Stad: 306.000 gulden voor de drooglegging. Na de 
loting blijft De Stad, al dan niet bedoeld, in het bezit van 140 van de 690 verkochte morgens grond: 
(20%). Uniek in vergelijking met de andere droogmakerijen uit deze tijd, waarbij het grootste deel 
van de grondposities vaak naar geïmmigreerde Amsterdamse kooplui ging.209 De grootste 
investeerder van buiten, dhr. Chatelijn, koopt 90 morgens grond. Zijn afkomst blijft nog ongewis. De 
familie Wijbrandts koopt 45 morgens en zet dit om in zeer lang agrarisch familiebezit. Regenten loten 
voor nog geen 7% van de grond. De Watergraafsmeer start met 31 grondeigenaren. In lijn met wat 
Lutterveldt en Zwet signaleren lijkt ook hier in de beginperiode geldbelegging en grondbezit het 

 
209 Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van landaanwinningsprojecten in Hollands 
Noorderkwartier, 1597-1643. 32-49. 

Onderzoeksvraag: 

Hoe ontwikkelde het buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer zich na de 
drooglegging in 1629 ? 

Drie onderzoeksthema’s 

 Grondbezit, eigenaren en bewoners  
 Invloed vanuit De Stad 
 Ruimtelijke patronen en eenheden 
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leidende motief, maar de start is zeker niet glorieus.210  De positie van De Stad in de concessie en het 
grondaandeel week, samen met het kleinere oppervlakte van de bundels af van eerdere 
droogmakingsprojecten. 

Ondanks dat de polder vervuilende industrie buiten de deur hield, werd ze al snel bewoond door een 
groep ambachtslieden, schuitvaarders, knechten, dienstmeiden, tuinmannen, herbergiers en tappers. 
Vooral hugonoten uit het zuiden (Waalse kerk) protestanten van vooral de Westerkerk, Franstalige 
hugonoten uit het zuiden (Waalse kerk)  maar ook een aanzienlijk aantal katholieken waren te vinden 
in De Meer. Een tiental koehouders en enkele tientallen warmoezeniers stonden met hun knechten 
aan de lat om van de Watergraafsmeer ook een agrarisch renderende polder te maken.  Rond 1650 
betrof het circa 400 inwoners, in 1747 waren dit er circa 650.  De eigenaren van de hofsteden en 
pleziertuinen stonden niet als bewoners geregistreerd omdat zij niet doorlopend verbleven binnen 
De Meer. Vaste bewoners groeperen zich vooral rond de  Schulpbrug en het Rechthuis, langs de 
laantjes en de Ringvaart. De koehouders en warmoezeniers wonen bij hun land. Knechten en meiden 
wonen in, al dan niet in kamers, kelders of schuurtjes. 

De investeerders ontwikkelden enkele boerderijen en hofsteden. Uit de kohieren en inschattingen 
vanaf het kaartbeeld blijkt dat meer dan een stuk of 11 hofsteden niet zijn voorgekomen. Zij bleven 
veelal tot in de 21ste eeuw in stand. Deze hofsteden vormden de eeuwen durende, stabiele backbone 
van het buitenplaatsenlandschap. In de zuidwesthoek en langs de dijkranden ontstonden 
moestuinderijen, maar het overgrote deel werd weidegrond. Vetweiderij bracht meer aanzien en 
was minder arbeidsintensief. De verkaveling versnippert door de tijd heen nauwelijks. Het aantal 
grondeigenaren blijft stabiel en is er geen grote wisseling in eigendom.  

Naast de ontwikkeling van de landbouw en warmoezerij werden vrij snel al speeltuincomplexen 
ontwikkeld. Stadse bewoners kunnen hier al medio 17de eeuw in een laantjescomplex een tuin huren 
of kopen van circa 300 roeden (circa 4000m²). De tuinen worden als nuts en pleziertuin gebruikt en 
krijgen steeds fraaiere tuinhuizen op de kavels. De tuinen wisselden makkelijk van eigenaar, soms elk 
jaar. Maar sommige families bleven er decennia aanwezig.   

Het grondbezit in 1832 toont een achttal grootgrondbezitters, die buitenplaatsen en landerijen al 
dan niet met hofsteden aan elkaar hebben gekoppeld. Deels door de buren op te kopen, deels door 
op afstand de hofsteden bedrijfseconomisch te benutten. Landbouw is het grootste grondgebruik 
gebleven, alhoewel er beduidend meer warmoezerijlanden bij zijn gekomen. Het grondbezit kent 
weinig doorgaande familielijnen. De grootgrondbezitters zijn voornamelijk renteniers die de politiek 
bestuurlijke wisselingen hebben doorstaan. Ook hier heeft de transitie van kooplui -regent naar 
rentenier plaatsgevonden, zoals Joop de Jong al beschreef.211 Zij het met dit verschil dat, ook in 
tegenstelling tot wat Burke beweert,  aantal  buitenplaatsbezitters wel degelijk bleef investeren in 
het vergroten van hun areaal landbouwgronden.212 Het zijn juist deze eigenaren die het langst in De 
Meer met hun buitenplaats aanwezig blijven. Feitelijk zet een ruimtelijke transformatie naar een 
meer agrarisch bepaald hofstedelandschap zich hier in (zie 6.3). De transformatie van speeltuin naar 
warmoezerij- of nutstuinen blijft eveneens grotendeels tot in de 21ste eeuw behouden. De open 
markt economie heeft hier, conform het inzicht van de Vries, zeker aan bijgedragen.213 

 
210 Luttervelt, Schoonheid aan de Vecht. Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en miserabele polders. Een financiele anlayse van 
landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. 32-49. 
211 Joop de Jong, Een deftig bestaan. Het dagelijkse leven van regenten in de 17de en 18de eeuw, z.d. 177. 
212 Peter Burke, Venetië en Amsterdam, een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw (Amsterdam: Agon bv, 1991). 
213 Kuiper, ‘De hofstede-’tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de 
zeventiende eeuw. Oratie’. 
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6.2 Invloed van De Stad 
De Stad heeft op vele manieren  invloed gehad op de ontwikkeling van de buitenplaatsencultuur. Een 
caleidoscoop van ontwikkelingen beïnvloedt de relatie tussen De Stad en deze stadse zone; 
economische ontwikkelingen en handelsposities, emigratie, epidemieën, de alteratie in combinatie 
met de meningsvrijheid, de oorlogen, alles beïnvloedt het nut en de noodzaak van het buiten kunnen 
zijn.  De stadsuitleg en pest zijn nader onderzocht. Beide zijn stuwend geweest voor de ontwikkeling 
van de lusttuinen en buitens in de beginperiode van de Watergraafsmeer. De Stadsuitleg zorgde voor 
een steeds compactere, volle stad, waarin het lastiger en duurder recreëren werd.  De pest kwam 
vooral in die periode in heftige epidemieën voor, wat de drang naar gezond leven en buitenlucht 
vergrootte. Een stadspark kende Amsterdam nog niet. Herbergen, kolfbanen, maliebanen, wandelen, 
schuitje varen en ritjes per koets werden steeds meer naar buiten gedreven. Tuintjes aan de 
stadsrand werden onteigend en moesten een nieuwe plek vinden, dat kon deels in de 
Watergraafsmeer. Raam- en bleekvelden werden in De Meer via de keur niet geduld, moestuinen en 
lusthoven waren wel welkom.  

De stevige grondpositie van De Stad gaf haar de mogelijkheid om te sturen op de ontwikkeling van 
De Meer. Dit gebeurde via vele wegen: bestuurlijk  (via recht op afvaardiging hoofdingelanden, 
hoogheemraden en dijkgraven), via regelgeving (invloed via keuren, tolgelden, visrechten, pacht) en 
door gerichte ontwikkeling (aanleg wandelpaden, trekvaarten, herbergen, de Maliebaan, tuinen).  Dit 
zal de seizoenstrek naar buiten hebben gestimuleerd. Het tuincomplex dat dit soort opties bood, 
wordt door Robert van Schagen ontwikkeld in de periode 1650-1670. Er is duidelijk sprake van 
complexontwikkeling. Het betrof voormalige kavels van De Stad. Wellicht heeft de Stad dit 
gestimuleerd om haar nevendoel in De Meer, een representatief woonklimaat, te ontwikkelen.  De 
Schagerlaan liep vooruit op de latere ontwikkeling van de Plantage (vanaf 1682) en kan daarvoor  
model hebben gestaan. Een buitentuin was daarbij relatief zeer goedkoop ten opzichte van dure 
bouwkavels in de stad en zo een lonkend alternatief voor een stadstuin. 

  

fig. 6.1 Kaart uit 1640 waar binnen de hoofdstructuur van de polder de maliebaan als staat 
ingetekend. Het laat zien hoe veel belang aan een dergelijke voorziening werd gehecht.  
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Vergeleken met bijvoorbeeld Rotterdam of Leiden, is de bijna continue stadsuitleg in de 17de eeuw 
van invloed geweest op het landschap direct om de stad heen. De stadsrand was in de 17de eeuw 
rond Amsterdam continu in beweging. Het werd daardoor aantrekkelijker om in de rustige en 
stabiele Meer een lusthof te hebben dan direct rondom de stad.  

De Stad had een wezenlijke invloed op de invulling van de Watergraafsmeer, maar dat zit veel 
complexer in elkaar dan hoe Glaudemans het omschrijft. Het is  inderdaad een territoriale daad en 
een vorm van verstedelijking, maar die wordt door een veel complexer systeem gestuurd dan die van 
de Griekse poleis gedachte en het ‘otium versus negotium’.214 Opvallend is dat De Stad vooral 
investeerde in representatieve en recreatieve kwaliteiten van het landschap.  

De positie en relatie met De Stad is bij de buitens in de Watergraafsmeer overduidelijk aanwezig. In 
dat verband zijn ze absoluut anders dan de Country houses in Engeland of de villa’s bij Venetie.215  De 
burgerlijkheid in Holland, zowel in bestuur als in familieverband maken dat er wezenlijk anders werd 
omgegaan met dit bezit, binnen een, zoals Luttelveld dat omschrijft, ‘eigengevormde beschaving’. 
Zowel in Engeland als Venetië was er een traditie van lang familiebezit dat boven individueel gewin 
of belang werd geacht.  In Amsterdam en de Watergraafsmeer was dat nagenoeg niet aan de orde.216 
Het ging om het momentum. En het momentum werd vooral door het stadse leven en haar context 
bepaald. Wellicht dat hierdoor de transitie in de buitenplaatsen in de 19de  en 20ste  eeuw ook minder 
emotioneel verliep dan Mandler ons beschrijft.217 De Amsterdamse renteniers schaalden met 
Hollandse nuchterheid snel op of af. 

De voorbeelden laten zien dat het goed is om de context explicieter toe te lichten als invloedrijke 
setting op zowel de factoren als motieven die spelen bij de ontwikkeling van de 
buitenplaatsenlandschappen.218 Zij maken deel uit van de  myriade aan motieven en oorzaken van de 
trek naar buiten, die de aanleiding vormde voor het ontstaan van de buitenplaatsen, zoals Ronnes 
stelt in haar oratie.219 En nog meer dan dat.  

 

6.2 Ruimtelijke patronen en eenheden 

Fasering ontwikkeling buitenplaatsenlandschap 

Aan de hand van de opgestelde collectie kaarten voor de Watergraafsmeer tussen 1631 en 1831 is 
het ruimtelijk beeld voor de polder in de eerste honderd jaar verkend.  De polder laat hierin een 
consistent beeld zien, waarbij de polder binnen de kruiswegen is in te delen in vier ruimtelijke 
eenheden, met elk hun eigenheid. Het beeld is gespiegeld aan de beschikbare kohieren en registers, 
waardoor helderheid ontstond in niet alleen de datering van de kaarten, maar ook de tijdspanne 
waarin het jonge buitenplaatsenlandschap zich ontwikkelde. Dat blijkt veel eerder te zijn geweest 
dan in de literatuur tot nu toe werd aangehouden. 

 
 
 

 
214 Glaudemans, Amsterdams Arcadia. 
215 Burke, Venetië en Amsterdam, een onderzoek naar elites in de zeventiende eeuw. 
216 Zie bijlage 5. 
217 Peter Mandler, The rise and fall of the stately home (Guildford: Biddles Ltd., 1997). 
218 Oosterom, ‘Gronden van vermaak.Een reconstructie van de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur en het 
buitenplaatslandschap langs de Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht (1600-1900)’. 
219 Ronnes, ‘Bij nader inzien, de Nederlandse buitenplaats’. 
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Er zijn 4 fasen te onderscheiden 
1. Van boerderij/ hofstedenlandschap tot buitenplaatsenlandschap  1631-1686* 
2. Volwaardig buitenplaatsenlandschap      1686-1770 
3. Schaalvergroting en Versobering buitenplaatsenlandschap 
4.  met Engelse landschapsstijl        1770-1850 
5. Hofstedenlandschap met enkele buitenplaats     1850  

 
*De tijdsperioden zijn nog indicatief. Via verder onderzoek van kohieren, verpondingen, individuele hofsteden en buitenplaatsen  moet hier 
aanscherping in geven.  
 
Het ontbreken van goede kaarten tussen 1629 en circa 1700 maakt het lastig een indruk te geven van 
deze periode. Het beeld wordt gevormd door de ontwikkeling voor te stellen die nodig is om bij het 
kaartbeeld van Drogenham te komen, dat ergens tussen 1686 en 1700 is opgetekend. Aangevuld met 
de informatie uit de kohieren mag worden verondersteld dat al voor de inundatie van 1672 
aanzienlijke hofsteden en buitens voorkwamen. Na de inundatie moet de handschoen weer flink zijn 
opgepakt om tot het volgroeide beeld tussen 1685 en 1700 te komen. Op de kaart van Drogeham uit 
maximaal 1700 zijn rond de 120 buitens aanwezig en circa 10 hofsteden.220 Binnen de groep van 
buitens zijn al duidelijk grootse plaatsen en kleinere optrekken te onderscheiden. De buitens hadden 
zich hier al duidelijk ontwikkeld tot solitaire huizen waar langer verbleven kon worden en waren 
omgeven met een voorname tuin. Ze kunnen dus als buitenplaats of speelhuis worden aangemerkt. 
Nader onderzoek zal moeten duiden of het om echte buitenplaatsen dan wel opgewaardeerde 
speelhuizen is gegaan. Met het huidige informatie en uitgaande van de in hoofdstuk 1 gestelde 
definities kom ik tot de conclusie dat er niet meer dan 20 echte buitenplaatsen geweest zullen zijn. 
Dit naast de ca 10 hofsteden. De overige buitens vormen een boeiende categorie van speelhuizen, 
die zeker zo belangrijk zijn geweest in het functioneren en voorkomen van het landschap als de 
buitenplaatsen in formele zin. Dat maakt dat een onderscheid in deze categorieën naar mijn inzicht 
voor de Watergraafsmeer minder relevant is. Wel speelt het onderscheid tussen de functie en 
uitstraling van de hofsteden en buitenplaatsen een rol. De polder start met hofsteden, waar een 
grote voorname tuin bij werd aangelegd en waarin de eigenaar kort of langer kon verblijven. De 
hofsteden groeien uit tot vormen zoals we hebben gezien bij Reigersburg. Het zijn en blijven in mijn 
definitie hofsteden, door de zeer nauwe band met de boeren activiteiten op het zelfde perceel. De 
meeste hofsteden blijven, met hoofdhuis, tot in de 21ste eeuw overeind. De meeste buitenplaatsen 
verdwijnen. Hierdoor zien we dat het landschap in de 19de eeuw terugkeert naar haar 
oorspronkelijke vorm en uitstraling; een landschap gedragen door diezelfde hofsteden: een 
hofstedenlandschap. Zij het dat het in de 19de en 20ste eeuw niet meer de trend was om een 
voorname tuin aan te houden rond het hoofdhuis.221 In de periode daartussen zien we dat 
buitenplaatsen zich vergroten door andere buitens op te kopen, maar ook door verder afgelegen 
hofsteden aan zich te verbinden. Dat maakt dat bij het onderzoek naar buitenplaatsen nadrukkelijk 
niet alleen gekeken moet worden naar het bezit direct om de buitenplaats heen, maar ook in een 
grotere regio. Het complex varieerde dus in opzet door de tijd heen. 

In de Watergraafsmeer blijkt dat, zoals Van Wyck al constateerde, veel buitenplaatsen een 
voorganger hebben gehad..222 Doordat vaak de stichtingsdatum van de buitenplaats wel bekend is, 
maar die van de voorganger niet, ontstaat een incompleet beeld van de ontwikkeling van het 

 
220  Zie 3.2 en bijlage 5. 
221 Opvallend is dat ondanks de transitie naar de landschapsstijl de resterende  buitenplaatsen het niet hebben gerooid om 
in die hoedanigheid overeind te blijven in de 21ste eeuw, zoals bijvoorbeeld veel buitenplaatsen in de binnenduinrand. 
222 Wijck, ‘De nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel. Thesis’. 
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buitenplaatsenlandschap. Tevens is er spraken van een onderwaardering van de hofsteden binnen 
het buitenplaatsenlandschap.  

 

 

 

                                           

 

 

 

     

 

Fig. 6.2 Voorkomende  combinaties buitenplaats-hofstede-grondeigendom in de Watergraafsmeer. 
Op afstand gelegen grondeigendommen kunnen ook bij buitenplaatsen onderdeel uitmaken van het 
complex. 

Karakter en ruimtelijke opbouw 
In het begin is de droogmakerij, binnen de omsluiting door de ringdijken, een open ruimte met een 
heldere structuur door de kruiswegen en molentochten. De wat ovale vorm en beperkte afmeting  
van de Watergraafsmeer maakt dat de droogmakerij een ruimte op zich zelf is. Ze omsluit haar 
landschap. Door het aanplanten van laanbomen langs de kruiswegen en ringdijken ontstaat al snel 
een ruimtelijke indeling in kwartielen, die eeuwenlang het landschap hier tekent.  

 

 

Fig.6.3  Het ruimtelijke raamwerk dat tot eind 19e eeuw in stand blijft. De pijlen geven de 
kijkrichtingen aan vanaf de Ringdijk, de open ruimte van  de polder in. De rode ellipsen zijn de plekken 
waar men elkaar ontmoet; bij de entreepunten van de polder, het laantjesgebied en de Maliebaan. 
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Het lijkt aannemelijk dat de hofsteden, net als in andere droogmakerijken, van begin af aan worden 
ingebed in een erfbeplanting. Doordat de meeste hofsteden langs de ringdijken liggen, heeft dit in 
het begin geen grote invloed op de ruimtelijk indeling. De beplanting langs de laantjes en de 
voorschriften om rond pleziertuinen een haag te planten geeft wel verdichting in het landschap 
specifiek in de zuidwesthoek van de polder. De 7 molens tekenen prominent de noordoost en 
zuidwestkant van de polder af en bepalen de skyline van de polder. 

De droogmakerij maakt vanaf circa 1670  geen grote omslag door in ruimtelijke zin tot circa 1770. 
Met het verdwijnen van veel buitens rond 1770 verandert de ruimtelijke indeling van de polder niet 
echt veel maar de sfeer wordt anders. Het noordelijke deel wordt iets opener. Het zuidwestelijke 
deel iets rustiger in beeld. De mate van openheid, zichtlijnen en ruimtelijke beleving variëren amper. 
De overblijvende buitenplaatsen nemen veel naastgelegen buitens over, vergroten zo de tuin, leggen 
grote parken aan. De Engelse landschapsstijl maakt het gebied ook landelijker. 

Het landschap is naar binnen gekeerd en staat op zicht zelf. Dat wordt onderstreept door de ligging 
van de buitens. Die werden niet gesitueerd boven op de dijk langs de Amstel of het Nieuwe Diep, 
maar beneden in de polder naar de weg toegekeerd. Glaudemans stelt dat ze zijn uitgelijnd op de 
molens van Amsterdam, maar voor veel buitens is dat niet het geval en kon dat ook niet het geval 
zijn, doordat de dijk het zicht wegnam.  

 

Fig.6.4 Vier verschillende ruimten binnen de kruisende wegen die met hun beplanting en 
buitenplaatsen de Watergraafsmeer indelen. Deze vierdeling blijft in tact tot begin 19e eeuw. 
 

In  het jonge landschap was een hoofdrol weggelegd voor de  hofsteden, zoals in menigeen 
buitenplaatsenlandschap. Opvallend zijn de snel opkomende speeltuinen en herbergen. Zij brachten 
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leven in de brouwerij en vormden een trekpleister voor de wandelaars die vanuit De Stad al snel het 
ommetje hadden gevonden naar De Meer.  

In de Meer ontstond het veilige gevoel van een stadspark;  de menselijke maat ( ongeveer 2 keer de 
lengte van het Vondelpark), veilig ommuurd door de dijken, met drie poorten (bruggen)  en 
nachtwachten.  De open ruimtes gaven net een vergezicht, maar klein genoeg om niet te verdwalen 
in de einder. Het ommetje rondom was te lopen en De Stad nabij. De Middenweg van de ene naar de 
andere brug was een half uurtje gaans.  

 

Fig. 6.5 De diepe ligging van de Watergraafsmeer, met de lengte (2,7 km) en breedte (2,3 km) van de 
droogmakerij. bron AHN kaartbeeld (door opsteller). 

 

De keur regelt het allure van de Meer door de Middenweg af te sluiten voor postkoetsen en 
Hessenkarren, tol te heffen, nachtsluiting en gedragsregels rond loslopende honden, vee, 
nachtegalen etc.223  In de veertiger jaren van de 17de  eeuw wordt een goed jaagpad en wandelpad 
langs de  Amstel aangelegd.  De ontwikkelingen laten zien dat in de Watergraafsmeer al eerder een 
jong buitenplaatsenlandschap ontstaat dan meestal wordt omschreven. Dit gebeurt deels zelfs actief 
en heel bewust. De twee inundaties in 1651 en 1672 zullen een vertraging hebben gegeven, maar 
hebben de ontwikkelingen niet gestopt. 

Als de Watergraafsmeer vergeleken wordt met andere buitenplaatsenlandschappen rondom steden 
als  Leiden en Rotterdam dan blijkt het landschap daar een ander verhaal. De buitens zijn gesticht 
langs oeverwallen, als een kralensnoer. De buitens bleven ook hier klein, in Leiden vaak niet groter 
dan theekoepels en speelhuizen. In Rotterdam waren ze  gekoppeld aan industriële activiteiten, als 

 
223 De nachtegaal staat symbool voor het buitenplaatsgedachtengoed. Het feit dat deze vogel al in de eerste keur wordt 
beschermd onderstreept het voornemen om van de Watergraafsmeer een voornaam buitenplaatslandschap te maken. Zie 
ook bijlage x. 

2,3km 

2,7km 
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glasblazen of katoendrukkerij. In De Meer waren zulke vervuilende bedrijven via de keur verboden. 
Daardoor bleef het een representatief landschap. De lusthoven rond Antwerpen waren van een heel 
andere statuur dan de buitenplaatsen in de Watergraafsmeer. Deze Hoven van plaisantie hadden een 
oudere oorsprong en grootser in karakter en omvang.  De Italiaanse naam die de Vlamen aan hun 
lusthoven gaven, villa suburbana,  zou wel goed passen bij de buitenplaatsen in de Meer. Het waren 
in de Meer immers vaak meer herenhuizen met grote tuinen nabij de stad dan verder gelegen 
buitenplaatsen met parken en veel bijgebouwen.224  

De ruimtelijke opbouw in de droogmakerij kent een redelijk stabiele periode tussen 1700 en 1810. 
De basale structuur blijft, ondanks het verdwijnen van buitens en de transitie naar de landschapsstijl  
eind 18de  eeuw. De grote omwenteling in het landschap kwam pas in de 19de eeuw.  

 

Zonering 
Binnen het buitenplaatsenlandschap zijn verschillende zones aan te geven, als gekeken wordt naar 
het karakter van de buitens, de functie en type eigenaren.  

1. De speeltuinen: vooral in de zuidwest hoek bij de Schagerlaan-Schulpbrug,  
2. De industriëlen en (geïmmigreerde) koopmannen: vooral aan de westkant, langs de Ringdijk. 
3.  De buitenplaatsen waar vermaak en vertoon belangrijk zijn: vooral langs de Middenweg en 
Maliebaan  
 4. Buitens met sterker renderend vermogen: met name aan de oostzijde.  De grachtengordel-regent 
of rentenier zit vooral  ten oosten van de Kruisweg en is sterk georiënteerd op renderend vermogen. 
Deze buitens zijn vaak lang(er) in bezit van één familie, zoals de buitens Sweedenrijck en Reigersburg. 
 

 
Fig. 6.6 Buitenplaatsenzones binnen het buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer.  
 

 
224 Baetens e.a., Hoven van plaisantie, het ‘soete’ buitenleven in de provincie Antwerpen . 16e-20e eeuw. 
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Het drie-zone model zoals Van den Broeke omschrijft voor het buitenplaatsenlandschap in Zeeland is 
binnen de Watergraafmeer zelf niet aanwezig.225 Maar op hoger schaalniveau bezien komt in de stad 
Amsterdam de zone van de stadstuin voor, zone één binnen het model. De Watergraafsmeer komt 
overeen met zone twee, waarbij zowel de lusthoven, buitenplaatsen als hofstedes met herenhuizen 
in een mix, op korte afstand van elkaar voorkomen.  De blijvende sterke link met de landbouw komt 
vooral voor bij de grote buitens, die later ook opschalen en verbonden zijn aan de hofsteden.  In dat 
opzicht past de Watergraafsmeer niet in het algemene plaatje dat Brusse en Mijnhardt schetsen over 
de buitenplaatsen in de republiek. Deze buitenplaatscomplexen zijn zeker meer dan alleen een 
middel om hun mede-stadsgenoten te imponeren. Het renderend vermogen is noodzakelijk om de 
buitens te bekostigen, maar ze werken ook als onderpand, bedrijfsvermogens voor hun  andere 
investeringen.  Daarnaast was er naast zaken doen en aftroeven zeker nog ruimte voor genieten, 
cultuur en wetenschap. Daarmee was het stadse leven en werken nauw verbonden met het 
buitenleven in de polder.  

 

Buitenplaatsen en  buitens 
De aantallen buitenplaatsen zijn geringer dan Glaudemans stelt. Hij telt puur op basis van de 
kavelgrootte 130 stuks in 1725 . Dat waren ze zeker niet allemaal onder de door mij gehanteerde 
definitie van buitenplaatsen.226  De meeste buitens zullen vallen onder de categorie (vergrootte) 
speelhuizen. Kruizinga hield het op 50 hofsteden, 31 buitenplaatsen en 53 pleziertuinen, op net iets 
krapper gestelde oppervlaktematen.227  Vooral het aantal hofsteden valt op: 50 stuks. Hier wreekt 
zich de andere kijk op de essentiële verschillen tussen hofsteden en buitenplaatsen. Bij veel aantallen 
in de literatuur ontbreekt de definitie waaronder buitenplaatsen worden gecategoriseerd. Daardoor 
zijn aantallen als bijvoorbeeld 80 door Vreeken en Hendriksen. 228  Het gebruik, de functie maar ook 
zeker de grond die op afstand onderdeel uit kan maken van het complex bepalen onder welke 
categorie de buitens ze vallen. Een driedeling in de buitenplaatsen tekent zich hier af; de 
buitenplaats met een agrarische link, de late(re) buitenplaats met niet of nauwelijks verband met 
agrarisch nut en de hofstede met al dan niet een groots herenhuis. Als voorbeeld zijn daar: 
Reigersburg dat een prachtige hofstede is en Frankendaal dat uitgroeit tot een buitenplaats met en 
hofstede op afstand. Hofstedes en buitenplaatsen hebben ieder een specifieke rol binnen het totale 
concept, waarbij dit inzicht juist in de beginperiode van belang is.  Wat vast staat is dat er veel eerder 
dan gedacht een volwaardig buitenplaatsenlandschap was ontstaan met een unieke mix van alle 
soorten buitens, sterkt gekoppeld aan recreatieve functies maar zeker ook verbonden aan agrarische 
functies. Een determinatie van het type buiten is een definitiekwestie. Interessanter is het om te 
doorgronden hoe de buitens werkelijk functioneerden binnen het buitenplaatsenlandschap als 
geheel.  

 

 

 
 

 
225 Broeke van den, Het pryeel van Zeeland. 
226 Glaudemans, Amsterdams Arcadia.184. 
227 Kruizinga is niet helemaal consequent in het aanhouden van zijn eigen cijfers in zijn verschillende boeken. Deze 
cijferreeks komt uit zijn slottabel in Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 
228 Alex Hendriksen, Watergraafsmeer, binnezee, polder, lustoord, stadsdeel (Amsterdam:  Uitgave Linnaeus Boekhandel, 
1989). 
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Fig. 6.7 College krantenkoppen  en advertenties  tuinhuizen en villa’s november 2021. 
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6.4 Aanbevelingen 
 

Het onderzoek heeft een paar vragen kunnen beantwoorden, maar heeft nog veel meer vragen doen 
rijzen. Door de lockdown zijn er tevens bepaalde archieven niet meegenomen in dit onderzoek, 
waardoor verrijking van data alleen al tot aanvullende of scherper inzichten kan leiden. Een 
belangrijk onderdeel hierin zijn de aanvullende kohieren uit de Watergraafsmeer en de quotisatie uit 
1742 van de stad Amsterdam zelf. Dat geldt tevens voor vele notariële archieven. 

Hieronder een selectie als voorstel voor vervolgonderzoeken. 

1. Kan uit de beperkte en gehavende aantallen kohieren van de beginperiode van de 
Watergraafsmeer een completer beeld worden geschetst over de ontwikkelingen tussen 1629 en 
1631? Wat gebeurde tussen de investeerderslijst van 1629 en de verkooplijst van 1631? Wie was 
de grote investeerder Chandelier?  Wie van de investeerders startte een boerderij of hofstede? 

2. Waar bevonden zich de eerste boerderijen en hofsteden (pachtboerderijen)?  Was er bij de 
hofsteden eerst sprake van een herenkamer of werden de hofsteden meteen met een hoofdhuis 
gebouwd? Zijn de boerderijen eigen bezit gebleven of gingen zij over naar 
pachtboerderij/hofstede? 

3. Welk beeld ontstaat over bezit, ligging en netwerk als de Personele Quotisatie 1742 van de Stad 
en De Meer met elkaar in verband worden gebracht? 

4. Welke rol hebben De Stad en Robert van Schagen gespeeld in de ontwikkeling van het 
Schagerlaan en Maliebaan gebied? Wat was de link tussen het laantjesconcept en de opzet van 
de Plantage?  

5. Tuinhuizen in De Stad en speelhuizen in De Meer; hoe moeten we de verschillen en 
overeenkomsten lezen? En wat zegt het over ons beeld van de buitenplaats (functie, vorm, 
status, trends in begrippen)? 
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                       Fig. 6.8  Vrolijke Kolver, op de goede afloop. 

  



135 
 

Afkortingen 
 

Ap-UVa :            Allard Pierson Archief Universiteit van Amsterdam 
NA  Nationaal Archief 
HAWAGV Historisch Archief Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
NHA  Noord-Hollands Archief 
KB  Koninklijke Bibliotheek 
RM  Rijksmuseum 
RUG  Rijksuniversiteit Amsterdam 
SAA  Stadsarchief Amsterdam 
UA  Utrechts Archief 
UU  Universiteit van Utrecht 
TMK  Topografisch Militaire Kaart 
 
 
 

Bronnen 

Geraadpleegde archieven 
Stadsarchief Amsterdam (SAA) digitaal en fysiek 
Noord-Hollands Archief (NHA) digitaal en fysiek 
Nationaal Archief (NA)  digitaal en fysiek 
Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (HAWAGV) digitaal en oraal 
Koninklijke bibliotheek (KB) fysiek 
Allard Pierson-Archief Universiteit van Amsterdam (AP.Uva) 
Rijksmuseum (RM) digitaal 
Utrechts Archief (UA) digitaal 
 

Geraadpleegde personen 
Gerrit van Oosterom (Phd, kandidaat Rijksuniversiteit Groningen) 
Natascha Lensvelt, RCE 
Annemieke de Boer, Historisch Archief Amstel Gooi en Vecht 
Monique Peters, Stadsarchief Amsterdam 
Peter van der Krogt, UvA 
 

Geraadpleegde websites 
www.ahn.nl 
www.amsterdam.nl 
www.buitenplaatseninnederland.nl 
www.canonvannederland.nl 
www.collectiesix.nl  
www.commons.wikimedia.nl  
www.cultureeelerfgoeddnl 



136 
 

www.dbnl.org  
www.delpher.nl 
www.docplayer.nl  
www.edtaverne.wordpress.com  
www.erfgoedleiden.nl  
www.explokart.eu  
www.geneaolgieonline.nl  
www.handle.net  
www.hendrickdekeyzer.nl  
www.historischamstelland.nl  
www.gertjanvonk.nl  
www.heraldry-wiki.com  
www.HisGIS.nl 
www.kastelenstichting.nl 
www.liesbethkoenen.nl  
www.nikhef.nl  
www.onderdekeizerskroon.nl  
www.openarch.nl  
www.planviewer.nl  
www.play.google.com/books 
www.pure.knaw.nl  
www.retro.nrc.nl   
www.rug.nl  
www.rijkstudio.nl 
www.scripophily.nl  
www.ohn.nl  
www.onsamsterdam.nl 
www.oudhouten.nl 
www.vriendenvandewatergraafsmeer.nl 
www.vijfeeuwenmigrtie.nl  
www.wikioedia.org  
www.zoekintranscripties.nl  
  



137 
 

Afbeeldingen 
 

Omslag   
Anoniem, Kaart van de Diemermeerpolder Caert vande Watrgraafsmeer anders genaemt De 
Diemermeer en Afbeelding van de SCHAGER LAEN, in of na 1629, (Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv.nr. RP-P-AO-8-43 ) 

 
Hoofdstuk 1 

1.1 Nerum, Tammy. Tuinpark Nieuw Vredelust, 2021 uit: geraadpleegd op 11 november 2021, 
https://www.parool.nl/amsterdam/volkstuinenprotest-effectief-huurstijging-van-de-
baan~ba3d26ea/ 

1.2 Mol, Pieter. Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsteldam met deszelfs Gebied; 
Benevens alle de Plaisante Weegen en Paden buiten de Stat, Als naa Diemen, de geheele 
Diemer Meer, Als meede naa Slooterdyk, en den Overtoom, & c, 1770 (Amsterdam, SAA, 
afb.bnr. KAVA00027000001). 

1.3 Numan, Hermanus. Ooosterringdijk, 1800-1820  (SAA, afb.bnr. 010097013519). 
1.4 Berkenrode, Baltasar Florisz (landmeter), Breenen, Daniel van (graveur, Beemsterlants 

Caerte, 1640-1644. ( Enkhuizen, Zuiderzee Museum Enkhuizen, objectnr. 022255). 
1.5 Advertentie, ‘Oprechte Haarlemse Courant’, Haarlem, 21 april 1704, geraadpleegd 04 
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1.6 Heerde, G. van , Boeren Hofstede Meergaarde gelegen in de Watergraafsmeer bij de 
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  1836. (Amsterdam, SAA, B00000025234). 1.7  compilatie beeldbestanden via Beeldbank Stadsarchief Amsterdam ‘tuinhuis’ 
 Geraadpleegd 15 juli 2021. 
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&page=1&reverse=0. 

1.8 Detail Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719(Amsterdam, SAA, 
ANWK00025000001). 

1.9 Detail Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719(Amsterdam, SAA, 
ANWK00025000001). 

1.10 Detail van: Dankertsz, Cornelis, De 3 stadts Cavels Inde Diemer Meer, 1644, (Amsterdam, Stadsarchief, MMSAA01_00694000F20) 
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Caarte van Waterland (...) / Watergraefsmeer ander genaempt de Diemer Meer (titel op 
object),  1700 - 1702 en/of 1735, (Amsterdam, Rijksarchief, objectnummer BI-B-FM-090-180). 

2.2 Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 
30536 inv.nr. 669, f2). 

2.3 Berg, Pieter van den. Kaart van de Watergraafsmeer, 1719, (Amsterdam, SAA, afb.bnr. 
ANWK00025000001). 

2.4 Lijst van kavels die verkocht zijn door de stad Amsterdam, 1629.  (Amsterdam, SAA, archiefnr. 
30536 inv.nr. 669, f13). 

2.5 Dankertsz, Cornelis, De 3 stadts Cavels Inde Diemer Meer, 1644, (Amsterdam, Stadsarchief, MMSAA01_00694000F20) 



138 
 

2.6 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Berg, Pieter van den. Kaart van de 
Watergraafsmeer, 1719  (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 

2.7 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Berg, Pieter van den. Kaart van de 
Watergraafsmeer, 1719  (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 

2.8 Kaartbewerking door auteur op de kaart; Visscher, N. Drogenham, G. Stopendael, D. 
Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam (...), 1700, 
(Amsterdam, SAA, afb.bnr. 010001000891). 

2.9 ibid. 
2.10 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Berg, Pieter van den. Kaart van de 

Watergraafsmeer, 1719  (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 
2.11 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Mol,P. Mol, I. Nieuwe Kaart van de Wydberoemde 

Koopstat Amsteldam met deszelfs Gebied; Benevens alle de Plaisante Weegen en Paden  
buiten de Stat, Als naa Diemen, de geheele Diemer Meer, Als meede naa Slooterdyk, en den 
Overtoom, &c, 1770, (Amsterdam, SAA, afb.bnr. KAVA00027000001). 

2.12 bewerking door auteur grondeigendom via HisGIS, geraadpleegd 15 juli 2021, 
https://HisGIS.nl/  

2.13 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Berg, Pieter van den. Kaart van de 
Watergraafsmeer, 1719  (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 

2.14 Kaartbewerking door auteur op de kaart; Visscher, N. Drogenham, G. Stopendael, D. 
Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam (...), 1700, 
(Amsterdam, SAA, afb.bnr. 010001000891). 

2.15 bewerking door auteur grondeigendom via HisGIS, geraadpleegd 15 juli 2021, 
https://HisGIS.nl/ 

2.16 Kaartbewerking door auteur op de kaart: Berg, Pieter van den. Kaart van de 
Watergraafsmeer, 1719  (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 

2.17 bewerking door auteur grondeigendom via HisGIS, geraadpleegd 15 juli 2021, 
https://HisGIS.nl/ 

2.18 Scheltus, P. Scheltus, I, Publicatie en reglement op een personeele quotisatie te doen na 
ieders inkomsten, ’s Gravenhage, 1742  (Haarlem, NHA, toegangsnummer 3000, 
inv.nr. 3834) 

2.19 Detail uit scan 191, Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie , met 
bijlagen, 1691-1751, 1651-1751, (Amsterdam, SAA, Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230, 
191). 

2.20 Detail uit scan 157, Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie , met 
bijlagen, 1691-1751, 1651-1751, (Amsterdam, SAA, Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230, 
191). 

2.21 Detail uit scan 157, Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie , met 
bijlagen, 1691-1751, 1651-1751, (Amsterdam, SAA, Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230, 
191). 

2.22  Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230  Stukken betreffende de invordering van de personele 
quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. Scans 11 (Amsterdam, SAA, 30536-230). 

2.23 uitsnede uit Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230  Stukken betreffende de invordering van de 
personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. scans 138 (Amsterdam, SAA, 30536-230). 

2.24 uitsnede uit Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230  Stukken betreffende de invordering van de 
personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. scans 137 (Amsterdam, SAA, 30536-230). 

2.25 Stopendaal, D. De Herberg Rozendael, aen den Ringdijk tusschen de Schulpbrugh en Schager 
laen, 1725. (Amsterdam, SAA, 010094006094). 
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2.26      uitsnede uit Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230  Stukken betreffende de invordering van de 
personele quotisatie, met bijlagen, 1691-1751. scans 135-151 (Amsterdam, SAA, 30536-230). 

 
Hoofdstuk 3 

3.1 Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam 
(...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891). 

              Mol, Pieter, Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs gebied. 
Benevens alle de plaisante Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, de geheele 
Diemer Meer, als meede naa Slooterdyk en den Overtoom, &c, 1770 ca. (Amsterdam, SAA, 
ANWK00026000001). 

3.2 Anoniem, Kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer, 1725*, (Amsterdam, SAA, 
0100010006).  
Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719 ,(Amsterdam, SAA, 
ANWK00025000001). 

3.3 (A) Detail van: Berckenrode, Balthasar Florisz, Kaart van de landen Amstelveen, Aalsmeer,   
Ryckoort(Rijk), Calslaghen, Kudelstaart, Watergraafsmeer, Diemermeer ,1636, (Haarlem, NHA, 
NL-HlmNHA_51000772).  
(B) Detail van: Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde 
Koopstad Amsteldam (...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891). 

3.4 Detail van: Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad 
Amsteldam (...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891).  

3.5 Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam 
(...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891).  (A) Hele kaart en  B) detail Watergraafmeer. 

3.6 Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam 
(...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891).  (A) Hele kaart en  B) detail Watergraafmeer. 

3.7 Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde Koopstad Amsteldam 
(...), 1700, (Amsterdam,  SAA, KOKA00390000001 ).  (A) Hele kaart en  B) detail 
Watergraafmeer. 

3.8 Ibid 
3.9 A1 en B1: (Amsterdam, SAA, 010001000891) en A2 en B2 (Amsterdam, SAA, 

KOK00390000001). 
3.10 (Amsterdam, RM, RP-P-AO-8-4) 
3.11 (Amsterdam, SAA, 010001000891) 
3.12  ibid 
3.13 Anoniem, Kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer, 1725*, (Amsterdam, SAA,  

010001000614). 
3.14 Anoniem, Commelin, C. Amsterdam met desselfs omleggende landen,1693. (Amsterdam, 

SAA, KOKA00099000001). 
3.15 Bouge, J.B.de. Carte Itinéraire des environs D'Amsterdam,  1830-1834 ca (Amsterdam, SAA, 010035000045). 
3.16 Rembrandt van Rijn, Omval, 1653. Geraadpleegd 08 mei 2021. REMBRANDT - MILLS 

(musicksmonument.nl). 
3.17  Esselens, J. Omval bij Amsterdam,   (Amsterdam, 1665-1670. (Amsterdam, Museum 

Amsterdam, inv.nr. 41147).  
3.18 Ibid, detail  
3.19 Koel, C, Kaart van de schans met de watermolen op de Ringdijk van de Diemermeer tegenover 

de Omval. Getekend door Cornelis Koel. Schaal ca. 1:460, 1674.(Amsterdam, SAA, MMSAA01_00695000K30) 
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(Amsterdam, SAA, 010001000614). (staat ter discussie in deze scriptie) 3.21 Eigen bewerking van: (A)  Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En 
Beroemde Koopstad Amsteldam (...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891).  
(B) Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719, (Amsterdam, SAA, 
ANWK00025000001). 

3.22 Hakaert, H. De buitenplaats Reigersburg in de Watergraafsmeer, 1651-1671. 
 (Amsterdam, Museum Amsterdam, inv.nr. 308) 
3.23 Eigen foto orginaael ; Berge, P. van. Kaart van de Watergraafsmeer,1700, (Amsterdam, 

SAA, Archiefnr. 524 inv.nr. 733). 
3.24 Detail van : Hakaert, H. De buitenplaats Reigersburg in de Watergraafsmeer, 1651-1671. 
 (Amsterdam, Museum Amsterdam, inv.nr. 308) 
3.25  (A) Detail foto Bruin,N. Zijaanzicht van boerderij De Waterhond in Watergraafsmeer. 

1910 ca. (Amsterdam, SAA, OSIM00009000029). (B) Historisch Amstelland, Weltevre, z.d. geraadpleegd 8 juni 2021 https://historischAmstelland.nl 3.26 Stopendaal, D, Reigersburg,1725. Foto Albert Speelman, 2121. Geraadpleegd 08 juni 2021.  Buitenplaatsen in Nederland - Buitenplaats Reigersburg | Buitenplaatsen in 
Nederland. 

3.27 Ibid (A) en (B). 
3.28 Bewerking van: Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719, (Amsterdam, SAA, 

ANWK00025000001). 
3.29 Detail van:Anoniem, Kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer, 1725*, (Amsterdam, SAA, 

0100010006).  
Bewerking van: Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719 ,(Amsterdam, SAA, 
ANWK00025000001). 

3.30 Heyden, J.van der. Landschap met een landweg in de Watergraafsmeer, met mogelijk huis 
Reigersburg op de achtergrond, 1652-1712. (St. Petersuburg, private collectie Felix 
Felixovich) geraadpleegd op 8 juni https://rkd.nl  BD/Digital Collection (afb.nr. 0000279196)  

3.31 Ibid. Detail van.  
 
 

Kaartcollectie ‘Watergraafsmeer ruimtelijke ontwikkeling 1629-1821 
Kaart 01 Detail van: Danckerts de Rijk, Cornelis(uitgever), Kaart van de Diemermeerpolder, 

Diemerpolder, ware afbeeldinge van de Watergrafs meer ander genaemt de Diemer 
meer, 1631,  (Amsterdam, RM, RP-P-AO-8-42). 

kaart 02 Detail van; Anoniem, Kaart van de Diemermeerpolder, Caerte vande Watergraefs 
meer, anders genaemt de Diemer meer, en afbeeldinge van de Schager laen, in or after 
1629, ( Amsterdam, RM, RP-P-AO-8-43 ).  

Kaart 03 Detail van: Berckenrode, Balthasar Florisz, Kaart van de landen Amstelveen, Aalsmeer,     
Ryckoort(Rijk), Calslaghen, Kudelstaart, Watergraafsmeer, Diemermeer ,1636, 
(Haarlem, NHA, NL-HlmNHA_51000772). 

Kaart 04 Detail van: Drogenham Gerrit, Afbeeldingen Van De Wydvermaarde En Beroemde 
Koopstad Amsteldam (...), 1700, (Amsterdam,  SAA, 010001000891). 

Kaart 05 Anoniem, Kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer, 1725*, (Amsterdam, SAA,  
010001000614). 

Kaart 06  Berg, Pieter van, Kaart van de Watergraafsmeer, 1719   
(Amsterdam, SAA, ANWK00025000001).  

Kaart 07 Detail: Tirion, Isaak, De Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Amstelland Ter 
Ophelderinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, 1749, 
(Amsterdam, SAA, KOKA00417000001). 
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Kaart 08 Mol, Pieter, Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs 
gebied. Benevens alle de plaisante Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, 
de geheele Diemer Meer, als meede naa Slooterdyk en den Overtoom, &c, 1770 ca. 
(Amsterdam, SAA, ANWK00026000001). 

Kaart 09   Detail: Wandelaar, Jan. Kaarte van alle de dykpligtige en eenige waalpligtige landen 
behorden onder het Hoogreemraadschap van den Zeeburg en Diemerdyk, 1781, 
(Utrecht, UU, Moll 203 (Dk42-4). 

Kaart 10   Tischbein, Georg. Detail  Carte des environs d’Amsterdam, 1788 ca, (Amsterdam, SAA 
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van de Watergraafsmeer, z.d.  
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anders genaemt de Diemer meer, en afbeeldinge van de Schager laen (titel op object), in of 
na 1629 (Amsterdam, RM, afb.bnr. RP-P-AO-8-43) 

4.4 Anoniem, Uitgiftekaart van tuinen ter weerszijden van de Schagerlaan in de 
Watergraafsmeer, 1666. (Amsterdam, SAA, toegangsnr. 10033 inv.nr. 3035 scan 1) 

4.5  detail Pamflet (foto auteu), Heeren executie van Eenige speeltuynen gheleghen in de Diemer-
meer, 1657 (Amsterdam, SAA toegangsnummer 524, inv.nr.443). 

4.6 Bosch, J,  Manuscriptkaart met het ontwerp voor de Plantage, op onbekende schaal, 
vervaardigd, 1682 ca. (Amsterdam, SAA, afb.bnr. 010095000077). 

4.7 (A) Detail kaart ter hoogte ’t Roode Hert;  Berg, Pieter van den. Kaart van de 
Watergraafsmeer, 1719, (Amsterdam, SAA, afb.bnr. ANWK00025000001). 

 (B) Detail kaart ter hoogte ’t Roode Hert; Anoniem, Uitgiftekaart van tuinen ter weerszijden 
van de Schagerlaan in de Watergraafsmeer, 1666. (Amsterdam, SAA, toegangsnr. 10033 
inv.nr. 3035 scan 1) 

4.8 Vrienden van de Watergraafsmeer, Robert van Schagen, bewoner van de hofstede ’t Roode 
Hart, de enige hofstede aan deze laan die de overstroming van 1651 overleefde (foto). 
Vrienden van de Watergraafsmeer, z.d.  geraadpleegd 11 november 2021,  
https://www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl/category/winkels-1900-heden/schagerlaan/  
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4.9 Collectie vlugschriften, Bando per la citta de Amstredam per i mal del Contagio, 1663 
(Amsterdam, SAA, Toegangsnummer 30584, inv. nr. 775). 

4.10 Patton,F. A, View of the Great Stone Sluice facing the Buiten-Amstel, 1745 ca. t/m 1764 ca. 
(Amsterdam, SAA, 010094004734). 

4.11 Detail uit scan 138, Stukken betreffende de invordering van de personele quotisatie , met 
bijlagen, 1691-1751, 1651-1751, (Amsterdam, SAA, Toegangsnummer 30536 inv.nr. 230, 
138). 

4.12 Anoniem, De pest in Amsterdam, z.d. (Amsterdam, SAA, afb.bnr. 010094003270) 
4.13 Blaeu, J, Alcmaria.1650 (Alkmaar, Archief Alkmaar, PR 1005037) 
4.14 Panders A. van. Kaarte van den Alkmaarder Houte, met de daar in liggende Woon en Tuin 

huizen, Pleizier en Warmoeziers tuinen, Boom en Bloem kwekeryen, Boerewoningen, 
Landeryen, enz., 1765, (Alkmaar, Archief Alkmaar, PR 1006018) 

4.15 Opeenvolgende uitbreiding van de grachtengordel 1613-1662, z.d. (ruimtelijke.plannen.nl) 
geraadpleegd op 11 november 2021 via 
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/534/opeenvolgende-uitbreidingen-van-de-
grachtengordel  

4.16 Danckerts, Cornelis (1605-1693), Amstelodamum Celeberrimum Hollandiae Emporium, ca 1651, (Amsterdam, Stadsarchief,  afb.nr. 010001000817). 
 

Hoofdstuk 5 
5.1 HisGISanalyse grondposties in 1832 in Watergraafsmeer Weddik, Linsen,, Dull, Sin, 

Bormeester, Van den Broeken, door auteur.  geraadpleegd 15 juli 2021. https://HisGIS.nl/ 
5.2 HisGISanlyse grondgebruik Watergraafsmeer, door atueur. geraadpleegd 15 juli 2021. 

https://HisGIS.nl/ 
5.3 HisGISanalyse moestuin Amsterdam door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. 

https://HisGIS.nl/projecten/noord-holland/  
5.4 HisGISanalyse weiland Amsterdam door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. 

https://HisGIS.nl/projecten/noord-holland/  
5.5 Blaeu,J. Lugdunum Batavorum vulgo Leyden, 1649 (Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, signatuur 

PV-PV350.2). 
5.6  Blaeu,j. ‘Rotterdam’, Blaeu’s Tooneel der Steden (..),1652  (Utrecht, UU, 974064627). 
5.7 HisGISanalyse Rotterdam, door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. https://HisGIS.nl/. 
5.8  Blaeu,j. ‘Coloured map of Middelburg, the Netherlands’, Blaeu’s Tooneel der Steden (..),1652  

(Utrecht, UU, 974064627. 
5.9 HisGISanalyse Middelburg, door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. https://HisGIS.nl/. 
5.10 Blaeu,j. ‘Leeuwerden’, Blaeu’s Tooneel der Steden (..),1652  (Utrecht, UU, 974064627. 
5.11 HisGISanalyse Leeuwarden, door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. https://HisGIS.nl/. 
5.12 Blaeu,j. ‘Groeninga’, Blaeu’s Tooneel der Steden (..),1652  (Utrecht, UU, 974064627. 
5.13 HisGISanalyse Groningen, door auteur, geraadpleegd 15 juli 2021. https://HisGIS.nl/.. 
5.14 Bewerking via Google Earth, Watergraafsmeer, geraadpleegd 30 november 2021.  

https://earth.google.com 
 
  

Hoodstuk 6 
6.1 Detail; Anoniem, Gravure met bijgekleurde kaart van hoogheemraadschap Zeeburg en 

Diemerzeedijk tussen Amsterdam en Muiden met poldernamen, 1740,  (Amsterdam, 
Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, NL-AsdWAGV-020475). 
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6.2 auteur, eigen tekening ruimtelijke structuur Watergraafsmeer, november 2021. 
6.3 auteur, eigen tekening buitenplaatszones Watergraafsmeer, november 2021. 
6.4 auteur, eigen modeltekening combinaties buitenplaatsen-hofsteden, november 2021 
6.5 auteur, eigen modellering AHN via https://www.ahn.nl  
 
6.7 auteur, collage krantenkoppen, november 2021. Geraadpleegd via http://www.google.com 

Zoekterm Villa, She-shed, mancave. 
6.8 Arnold of Johan Eijmer bij de Korenbeurs, 1794 ca. (Amsterdam, SAA, afb.bnr. 

010055000198). 
 

Tabllen en grafiek: Alle door auteur, eigen bewerkingen naar aanleiding onderzoeksresultaten (zie 
bijlage 5). 

 

 

Sluitblad 
 foto auteur archiefstuk Keur Aangaande het Visschen binnen de RING van de Watergraafsmeer. 
(Amsterdam, SAA, 30536-12)  
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Bijlagen 

Watergraafsmeer opnieuw op de kaart 
Onderweg naar een verrijkt narratief over het  buitenplaatsenlandschap van de Watergraafsmeer. 
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Bijlage 1  

Tabel van de Verloting van de kavels in de Watergraafsmeer in 1631, 
met de prijsstelling per kavel. 

   bron: eigen bewerking naar archiefstuk (Amsterdam, SAA, 30536-669) 
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Bijlage 2 Delpher voorbeelden zoekresultaten krantenartikelen 

 
grafieken hieronder met aagegeven zoektermen geupdate 19 december 2021 
artikelen voor zoekterm Diemermeer Prox tuin geraadpleegd 20 september 2020. 
Https://www.delpher.nl 
 

 

Zoekresultaat Delpher krant Diemerme?r* en hof?tede* tot heden 
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zoekresultaat Delpher krant Watergraafsme?r* en  hof?tede* tot heden 

 

 

 

 

zoekresultaat Delpher krant Diemerme?r* en buitenpla?ts* 
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zoekresultaat krant Watergraafsme?r* en buitenpla?ts* tot heden 

 

Zoekresultaat Delpher krant Diemerme?r* en tu?n* tot aan 1834 
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zoekresultaat Delpher krant Watergraafsme?r* en tu?n* tot aan 1834 
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Bijlage 3  

Van moestuin naar volkstuin, van buitenplaats naar openbaar groen 
een kleine beschouwing over de betekenis van de nutstuin in het landschap van De Meer. 

 

In de 19de eeuw vindt in de Watergraafsmeer een groei plaats van de warmoezerijgronden. Deze 
gronden hebben een hoge grondwaarden maar lijken nauwelijks te worden verbonden aan de 
buitenplaatsen. Ze worden niet ingezet om het kostenplaatje van de buitens te dekken. De aanwas 
van het areaal moezerijland is ook niet zo sterk als dat uit de marktvraag van die tijd logisch lijkt.229 
Welke relatie heeft deze ontwikkeling met de transitie in het buitenplaatsenlandschap?  Vraagt deze 
periode om een andere waardering ? Hier een kleine beschouwing over deze periode en de 
betekenis daarvan in het licht van de discussie over de huidige waarden van nutstuinen in het 
landschap van De Meer.230 

In hoofdstuk 5 worden, als referentie voor de ontwikkeling in de Watergraafsmeer, verschillende 
steden met elkaar vergeleken: hoe veranderen de stadsranden tussen ca. 1650 en 1831 en in welke 
mate groeien warmoezerijgebieden rond die steden?  Al deze steden hebben direct rond de stad een 
areaal dat ongeveer gelijk is aan de oppervlakte van die stad. Rond Middelburg is nauwelijks 
tuingrond aanwezig, maar dit  wordt door akkerbouwland ondervangen. Alle andere steden hebben 
clusters van warmoezerijland dicht tegen de stad aan liggen. Het areaal warmoesland is nagenoeg 
even groot als de stad zelf, behalve bij Amsterdam. Als een stadsoppervlakte aan akker of 
tuinbouwgrond de maat is voor een goede aanvoer van groenten naar de stad, dan komt Amsterdam 
schromelijk warmoesland te kort in haar nabije omgeving. Dat past bij de enorme import uit vooral 
de regio Leiden in die tijd.231 Het is dan ook oppermerkelijk dat er niet meer groei is in areaal 
moestuin in de Watergraafsmeer. De omslag naar bos of boomgaard, zoals rond Middelburg en 
Rotterdam komt helemaal niet voor in de Meer. De grondeigenaren in de Meer kozen bewust voor 
het omzetten naar landbouw in plaats van tuinbouw, ondanks dat de grondwaarde van moesland 
hoger lag (zie fig. 1). De vraag van De Stad was kennelijk minder bepalend dan de wens van de 
rentenier, die de landbouw in erfpacht kon wegzetten en wellicht meer op had met het adellijkere 
karakter van vetweiderij dan de tuinderij. De grootschalige keuze voor weidegronden in deze periode 
levert de Watergraafsmeer  geen rijke periode op als we sec kijken naar de grondwaarden.  

Pas als voor de vijfde keer De Stad niet meer binnen de grenzen past ontstaat weer als vanouds druk 
op de ketel en gat de Watergraafsmeer een nieuwe periode in. De hoge grondwaarde wordt  
effectief gemaakt; woningbouw neemt de polder over.232  

 

 
229 zie hoofdstuk 5 
230 zie inleiding scriptie 
231 Henk Rijken, De Leidse Lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond 
Leiden, ca 1600-1800 (Leiden: Primavera Pers, 2005). 
232 Fred Feddes, 1000 jaar Amsterdam, ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad (Bussum: Thoth, 
2021). 
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Fig 1. Grondwaarden rond Amsterdam in 1832, volgens de belastingtarieven.  Hoe roder hoe hogere 
waarden. (eigen analyse HisGIS via  http://www. HisGIS.nl). 

Als Mijnardt en Brusse stellen dat we de periode eind 18de -19de eeuw moeten herwaarderen 
vanwege de onderschatte economische rol van de landbouw, dan geldt dat echter niet voor de 
Watergraafsmeer als we verder kijken dan de landbouwfuncties zelf.233 De Meer is te stads gebleken; 
ze excelleert in tijden van grote drukte, veel publiek en menging van functies. De Stadse renteniers 
hebben tijd nodig om te schakelen. Ze moeten opnieuw uitvinden hoe het netwerk kan gaan werken 
op weg naar een open acces society zoals North, Wallis en Weingast  dat noemen.234 Ze concentreren 
zich op nieuwe exploitatie- en representatievormen van hun buitenplaatsen en minder op de 
innovatie van de landbouw. En dat levert juist een interessante periode in de Watergraafsmeer op: 
de ontwikkeling van het recreatieve medegebruik van het landschap en daarmee een ander besef 
van beleefbaarheid van de buitenruimte.235 Dat zal uiteindelijk leiden tot een prikkelende discussie 
over openbaarheid van parken, het nadenken en veranderen van de rol van de gemeenten in die  
voorzieningen. Het is juist deze periode die zijn footprint sterk in de Watergraafsmeer heeft 
achtergelaten en opvallend genoeg voorkomt uit zowel die buitenplaatsen als de warmoezerijlanden.  
In de Watergraafsemeer is zo geen sprake van echt verval in de landbouw nog van echt excelleren in 
de tuinbouw. Het evenwicht wordt gevonden in de mix van recreatief medegebruik van de functies 
landbouw, buitenplaatsen en hofsteden. Een nieuw historisch sjabloon met een hoofdrol voor de 
landbouw, zoals Mijnhardt en Brusse voorstellen past niet bij de Watergraafsmeer. Aandacht voor 
het in balans duiden van brede ontwikkelingen zonder verheerlijking van de zo zichtbare pacht en 
praal van de Gouden Eeuw lijkt mij een goed oproep van hen. Voor de Watergraafsmeer zou ik de 
periode benoemen als een interessant intermezzo, voordat De Stad weer in de aanval gaat en 

 
233 Paul Brusse en Wijnand W. Mijnhardt, Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the 
balance between city and countryside (Zwolle: Wbooks, 2011). 
234P. van Cruyniingen, “Van desurbanisatie van Zeeland naar een nieuwe periodisering van de Nederlandse 
geschiedenis”, Virtus Yearbook of the history of the nobilty 19 (2012), www.adelsgeschiedenis.nl. 
235235Fred Feddes, “Dutch arcadia and the American Dream. Amsterdam; a historical introduction” (Amsterdam: 
Vrije Universtieit van Amsterdam, 2019).Floor Milikowski, Van wie is de stad? De strijd om Amsterdam 
(Amsterdam: Atlas contact, 2018). 
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definitief de Meer annexeert en opneemt in haar stedelijke structuur. Het is een rijke tijd waarin 
posities van grondeigenaren, het bestuur, de rol van de burgers zich wijzigen en de publieke ruimte 
vorm en  positie krijgt binnen de eigendommen. Door de focus op de agrarische ontwikkeling te 
leggen doen Brusse en Mijnhardt deze periode echt te kort, althans voor De Meer. 

De vormgeving van de Watergraafsmeer is zo kenmerkend dat ondanks alle functieveranderingen de 
hoofdstructuur nog grotendeels aanwezig is. Het aandeel nutstuinen is opmerkelijk groot, en 
opheffingen worden met hand en tand verdedigd. Het tuinieren zit nog aardig in het bloed van menig 
oude bewoner. De link naar buiten, de groententeelt en recreatie zijn nog steeds aanwezig in deze 
volkstuinen, het grote aantal sportparken en de laatst overgebleven buitenplaats Frankendael.  De 
Watergraafsemeer  heeft haar groene hart en haar relatie met die warmoezerij zelfs in een stedelijke 
context weten te  bewaren. In deze context is het ook ondenkbaar dat de nutstuinen in de Meer 
moeten wijken.236  De tuinen zijn verbonden aan de ziel van De Meer. Amsterdam zou trots moeten 
zijn op deze plek waar de afwisseling van functies nog zo verankerd is in de stedelijke structuur en 
verwijst naar de trek naar buiten, de hang naar gezonde natuur en schoon voedsel. Meer up-to-date 
kan haast niet. Als ik dan zou moeten pleiten voor een nieuw historisch sjabloon zou het er één zijn 
waarin we de geschiedenis meer in de context plaatsen van de het stelsel van sociale en 
economische waardering voor gezond natuur- en cultuurrijk leven en mensen ook vanuit dat 
perspectief hun plek laten beleven en doorgronden.  

  

Fig. B3.1 Detail bewerking Cultgis Amsterdam (door auteur), met bestaande te beschermen 
waardevolle structuren in en om de Watergraafsmeer. Bron; eigen bewerking HsGis.  

De ruimtelijke structuur van de Watergraafsemeer staat nog voor een groot deel overeind. De 
kruisstructuren en deels de omdijking en ringvaartstructuren zijn nog aanwezig. Grote groene longen 
maken nog substantieel onderdeel uit van De Meer. Samen vormen deze elementen waardevolle 
dragers van het ruimtelijke verhaal  Een ommetje Watergraafsemeer kan bijdragen aan een 
herbeleving en verrijking van De Plek.237 Herwaardering van deze periode kan zeker, maar dan met 
een breder narratief dan Brusse en Mijnhardt voorstellen.  

 
236 zie inleiding scriptie. 
237 Marcel van Ool, Het innige landschap, een kleine geschiedenis van De Plek (Zeist: KNNV, 2021). 
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Bijlage 4 
 

De Staten van de kaarten van de Watergraafsmeer begin achttiende 
eeuw 
Een studie naar verschillende afdrukken van de kaart van de Watergraafs of Diemer-meer in de eind 
17e begin 18e eeuw. 

Kaartonderzoek tijdens UVA –module Kaarten en atlassen als cutuurdragers 2021/21 sem.2 
Caroline Warmerdam 13679805 
 

Inleiding 
De Watergraafsmeer is een veelvuldig beschreven en afgebeelde droogmakerij. De ontwikkeling van 
meer naar droogmakerij, annexatie gebied, van Amsterdam, de geboortegrond van Ajax, betondorp 
en de locatie van de campus van de universiteit van Amsterdam spreekt veel mensen tot de 
verbeelding. Daarbij heeft de droogmakerij een zeer herkenbare vorm, die mooi tot zijn recht komt 
op veel soorten kaartmateriaal. Al vanaf de droogmaking in 1631 zijn er veel kaarten gemaakt van de 
het gebied, maar ook als meer zijn er nog afbeeldingen bewaard gebleven.  
Het is verleidelijk om aan de hand van dit bronmateriaal de ontwikkelingen in de Watergraafsmeer te 
beschrijven. De grote Watergraafkenner J.H.Kruzinga beschrijft in zijn vele boeken aan de hand van 
de kaarten de opkomst en het verval van de polder en haar buitenplaatsen en lusttuinen.Hij 
vertrouwt daarbij op vooral 2 kaarten; de kaart getekend door Pieter van den Berge uit 1719 en de 
“kaart van de Meer, naar een kopergravure van Dan Stopendaal.”238 

Hij stelt in zijn boekwerk Watergraafsmeer239 dat “wie studie wil maken van 18e eeuwsche tuinkunst 
en ’n flink vergrootglas heeft, kan op de beide kaarten terecht.“  In zijn eigen beschrijvingen 
combineert hij de kaartbeelden met gevonden tekstbronnen tot een beschrijving van de 
Watergraafse werkelijkheid uit die tijd. Bij bestudering van de kaarten van de Watergraafsmeer valt 
echter op de kaart van Stopendaal, zoals Kruizinga die benoemd, er een aantal verschillende 
varianten in omloop zijn,  althans zo lijkt het aan de hand van de metadata die de collectiebeheerder 
meegeven aan deze afdrukken. De ene keer krijgt het kaart het tijdstip van 1680 mee, de andere keer 
1725. Verschillende uitgevers, zoals de gebroeders Schoemaker of Leth, publiceren kennelijk in de 
loop van de tijd een aantal herdrukken van deze kaart. Kruizinga dicht naar mijn inzicht de kaarten 
nog al wat bewijskracht toe. Het is, in de geest van wat Koeman stelt, altijd van belang om de 
historische waarde van de kaart goed te duiden. De kaarten die Kruizinga gebruikt voor de 
onderbouwing van zijn verhaal zijn op de schaal van bewijskracht zoals Koeman die stelt, van het 
zedsde niveu. De kaart is daarin nog de betrouwbaarste noch de doeltmatigste drager of verbeelding 
van de geschiedenis. Ze vormt een bevestiging of een aanvulling op (geschreven) documenten.240 

In het kader van een zo juist mogelijke interpretatie van de ruimtelijke en sociale ontwikkeling in de 
17e en 18e eeuw is een nauwkeurigere blik op het kaartmateriaal noodzakelijk. In deze paper wil ik 
daarom de verschillende bronbestanden van de kaart “de Watergraafs of Diemer-meer” onder de 

 
238 Kruizinga verwijst hierbij naar de kaartbeelden die vergelijkbaar zijn met de bronnen (Amsterdam, SAA, 010001000614) 
en (Amsterdam, SAA,  ANWK00025000001). 
239 J.H. Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam (Amsterdam: V.V. aller de Lange, 1963). 
240 C. Koeman, ‘Oude kaarten als bron voor de geschiedeniswetenschap. Een classificatie op grond van 
bewijskracht’, in: Caert-Thresoor, 1984, 3, pp. 18-19 
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loep nemen. Wat voor kaart is het? Is hier sprake is van één originele kopergravure en verschillende 
drukken of verschillende staten? En is er een uitspraak te doen over de  datum van eerste productie 
van de kaart. In de metadata van het Stadsarchief van Amsterdam, SAA, staat bij de kaart uit de Atlas 
van Kok de publicatiedatum van 1680 aangegeven, klopt dat?241 

 

In deze paper behandel ik eerst de kaart in zijn verschijning op zich zelf in zijn technische opzet en als 
weergave van een bepaald beeld. Daarna probeer ik op basis van de aangereikte stof op de gestelde 
vragen over datering van de opstelling van het kaartbeeld een antwoord te vinden. 

 

De kaart 
 

 

Fig 1 “Het Watergraafs of Diemer-meer” in gekleurde versie (Amsterdam, SAA, 010001000614). 

 

 
241 Deze versie uit de collectie van de Atlas van Kok bevindt zich in de beeldbank van het Stadsarchief  (Amsterdam, SAA, 
010001000614 . Metadata geraadpleegd op 21 januari 20121.  https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7afd2e57-
5367-22c3-4724-c3eb48800201.  
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Kaartbladen 
Tijdens het onderzoek naar een bepalende reeks kaartbladen van de Watergraafsmeer in de 17de tot 
begin 19e eeuw viel een specifieke kaart op; De kaart met de titel Watergraafs- of Diemermeer. Van 
deze kaart bestaan verschillende weergaven, in verschillende archieven en met verschillende 
metadata. De oorspronkelijke productiedatum is van belang om de kaart in juiste sequentie te 
plaatsen in de totale kaartenreeks die voor het onderzoek naar de Watergraafsmeer nodig is. 

In deze bijlage wordt onderzocht om wat voor kaart het gaat (Kaarttypering I) en welke eerste 
productiedatum het meest waarschijnlijk is (Datering II). 

Het kaartblad dat dit onderzoek uitlokte is kaart 1 uit onderstaande tabel, zie tevens bijlage A.  
Vergelijkbare exemplaren  zijn de kaarten 2, 3 en 4. Op het eerste oog zeker identieke kaarten, 
alhoewel ze verschillen in inkleuring en metadata die het bewarend instituut heeft meegegeven. Het 
meest opvallende verschil is de indicatie van de productiedatum. 

 

Tabel 1 In deze studie te vergelijken kaarten met de titel “De Watergraafs of Diemer meer””. 

Om het kaartbeeld te plaatsen in de tijd en ontwikkelingen zijn de volgende kaarten uitgezocht om 
als referentiebeeld te dienen. 

 

Tabel 2 Referentiekaarten voor het kaartbeeld van de Watergraafs of Diemermeer in de 17de  en 18e 
eeuw.  

in de tekst worden deze kaarten aangeduid als kaarten A, B en C. zie tevens de afbeeldingen in 
bijlage B. 
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 Fig 2 Kaart B, “Kaart van de Watergraafsmeer”, Van den Berge, 1919 (Amsterdam, 
(SAA,ANWK00025000001) 

 

I. Typering Kaart 

De kaart “Het Watergraafs- of Diemer-meer” is  een in basis topografische kaart met een duidelijk mentale lading en 
commercieel karakter. Hierop wordt bij de beschrijving van de categorie van de kaart nader ingegaan. 

Techniek 
De kaartbalden 1 tot en met 4 zijn alle afdrukken van kopergravures. Op alle kaartafdrukken is 
duidelijk de koperplaatrand te onderscheiden, zodanig dat de “moet” in het papier zichtbaar moet 
zijn.242 

Ze zijn al dan niet ingekleurd in verschillende kleurstellingen. Het is niet duidelijk of er een bedoeling 
is achter het verschillende kleurengebruik. Er was nog geen standaardisatie van het kleurgebruik in 
deze periode.243  Kaart 1 en 4 hebben beide een kleurgebruik dat nadrukkelijk de onderlinge tuinen 
van elkaar scheidt, dit in tegenstelling tot kaart 3 die veel meer de nadruk legt op het verschil tussen 
de landbouwgronden (lichtgroen) en warmoes- of tuingrondenn (donkerder groen).  

Karteerstijl- methodiek 
De projectie is een mengvorm van een orthogonale plattegrond met een flauwe, soms gedraaide 
planimetrisch perspectief  of gekantelde 2-d projectie bij de afbeelding van vooral de huizen en 
buitenplaatsen. 

 
242 P. van der Krogt, college pp 20210218 
243 .243 Daar de archieven helaas nu niet toegankelijk zijn kan het originele exemplaar niet worden onderzocht op dit soort 
aspecten als formaat, papiersoort, moeten etc. 
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Formaat kaart 
Het formaat van de kaart wordt in 3 van de 4 metadata niet genoemd. Alleen in de metadata van 
kaart 3 staat het formaat van 29 bij 39 centimeter aangegeven. Dat is geen standaard maat kaart en 
voor de mate van detaillering opvallend klein. De meer algemene afmeting van kaarten lag in die tijd, 
als gevolg van het proces van papierproductie, op 60*70 cm.244Het is de verwachting, gezien alle 
overeenstemmingen in de kaarten 1 tot en met 4 dat zij allen dezelfde afmeting hebben.245 

 

Fig.3  Detail van de afdrukrand (“moet”) van de kopergravureplaat van kaart 1. De afdruk van de 
plaatrand buiten de rand van de kaartafbeelding is duidelijk zichtbaar. (Amsterdam, SAA, 
010001000614). 

 

Schaal 
De schaal is weergegeven in Rijnlandse Roeden. Daarmee past de maatvoering in de tijdsperiode, 
waarin nog geen metriek stelsel gold. In de metadata  van kaart 3 en 4 aangegeven schaal van 
1:10.000 is richtinggevend en roept een gevoel van nauwkeurigheid en congruentie op die niet 
helemaal terecht is. Een meetsysteem in roeden is niet 1 op 1 om te zetten in zo een mooi afgeronde 
schaal. Een Rijnlandse rode komt afgerond overeen met 3,8 meter. Nameting van de maten laat zien 
dat de meetkundige juistheid rond de 93% ligt. Een uitvoering met MapAnalyse kan dat beter 
inzichtelijk maken en laten zien of ook de schaalvariatie in alle richtingen even consistent is. 

Projectie 
De projectie is een mengvorm van een orthogonale plattegrond met een flauwe, soms gedraaide 
planimetrisch perspectief  of gekantelde 2-d projectie bij de afbeelding van vooral de huizen en 
buitenplaatsen. 

Weergave  
De Kaart toont de Watergraafsmeer als ingerichte droogmakerij, met zijn karakteristieke 
wiebertjesachtige vorm. Het gebied is in een zeer beperkte context verbonden met haar omgeving, 

 
244 P. van der Krogt, ‘De commerciële kartografie (16de-18de eeuw)’, bewerkte, Nederlandse tekst die in het Engels 
gepubliceerd is als: P. van der Krogt, ‘Commercial cartography in the Netherlands with particular reference to atlas 
production (16th-18th centuries)’, in: La cartografia dels Països Baixos. 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1993. Organitzat per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995, pp.168 
245 Dit blijft een verwachting, omdat controle in de archieven door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn. 
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door het dorpje Diemen, een deel van het Nieuwe Diep en de bocht in de Amstel aan te geven.  De 
ligging ten opzichte van Amsterdam is niet in beeld. Opvallend is tevens de ligging van de kaart; de 
zuidkant ligt aan de bovenkant van het kaartblad.246 De kaart geeft duidelijk de lijnstructuren aan  
zoals de ringdijk, de ringsloot,  de kenmerkende vorm van de molentochten, de 7 molens die het 
meer droog maalden, de twee kruisende wegen (de Middelweg en de Kruisweg) en een aantal 
kleinere laantjes. De toegangen naar de omliggende wegen zijn, inclusief de bruggen, aangegeven 
maar de verbintenis met de Amstel en het Nieuwe Diep zijn veel sterker benadrukt.  Ook de Braak 
(dijkdoorbraak bij Nieuwe Diep) is prominent ingetekend.247 Wat het meest in het oog springt is wel 
de lappendeken van de buitenplaatsen en lusttuinen die in de Meer zijn ingetekend en de namen  
van hun eigenaren of gebruikers.248 Ook aan de rand, net buiten de ringdijk zijn nog een paar van 
deze buitens meegenomen. De mate van detaillering is hierin groot. Huizen en tuinstijlen zijn hierin 
goed te onderscheiden. De barokke tuinstijl kan niet worden gemist. Het beeld geeft ook diverse 
categorieën van huizen, landhuizen of tuinkoepels aan. Het geeft de indruk dat je zo bloembedden 
van de tuinen kan bekijken. De diverse tuinen of buitens zijn voorzien van hun naam, soms van de 
eigenaar. Straatnummers waren in deze tijd nog niet gebruikelijk, waardoor het ook van groot nut 
was dat elke tuin een onderscheidende naam had en men zo op de kaart de ligging van dit rijkdom 
kon worden aangegeven. De aangegeven persoonsnamen zijn in een aantal gevallen verbonden met 
bestuursfuncties binnen het waterschapsbestuur. Opvallend is dat in dat geval de naam van de 
buitenplaats niet werd vermeld.249 

Er is een duidelijk verschil in informatiedichtheid tussen de gebieden die als tuin of buitenplaats 
worden uitgebeeld en de rest van de landerijgronden binnen de droogmakerij. De focus van de 
overdracht lag duidelijk niet op het overbrengen van agrarisch of economisch nut van de nieuw 
gewonnen gronden. 

Een windroos of noordpijl ontbreekt op de kaart. Een maatstok is wel in de cartouche aangegeven 
(zie Schaal).  De cartouche is wel groots, maar mist duidelijk de hand van een kunstenaar. Er zijn geen 
rijke versieringen, familiewapens of andere ornamenten aangebracht. 

De mate van detaillering en nauwkeurigheid van de structuurelementen is groot. Het is gezien de 
sobere uitvoering van deze kaart zelf niet de verwachting dat dure landmeetkundige opnames zijn 
gemaakt voor specifiek de opstelling van deze kaarten 1 tot 4. Wel zou het zo kunnen zijn dat de 
referentiekaart A (zie bijlage)  gebruikt is als maatgevend uitgangsmateriaal, aangevuld met nieuwe 
details. 

Categorie 
Binnen de typologie van Dondersloot-De Vrij lijkt de behandelde kaart in eerste oogopslag onder de 
kaarten van de waterschappen en polders te vallen. De echte opdrachtgever staat echter niet 
benoemd, zoals bij de kaart van Pieter van den Berg uit 1719.250 Wapenschilden en rijk versierde 

 
246 Deze positionering komt ook voor bij de in 1719 uitgegeven kaar 
247 Bij de Sint-Pietersvloed in 1651 brak de zeedijk door en liep de Watergraafsmeer onder. Het jaar daarop 
werd de polder weer drooggemaakt en verkaveld. 
248 Tuinen en buitenplaatsen werden ook verhuurd, het is in dit stadium van onderzoek nog niet helder of de 
namen de eigenaren of ook soms huurders betreffen. Het is zaak hierop te letten bij het duiden van de 
eigendomssituatie, omdat blijkt uit onderzoek binnen de scriptie (hfst 3) dat de eigendomssituatie een geheel 
andere is dan die van de gebruikers. 
249 Bijvoorbeeld de buitenplaats van De Hr. Dijk Graaf Balth. Scott aan de kruisweg (Reigersburg) , de Hr. Gillot 
en van Ceulen aan de Ringdijk. Zij waren allen onderdeel van het watergraafsbestuur in de periode.. Dit 
tegenover de benaming van Frankendael, Merenburg en de Peerel. 
250 (Amsterdam, SAA, ANWK00025000001). 
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cartouches met teksten die verwijzen naar de bestuurders ontbreken en alhoewel de cartouche 
groot en in het oog springend is, spreekt er geen hand van een kunstenaar uit. Wel word de dijkgraaf 
en andere bestuursleden benoemd, maar daarnaast ook andere voorname eigenaren van lusthoven 
en buitenplaatsen. Vanuit dat perspectief past de kaart beter in de categorie van  kaarten van de 
buitenplaatsen. Deze categorie kaarten werden vooral vanuit het oogpunt van representatie 
gemaakt en worden gekenmerkt door een grote mate van detaillering. 251 De kaartproductie had een 
commercieel doel. 

Doel 
Er wordt in de kaart een duidelijke link maakt met het bezit van de huizen en tuinen, minder met het 
areaal aan grondbezit in de polder. Dat zegt iets over waar men vanuit dit beeld de status wilde af 
leiden. Dat was duidelijk niet het aantal hectares eigendom van het ingepolderd land.  Dat zou een 
totaal ander beeld  en namen opleveren252. Wel is de  verkaveling, de molentocht en het kruis van de 
twee (hoofd)wegen helder aangegeven. In dat aspect lijkt de kaart te verwijzen naar het technische 
vernuft en filosofie van de zo vermaarde Beemster. Het kaartbeeld heeft in dat verband een sterke 
link met referentiekaart A. Deze kaart A geeft op een zelfde wijze de structuur en ligging van de 
Watergraafsmeer aan, in de kenmerkende oriëntatie met het zuiden boven in het kaartbeeld.  Kaart 
A is echter rijkelijk versierd met familiewapens van het waterschapsbestuur en diverse cartouches 
met Latijnse en Nederlandse lofteksten. Die kaart valt in dat opzicht wel beter onder de categorie 
van waterschapskaarten, alhoewel het verband tussen de lusthoven als statussymbool binnen de 
droogmakerij prominent aanwezig is. Het is goed mogelijk dat kaart A heeft gediend als bronbestand. 
Het lijkt niet aannemelijk dat de kopergravure van referentiekaart A is gebruikt om de kaartafdruk 
van de voorliggende kaart te maken. Dat zou inhouden dat de rijke versieringen rondom en in de 
kaart weggeklopt zouden zijn om een simpeler kaartbeeld naar voren te laten komen. 

Ondanks dat het juiste tijdstip van de productie van de kaart nog ongewis is, kan worden gesteld dat 
het een kaart is die gemaakt is in de periode dat Nederland in cartografisch opzicht zich bevond in 
het tijdperk van de terugval in het monopolie van de cartografie (1660-1810). Hij dateert immers van 
na 1660.  Amsterdam was het centrum van kaart- en atlasproductie tussen ca 1590 en 1660. In die 
periode was de concurrentie groot en de cartografische uitgevershuizen Hondius en Blaeu spanden 
elkaar naar de kroon. Er worden in die tijd veel verbeterde kaarten en atlassen uitgebracht en is men 
zeer bedreven geraakt in het hergebruiken van kopergravures. Dat kwam in de periode van verval tot 
nut, minder vernieuwingen werden doorgevoerd, veel heruitgaven van bestaande kaarten en 
atlassen werden druk verhandeld. Voor nieuwe opnames was vaak geen geld beschikbaar. Het verval 
van het cartografische monopolie liep immers min of meer parallel aan het afnemen van de 
investeringslust en ontwikkelingsdrang die de hoogtijdagen van de Gouden eeuw kenmerkten.253 Die 
periode betekende echter opmerkelijk genoeg een groei in de ontwikkeling van lusthoven in de 
Watergraafsmeer. 

De eerste opnames voor de  ontstane droogmakerijen en hun bestuur zijn juist in de hoogtijdagen 
van de cartografie gemaakt. Nieuwe opnames kosten veel geld, zodat lange periodes werd volstaan 

 
251 M. Donkerloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland uit de 16de tot en met de 19de eeuw: Een typologische 
toelichting ten behoeve van het gebruik van oude kaarten bij landschapsonderzoek. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1995,115 
252 Vanuit eigen onderzoek voor mijn masterscriptie Landschapsgeschiedenis aan de RUG blijkt uit kadastraal onderzoek dat 
er een groot verschil is in het grondbezit in de droogmakerij en het eigendom of gebruik van puur de buitenplaatsen en 
speeltuinen.  
253 P. van der Krogt, ‘De commerciële kartografie (16de-18de eeuw)’, bewerkte, Nederlandse tekst die in het Engels 
gepubliceerd is als: P. van der Krogt, ‘Commercial cartography in the Netherlands with particular reference to atlas 
production (16th-18th centuries)’, in: La cartografia dels Països Baixos. 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1993. Organitzat per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995. 
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met eerdere opnames. Wijzigingen kon men zo nodig in de originele koperplaat aanbrengen. Er 
ontstond dan een nieuwe “staat” van de originele koperplaat. Voor het sieren van de muren van de 
vele opkomende buitenhuizen voldeden herdrukken van eerdere kaarten. Voor deze doelgroep was 
de kaart aan de wand simpelweg een  uithangbord van hun (sociaal gewenste) interesse in 
natuurwetenschap, hun wereldlijke blik en hun status. Op een kaart met de ligging van de 
buitenplaats ging het niet zo zeer om de nauwkeurigheid van de afbeelding, maar meer om de 
grandeur van huis en tuin.  Vermelding van namen, roemen (lofdichten) en uitbeelden van 
grootsheid van buitens tekende de periode van de hoogtijdagen van de buitenplaatsen, niet alleen in 
de Watergraafsmeer maar ook in alle andere kenmerkende buitenplaatsregio’s als Kennemerland en 
de Vechtstreek. Deze regio’s maakten geen deel uit van de veelvuldig in die tijd samengestelde 
stedenatlassen.254  Wellicht werden, als een soort tegenhanger of compensatie daarvan,  er voor de 
buitenplaatsgebieden als Kennemerland, de Vecht en zo ook de Watergraafsmeer eigen boekwerken 
met lofzangen, kaarten en afbeeldingen van de buitenplaatsen samengesteld.255   

Het is zeer wel denkelijk dat men zo wedijverde met de grandeur en betekenis van de stedenatlassen 
en commercieel gezien een gat in de markt aanboorde voor de verwoede trend van het verzamelen 
van kaarten en atlassen. Herdrukken van allerlei materiaal werd met elkaar gebundeld en vonden 
gretig aftrek. De Kaartafbeelding die in de van de uitgaves van de bundel “Het verheerlykt 
Watergraefs of Diemer-meer..” voorkomt, wordt meestal benoemd als een afbeelding van Daniel 
Stopendaal, conform de metadata van kaart 4.256 Dat past ook bij het tijdsbestek van uitgifte van de 
deze bundel en de andere buitenplaatslofbundels. Gezien het aantal losse, ingekleurde 
kaartafdrukken is het evenwel goed mogelijk dat de kaarten ook als wanddecoratie werden verkocht, 
zonder onderdeel uit te maken van een atlas of collectie.  

De doelstelling van deze kaartproducties was aan de zijde van de drukker pure commercie, aan de 
kant van de koper een lust tot verzamelen en representatie. Het is duidelijk een trendproduct uit die 
tijd, voor aan de wand of in de bibliotheek of op de theetafel. 

Afdrukken of staten 
Bij het proberen de kaarten in chronologische volgorde te zetten rijst de vraag of er sprake is van 
afdrukken door de tijd heen vanaf dezelfde kopergravure of dat er echt sprake is van verschillende 
staten. In de 17e en 18e eeuw werden kaarten vooral gedrukt van koperplaten. In de koperplaat werd 
de afbeelding in spiegelbeeld gegraveerd of geëtst. De kaart kon verschillende keren worden 
afgedrukt en de koperplaat ging vaak tientallen jaren mee. Wijzigingen konden worden aangebracht 
door oude lijnen dicht te kloppen en nieuwe in te graveren. Een zo gewijzigde koperplaat werd een 
nieuwe “staat” genoemd. Nieuwe afdrukken werden  gepubliceerd onder de naam van de laatste 
uitgever, graveur of opdrachtgever van de herdruk, zonder verwijzing naar de datum van het 
basisdocument of  de oorspronkelijke opsteller van het kaartbeeld. Soms zijn er wel kaarten met 10 
verschillende staten.257.  

Staten kunnen van elkaar worden onderscheiden door nauwkeurig het kaartbeeld te onderzoeken en 
daarmee te achterhalen welke kaart voorafgaand aan de ander is gedrukt of vervaardigd. Dit kan 

 
254 Idem 
255 Voorbeelden hiervan zijn onder meer Gerrit Schoemaker’s Amstellandsche Arkadia over de regio Amstelland (1737), De 
Zegenpraalende Vecht door D. Stoopendaal en A. de Leth in 1719 en Zegenpralend Kennermerland door M.Brouwerius van 
Nidek (1729-1731). 
256 Het exemplaar (Amsterdam, Allard Pierson, OF 73-11) bevat o.a. een van de vele exemplaren die hiervan nog in omloop 
zijn. 
257 P. van der Krogt, ‘ Een kaart in alle staten’ , blog UvA Erfgoed. Geraadpleegd 27 juni 2017 via http://www.blogs-uva- 
 
/ 
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bijvoorbeeld door het bekijken van krasjes in de kaart, toegevoegde of juist verdwenen elementen 
zoals namen, wegen, dorpen of versieringen.  

Ik heb de kaartbeelden 1 tot 4 nauwkeurig bestudeerd en komt tot conclusie dat het steeds om 
dezelfde kopergravure gaat. Ik kan geen verschillen in elementen vinden, die kunnen duiden op een 
eerder of later versie van de gravure zelf. In de verschillende afdrukken is echter wel steeds sprake 
van dezelfde soort krasjes in onder andere de kaartrand, zoals hieronder duidelijk wordt. 

        

Fig 4 Details van  eendere krasjes in de moeten van de afdrukrand in het papier. Bron (Geeheugen van 
Nederland,:SCHOE01:CD01) en (Amsterdam, SAA, 010001000614). 

 

Omdat ik de vergelijking van de helderheid van met name de etsstrepen online moet doen kan ik ook 
lastig zeggen of er substantieel verschil is in de helderheid van die strepen, zodat een duidelijk 
vervlakking daarin niet is aan te geven. Een vervaging had nog kunnen duiden op een afdruk na 
veelvuldig gebruik van de plaat.  Een deel van de andere wijze van presentatie komt ook door de 
inkleuring en daarbij dan ook bijstelling van lijnen in de kaart. Dit blijkt goed uit onderstaande 
vergelijkingen tussen de zwart-witte kaart 1, de vrij egaal en beperkt ingekleurde kaart 3 en de 
intensiever gekleurde kaart 1. 

 

    

Fig. 5 Verschillende inkleuringen van dezelfde kaart van Het Watergraafs- of Diemermeer. Het lijken 
andere kaartbeelden maar zijn het niet. (Geeheugen van Nederland,:SCHOE01:CD01)  en (Amsterdam, 
Allard Pierson, HB-KZL 102.07.06). 
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Fig. 6 Identieke kaartbeeldfragmenten met verschillende uitstralingen als gevolg van de inkleuring. 
(Amsterdam, SAA, 010001000614). 

 

Er lijkt geen sprake te zijn van staten, alleen van verschillende tijdstippen van afdrukken vanaf 
dezelfde kopergravure.  

accuraatheid 
De kaart is een eindproduct van een keten van vertalingen en verwerkingen van de landmeter of de 
ziener, schilder of tekenaar. Verschillende bewerkingen leiden tot verschillende type aanpassingen of 
diepgangen in accuraatheid. Verschillende typen van accuraatheid worden door Blakemore & Harley 
onderscheiden;  chronometrisch, topografische en meetkundige accuraatheid.258 

De meetkundige accuraatheid zal binnen de context van de doelstelling van deze paper geen zicht 
geven op het tijdstip van vervaardiging van de kaart. Zoals ik eerder beschreef is de accuraatheid vast 
gesteld op basis van eerdere metingen in opdracht van het waterschap, bijvoorbeeld voor de 
referentiekaart A.  Met mapanlyse zou ik de overeenkomst tussen de kaart en de referentiekaart nog 
inzichtelijk kunnen maken, maar dat geeft geen verder inzicht in de datering van de productie van 
deze kaar 1 op zich. Het kan echter wel een goed beeld geven of er grote verschillen zitten tussen de 
kaart en de referentiekaarten in accuraatheid.259 

De topografische juistheid van de kaart wordt vaak ingegeven door het doel dat opdrachtgever met 
de kaart voor ogen had. De topografische nauwkeurigheid van de kaart geven een indruk van de 
kwantiteit en kwaliteit van de geografisch informatie binnen die voorstelling.  Een technische kaart 
voor besluitvorming over polderlasten geeft echter een ander focus in het kaartbeeld dan een kaart 

 
258 Bij een chronometrische accuraatheid kijkt men naar de relatie tussen de datering van de kaart en de datering van geografische inhoud 
(college 20212011 Vannieuwehuyze) 
259 B. Jenny & E. Heere, ‘Visualisering van de planimetrische nauwkeurigheid van oude kaarten met MapAnalyst’, in: Caert-Thresoor, 2008, 
XXVII, 1, pp. 5-10. 
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die bedoeld is om de rijkdom en positie van het polderbestuur te onderstrepen. Wat de cartograaf 
opvoert of weglaat op de kaart moet vanuit dat perspectief worden bekeken.. Het kaartbeeld is 
duidelijk opgebouwd ter ere van buitenplaatseigenaren, die al dan niet zitting hadden in het bestuur 
van het waterschap van de Watergraafsmeer. Zij wilden de rijkdom en uitstraling van de 
Watergraafsmeer en hun eigen positie en welvaart  presenteren. De topografische juistheid van de 
hoofdelementen zoals wegen, waterlopen, dijkstructuren en posities van molens en bruggen is in 
ander onderzoek van mijzelf correct gebleken. Zo blijkt de wegenstructuur, de molenwatergangen, 
vorm dijken, situering maliebaan, rechthuis  allen overeen te stemmen.  Informatie die bijvoorbeeld 
ontbreekt is het type landbouw en al dan niet meer duiding karakter moest- of lusttuinen, de 
aanduiding van functionele bebouwing, aanlegplaatsen en dergelijke. Dat had mogelijk meer houvast 
gegeven bij het vaststellen van de datum van opname. Of de topografische duiding past bij de 
tijdsperiode van de druk is nog niet helder. Stonden bijvoorbeeld de 7 molens er al of nog in de tijd 
van verspreiding van de kaart? Was het plein bij het Rechthuis in die tijd rechthoekig? Als het plein 
rechthoekig was in die tijd, klopt het dan met het aantal molens? Kortom, als de details los van elkaar 
ooit hebben bestaan, is de constellatie ook correct? De vraag blijft tevens staan of de verbeelding en 
grootsheid van de buitenplaatsen en speeltuinen juist is. Die accuraatheid en  is van belang voor mijn 
verdere onderzoek. Deze  check is mogelijk met behulp van andere bronnen, zoals aktes, reisgidsen, 
rechtspraak en dergelijke. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat het tijdstip van deze beschrijvingen 
correspondeert met het tijdstip van optekenen van het weergeven beeld van de Watergraafsmeer. 
En daarmee zijn we weer terug bij de kernvraag; uit welke periode stamt deze weergave? De 
topografische juistheid is wel zo groot dat  dit aspect een sleutelrol kan en zal spelen in de nadere 
datering. Dat onderzoek wordt in deel II datering beschreven. 

De chronometrische correctheid van de kaart is tevens hierbij van groot belang.260 De vraag is in 
hoeverre de kaartbeeld is gebouwd uit waarnemingen vanuit de tijd rond de vervaardiging of dat is 
gebruik gemaakt van oudere of verschillende waarnemingen door de tijd heen. De originele plaat kan 
zijn vervaardigd met waarneming uit de tijd van de gravure, maar kan de afdruk (al dan niet een 
andere staat)  van een veel latere datum zijn. In dat geval klopt de waarheid van de waarneming niet 
meer met de periode van druk zelve. Deze correctheid kan ik mijn inziens allen duiden als ik weet in 
welke periode ik de kaartlaag moet plaatsen. Waar zit  de kaart in de reeks ten opzichte van de 
referentiekaarten? Zo staat of  valt  ook dit aspect met een correcte datering van de kaart. 

 

 fig.7  omgeving Schagerlaan en molens aan de Amstel 
(Amsterdam, SAA, 010001000614).. 

 

 
260 De Chrono metrische correctheid geeft aan in hoeverre de datering van de kaart in overeenstemming is met de datering van de 
geografische inhoud (college 20212011 Vannieuwehuyze) 
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Fig 8; het verschil in ruimtelijke beeld en interpretatie op de hoek bij de Schulpbrug van zowel kaart 1, 
B als C. (Amsterdam, SAA, ANWK00025000001) en (Amsterdam, SAA, KAVA00027000001). 
 
 

Datering kaarten 
Ondanks de nauwkeurige blik op de kaart blijft de vraag staan: wat is de eerste productiedatum? 
Waarop is de eerste datering 1680  van kaart 1 gebaseerd ?  Kaarten 3 en 4  zijn door de 
verschillende bronhouders gelinkt aan de verschijningsdatum van het eerder genoemde 
verzamelwerk “Verheerlykt Watergraafsmeer”. De datum van uitgifte van deze bundel staat op het 
boekwerk,  maar dat zegt niks over de datum van de tot stand komen van het kaartbeeld en de 
andere onderdelen in dit verzameld werk. Het “Verheerlykt Watergraafsmeer” is zelf overigens ook 
in de 18e eeuw in meerdere edities uitgegeven, maar bleef de datum 1725 vermelden.261 

Uit bovenstaande blijkt dat de datering van publicatie of liever zelfs nog het moment van optekenen 
van  groot belang is voor het interpreteren van de ontwikkeling van de buitenplaatsen in de 
Watergraafsmeer. De ruimtelijke ontwikkeling in de Watergraafsmeer kon eigenlijk pas een blijvende 
spurt nemen na de inundatie van 1671 en de overstroming in 1652. De eeuw die daarop volgde gaf 
veel dynamiek in die ontwikkeling; van (weder)groei en bloei van buitenplaatsen, lusttuinen, naar 
een afbraak van bijna al die rijkdom tot een bijna geheel agrarische open polder met veel 
warmoeserijland op oude locaties van hofstedes of lusttuinen. Als we kijken naar de 
referentiekaarten A, B en C zien we die ontwikkeling. Juist het kaartbeeld van de voorliggende kaart 
kan het gat invullen in deze reeks en daarmee tevens bijdragen aan het interpreteren van het beeld 
dat wordt geschetst. Bovendien is dan een vergelijk met schriftelijke bronnen als lofdichten, 
kohieren, akten beter mogelijk. Aan de andere kant kunnen juist deze bronnen ook helpen de 
datering van de kaartreeks te onderbouwen. Dit laatste is een omvangrijk onderzoek, dat buiten de 
scope van deze paper valt. Dit zal binnen de scriptie verder worden opgepakt.  

 

metadata 
Kijken we naar de metadata van de kaarten in de diverse archieven dan zien we een datering tussen 
de 1680 en 1735. Eerder constateerde ik  dat het niet om verschillende staten gaat, maar 
verschillende drukken betreft van een gelijkgebleven koperplaat. Het verschil in aangegeven 
productiedatum kan worden gelezen als een uitgiftedatum van de betreffende afdruk. De 
prodcutiedatum van de koperplaat en de eerste druk van de kaart is nog ongewis. 

 
261 Brouerius Niedek van, Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermer, by de stad Amsterdam, (Amsteldam: 
Andre & Henry de Leth, 1725).  



169 
 

 

Blakemoren & Harley 
Blakemore & Harley noemen  3 manieren om de kaart te dateren,  in de zin van het achterhalen van 
de productiedatum van het artefact.262 Het materiaal van zowel de kaart als inkt kan een datum 
vrijgeven door allerlei soorten onderzoek. Verder kunnen de details om de kaart heen, zoals 
wapenschilden, cartouches,  kompasrozen, watermerken helpen het tijdvak van opstellen te duiden. 
Als laatste noemen zij het aanwezig zijn of juist het ontbreken van geografische informatie als 
indicatie van een periode: de methode terminus a quo of ad quem.  

Helaas valt het buiten de ruimte voor deze paper en de sluiting van de archieven om de gebruikte 
materialen te onderzoeken, zodat de ouderdom van de afdrukken niet op basis van technische 
ouderdom van het materiaal kan worden vastgesteld.  

Het ontbreken van de versieringen geeft eveneens weinig houvast voor een nadere datering van de 
afdruk. Wat overblijft is het nauwkeurig onderzoeken in de trend van Terminus a quo of terminus ad 
quem. Voor een dergelijke vergelijking kan worden gekeken naar de referentiekaarten. Meest 
nauwkeurige is echter om verschillende topografische aspecten te relateren aan datering via 
betrouwbaar bronmateriaal. 

Vergelijking referentiekaarten  
referentiekaart C is duidelijk een kaart van latere datum dan de andere voorliggende beelden. Het 
verdwijnen van de buitenplaatsen en het groeiend aandeel van de warmoezerijlanden op de kaart 
komt overeen met de beschreven ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Watergraafsmeer 
in andere bronnen.263 Een vergelijking van de referentiekaarten A, B met kaart 1 kan helderheid 
verschaffen, door het toepassen van het lokaliseren van verdwenen dan wel juist geplaatste 
elementen binnen de kaartbeelden. 

 
262 M.J. Blakemore & J.B. Harley, Concepts in the History of Cartography. A Review and Perspective, Toronto, University of 
Toronto Press, 1980: chapter 5 (‘The Search for Accuracy’, pp. 54-75). 
263263Kruizinga J H, Watergraafsmeer de geschiedenis van een polder, eerste dru (Alphen aan den Rijn: Uitgave Buijten & 
Schipperheijn/Repro-Holland, 1971). Gerdy Verschuure-Stuip, Welgelegen. Analyse van Hollandse buitenplaatsen in hun 
landschappen (1630-1730) (Delft: A+BE, 2019).Alex Hendriksen, Watergraafsmeer, binnezee, polder, lustoord, stadsdeel 
(Amsterdam:  Uitgave Linnaeus Boekhandel, 1989). 
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Fig. 9 Kaart C gedateerd op 1770, met de aanduiding warmoeszrijlanden. Bron (Amsterdam, SAA, 
KAVA00027000001) 
 
Door de referentiekaarten te bestuderen heb ik getracht kaart 1 te positioneren in een soort 
ruimtelijk ontwikkelingsbeeld. Complicerende factor hierin is dat de kaarten A en C fragmenten van 
waterschapskaarten zijn, die een veel groter gebied weergeven. Zij hebben een ander doel dan Kaart 
B, die duidelijk weer een solo-kaart is voor het waterschap van de Watergraafsmeer en erg aansluit 
bij de afbeelding van kaart 1. Het kan zelfs zijn dat de maatvoering en vormgeving van kaart 1 zijn 
gegrond op de inmetingen van kaart B, alhoewel het niet aannemelijk lijkt dat de kopergravure van 
kaart B letterlijk is verklopt tot kaartbeeld 1. 

 

Ontwikkelreeks tuinen en buitenplaatsen 
 Vergelijken we een uitsnede uit het kaartbeeld van kaart A, B en de kaart 1 van het gebied rond de 
Maliebaan, dan zien we wel kleine verschillen. Het beeld van Kaart 1 geeft hier en daar een groter 
dichtheid van buitenplaatsen of lusttuinen aan dan in de andere kaartbeelden. Dat zou inhouden dat 
er of tuinen zijn verdwenen voor 1710, of dat er na 1719 tuinen bij zijn gekomen. Het is verleidelijk 
om te denken dat de kaart 1 dan van na 1719 is, maar vergelijken we het kaartbeeld A en C dan zien 
we dat kaart C op een paar plekken tuinen mist, die in A wel staan aangegeven. De vraag die hier ook 
speelt is die van de accuraatheid zelf; zijn de verschillen ingegeven door een verschil in tijd en 
ontwikkelingen of in juistheid van de geografische gegevens. Grote verschillen in accuraatheid op 
zich heb ik niet tussen de referentiekaarten en de kaart 1 kunnen vinden.  
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    1710 

 1719 

  1680? 

Fig 10 vergelijking van de topografische duiding van de  omgeving Maliebaan op kaart A, B en kaart 1. bron resp. 
(Amsterdam, SAA, 010001000891 (Amsterdam, SAA, ANWK00025000001) (Amsterdam, SAA, 010001000614). 
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Het vraagt nog even wat nadere bestudering om kaart 1 goed met de referentiekaarten te kunnen  
vergelijken en daaruit dan de kans te zien om onderbouwd een chronologie aan te brengen. De 
verschillen in de kaarten zijn klein en zullen nader moeten worden onderbouwd om een 
steekhoudende datering te kunnen staven. 

Conclusie  
De bestudering van de kaarten aan de hand van enkele handreikingen vanuit de historische 
cartografie heeft mij op weg geholpen de kaarten beter te positioneren in hun accuraatheid, 
betekenis, ontstaanswijze en betekenis. Dat houdt in dat ik de waarde van het beeld nog kritischer 
ben gaan beschouwen. Het heeft mij echter helaas nog niet kunnen helpen bij het nauwkeuriger 
kunnen duiden van de periode van opstellen van de gravure en daarmee ook geen antwoord kunnen 
geven op de reden waarom in de diverse archieven zulke andere dateringen aan de kaart worden 
toegekend. 

 Mijn onderzoek in de archieven naar aanvullend bronmateriaal zal moeten helpen de datum van de 
opstelling van de originele afbeelding vast te stellen. De vraag blijft staan hoe de kaart uit de Atlas 
van Kok kan worden gedateerd uit 1680 terwijl de andere allen van ongeveer een dertig tot 45 jaar 
later zijn. Het antwoord is essentieel voor het doorgronden van de ontwikkeling van de buitenplaats- 
en lusttuinen cultuur in de Watergraafsmeer, maar blijft voor nu nog onbeantwoord  Dit aanvullende 
archiefonderzoek zit als  bijlage2  bij de scriptie. 

 

 

 

Bijlage A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaart of Staat?

nr. Titel vervaardiger e.a. Schaal type Atlas Locatie details Link

1. Het Watergraafs of Diemer-Meer ca 1680 geen vermelding Kaart Kok SAA https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7afd2e57-5367-22c3-4724-c3eb48800201

2. Het Watergraafs of Diemer Meer 1710-1735

Andries Schoemaker&Gerrit 
Schoemaker& Cornelis 
Prink&Abraham de Haan Coenmaker KB https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:SCHOE01:CD01-COLOR-WESTFRIESLAND-DEEL1-222

3. Het Watergraafs of Diemer-Meer 1725
Andries de Leth, Hendrik de Leth

1:10.000
Kaart 
Kopergravure UvA formaat 29*39 cm https://hdl.handle.net/11245/3.1881

4. Het Watergraafs of Diemer-Meer 1725 Daniël Stopendaal (gegraveerd),Andries en Hendrik de Leth (uitgever)1:10.000 Splitgerber SAA

beschreven door 
Matthaeus Brouërius van 
Niedek. https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/39d2109a-1e6b-1f76-55c7-9c26a455db44
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Kaart 1: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7afd2e57-5367-22c3-4724-c3eb48800201 

 

 
Kaart 2: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:SCHOE01:CD01-COLOR-WESTFRIESLAND-DEEL1-222 
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Kaart 3: https://hdl.handle.net/11245/3.1881  

 
Kaart 4: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/39d2109a-1e6b-1f76-55c7-9c26a455db44 
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Bijlage B 

 

 

     
kaart A bron: http://archief.amsterdam/archief/10095/134 

 

 

 

Kaart C bron: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/048cf240-0f4b-2525-89be-3e8db111459c 

  

Referentiekaarten

Kaart Titel  periode vervaardiger getekend gegraveerd uitgegeven verkrijgbaar bij schaal vorm Atlas

A

Afbeeldinge van de wydvermaarde 
en beroemde Koopstad Amsterdam 
met d'omleggende landen 1700 Gerrit Drogenham Daniel Stopendaal Nicolaas Visscher Reinier & Josua Ottens onbekend Kaart Kok

B Kaart van de Watergraafsmeer 1719 Pieter van den Berg idem 1:4000 Kaart Splitgerber

C

Nieuwe Kaart van de Wydberoemde 
Koopstat Amsteldam met deszelfs 
Gebied; Benevens alle de Plaisante 
Weegen en Paden buiten de Stat, 
Als  naa Diemen, de geheele Diemer 
Meer, Als meede naa Slooterdyk, en 
den Overtoom, &c 1770 Pieter Mol & Ian Mol Schaal ca. 1:12.500 Kaart

 

Kaart B bron: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/c43548c5-2832-
3b29-00c4-8139173099b7 
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Bijlage 5  

Kaartencollectie Watergraafsmeer onder de loep 

Werkdocument:  onderzoek naar de datering en    bewijskracht van  contemporaine 
kaarten van de Watergraafsmeer tussen 1629 en 1810.  

kaartencollectie zit in paragraaf 3.6 van de scriptie.  

 

1. De historische kaart als bron  
 

introductie 
In de 16e eeuw ontstond meer en meer behoefte aan werkelijke weergaven van steden, regio’s en 
grondposities.264 De picturale of schilderkustachtige traditie leidde in west Europa tot het maken van 
beeldkaarten met een eerste vorm van vogelvlucht perspectief van landschappen, steden en 
dorpen.265 Het toegenomen belang bij de rechtsgang, in of na oorlogen of bij stadsuitbreidingen, 
stimuleerde daarnaast de  vraag naar kaarten gebaseerd op de nieuwe techniek van de 
3hoeksmetingen.266 

In de 17e en 18e eeuw werd het verzamelen van kaarten en atlassen een goed tijdverdrijf van de 
welgestelden in De Stad. Amsterdam was het centrum van de boek- en kaartenhandel. Door een 
unieke mix van de Amsterdamse mores in het zaken doen, artistieke sensibiliteit en een uitstekende 
distributiesysteem voor de goede verspreiding van de boeken en kaarten gaf Amsterdam een voor 
die tijd uitgelezen podium voor deze tak van handel. Verre handelsreizen in combinatie met een rap  
veranderende Nederlandse landschap leidden tot een groei van de vraag naar cartografische 
producten. Door de snelle opvolging van inpolderingen en droogmakerijen bloeide de specifieke 
waterstaatscartografie. Wandkaarten van de waterstaatkundige posities of geografische duidingen 
van Europa, werelddelen of de Lage Landen waren belangrijke bevestigingen van status en kennis 
geworden. Nieuw ontstane grondposities in de Lage Landen lieten zich in alle kleuren en afmetingen 
getoond worden, zowel aan de wand in salons als in bundels van kaarten in privébibliotheken. De 
verzamelwoede vanuit de bevolking, in combinatie met de toename van ook particuliere reizen als 
tijdverdrijf,  leidde tot het meer en meer uitgeven van verzamelingen van kaarten: de atlassen. De 

 
264 Jacob van Kampen kreeg in de 16e eeuw de opdracht van de Spaanse Koning Philips II om een serie van 
stadsplattegronden te maken van de steden in de Lage Landen De nauwkeurigheid van deze plattegronden is 
imponerend; geen grotere meetafstanden van 10 meter.. Dergelijke werken waren, vooral door het uitvoeren 
van alle metingen, enorm kostbaar en vroegen dus om flinke investeringen van de opdrachtgever. 
265 Mooie voorbeelden hiervan zijn de twee 15e -eeuwse vogelvluchtperspectieven van de st Elizabethvloed in 
1421. Doorverwijzing ** 
266 Accurate stadsplattegronden werden in de middeleeuwen gemaakt naar een pictorale vorm van de 
stadsplattegrond die vaak sterk deden denken aan de schemtische kaart Mappa Mundi. Vanaf de 12e eeuw 
werden steden realistischer weergegeven via gotische stadsideogrammen, vaak zonder perspectief en een 
grote dosis fantasie. Deze picturale traditie leidde tot reeksen stadspattegronden en -gezichten die voor 
meerdere steden werden gebruikt. 
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piek van de atlassen lag rond 1660.267 De boekhuizen gaven echter meer en meer populaire werken 
uit, als relatiegeschenk of verzamelobject. Balthazar Florisz van Berkenrode, Jansz Vischer en 
H.Liefrink waren enkele vooraanstaande uitgevers uit die periode 

Kaarten werden verzameld en bij elkaar gebracht in een collectie, al dan niet voorzien van een 
toelichting. Collecties bestonden uit zeer verschillende soorten en drukken van kaarten, uit diverse 
perioden. Zo zijn de kaarten in de Atlas van Blaeu lang niet allen origineel en up to date op het 
moment van uitgave. 

In de 18e eeuw groeide de concurrentie,  vooral door druk uit het buitenland (Parijs). Uitgevers 
streden om de koperplaten en snelheid van publiceren. Het steeds breder wordende publiek wilde 
meer en meer een attractief beeld, met de representatie van hun huizen en grondpositie, fraaie 
cartouches en kaders. De kunstenaar had naast een cartograaf een belangrijk aandeel in de 
uiteindelijke afbeelding van het totale kaartbeeld. Populaire kaarten beelden de mix van 
interpretaties af van zowel de kopers en makers.  

Gegraveerde kaarten konden door het bewerken van de koperplaten goed worden aangepast en 
worden herdrukt; zo konden door de tijd heen verschillende drukken van een in basis zelfde kaart 
ontstaan. Bij het beoordelen van kaarten is het essentieel om bewust te kijken naar de historische 
bewijskracht van kaarten. Cruciaal hierbij is het begrip dat een historische kaart niet per definitie 
historische bewijskracht heeft.268  Daarbij is bij het lezen van de kaarten en vertalen naar inzichten is 
het van belang om zorgvuldig te zijn bij het decoderen van de kaart, met inzicht in de aspecten die 
kunnen hebben meegespeeld bij het vervaardigen van het kaartbeeld. 

 

Fig.1 De kaart als bron voor  historisch onderzoek volgens H.Renes269 
 

Binnen deze verdieping ga ik op zoek naar de meest waarschijnlijke kaartenreeks die de ruimtelijke 
ontwikkeling binnen de Watergraafsmeer in de 17 en 18e eeuw kan duiden, zodat op basis van deze 

 
267 Hoogtepunt was de uitgave Atals Major van Joan Blaeu in 1662. Het werd het duurste meerdelige boek van 
de 17e eeuw en koste in ongekleurde versie 350 gulden, de gekleurde versie was enkele honderden gulden 
duurder. De Atlas omvatte 600 kaarten en enkel duizenden pagina’s. bron;  
https://www.canonvannederland.nl/nl/atlasmaior 
268 Zes typen historische bewijskracht worden door xxx onderscheiden. Deze typen tonen de waarde 
als bron voor de geschiedschrijving. Zie xxx en bijlage x. 

 
269269 Renes J. Oude kaarten als bron voor onderzoek naar de geschiedenis van het landschap. Caert-thresoor. 
2003;22:87-94. 
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kaartenreeks een ruimtelijke analyse kan worden uitgevoerd. Deze analyse moet leiden tot een 
bevestiging dan wel een bijstelling van het beeld van de ontwikkeling van de buitenplaatsen in de 
nadagen van de Gouden Eeuw in de Watergraafsmeer. Het is dan van groot belang om veel gebruikte 
kaarten te toetsen op hun historische bewijskracht. De betrouwbaarheid van een kaart hangt af van 
zowel het doel van de kaart (opdrachtgever), de kaartmaker, de vervaardigingsperiode als 
bijvoorbeeld de gebruikte techniek. Daarnaast is niet elke kaart is voor een specifiek onderzoek even 
geschikt. Een puur technische waterstaatskaart zal voor de waterstaatkundige aspecten veel 
informatie bevatten, maar voor lusttuinen minder of zelfs geen inzicht op leveren. Naast 
bewijskracht is het essentieel om een reeks van kaarten te gebruiken die representatief zijn voor het 
verkrijgen van inzicht in de geografische context van de Watergraafsmeer. Vanuit een groslijst van 
gevonden kaartmateriaal wil ik binnen een aantal stappen een serie van vier kaarten kiezen die 
beeldend zijn voor de ontwikkeling tussen 1629 en 1814.   

In het opzetten van de kaartreeks speelt de door Kruizinga gebruikte kaartreeks en de daarbij door 
hem gestelde vragen een essentiële rol. Bij de zoektocht naar de juiste bundel kaarten ben ik dan ook 
gestart bij zijn reeks en voetnoten. Deze stap bleek uiteindelijk een behoorlijke duik in de archieven 
te vragen en leverde een dermate interessante discussie op, dat ik hiervoor binnen de scriptie veel 
ruimte heb genomen. Naast deze specifieke inzichten heeft het mij ook doen beseffen dat voor een 
goed inzicht in de duiding van buitenplaatsen, tuinhuizen, hofsteden meer nodig is dan het tellen op 
een kaart, een telling uit de kohieren of een combinatie daarvan. Daar kom ik op mijn conclusie op 
terug. Dit inzicht heeft er toe geleid dat ik binnen de scriptie en binnen dit onderzoek ook geen 
uitspraken daarover doe, anders dan dat dit vervolgonderzoek zeer gewenst is en interessante 
inzichten op kan leveren over ons begrip van het buitenleven in die tijd, met nadruk op de brede 
omschrijving daarvan. 

voor het terughalen van mijn zoektocht en denkrichtingen en -dwalingen heb ik het alles zo precies 
mogelijk proberen uit te schrijven, zodat anderen (of ik) later goed kunnen zien hoe ik op de 
inzichten of juist op het ontbreken er van ben gekomen. Dit in de hoop dat er nog veel onderzoeken 
komen om de puzzel af te maken. Het is dus geen vermakelijk stuk om te lezen, maar een 
documentatie van mijn zoektocht en denkrichtingen. 

In de scriptie heb een kleine selectie uit dit onderzoek opgenomen.  
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Kruizinga’s kaartenreeks  
Kruizinga beschrijft in zijn boeken de ontwikkeling van de Watergraafmseer op basis van een zestal 
kaarten. Hij neemt de lezer mee in een wandeling langs het kaartbeeld en geeft zo een interpretatie 
van wat hij ziet op de kaarten. Kruizinga’s blik wordt een beschrijving die vele auteurs overnemen 
alsof het een eenduidige foto betreft van een periode van ca. anderhalve eeuw van ontwikkelingen in 
de droogmakerij en WGhet Arcadia dat hier ontstaat.  Voor de beschrijving van de buitenplaatsen 
maakt hij vooral gebruik van twee kaarten die voorkomen in de  bundel “V” uit 1725. De bundel 
bevat kaarten, lofzangen en een uiteenzetting over de totstandkoming van de Watergraafsmeer en 
wordt voor het eerst uitgegeven in 1725 door Nidek. Kruizinga’s beeld over de buitenplaatsen wordt   

Watergraafsmeer neer. Velen nemen zijn zienswijze ongecontroleerd over en lijken geen acht te 
slaan op een aantal kritische kanttekeningen bij de kaarten. Dat leidt er toe dat veel vervolgstudies 
voortbouwen op zijn inzicht, zonder acht te slaan op zijn noties bij de kaarten. Tijd om binnen mijn 
onderzoek er wel aandacht aan te besteden. Ik spits dit voor nu toe op de door Kruizinga genoemde 
aandachtspunten.  Mijn studie zal hopelijk aantonen dat dit niet overbodig is. 

Kruizinga gebruikte voor het vormen van zijn beeld voornamelijk de volgende reeks kaarten: 

Datum Beeld Titel onder kaartafbeelding  Kartograaf/uitgever In de tekst 
aangehaald als 

1531 Het Watergraafsmeer in1531270 Bruinsen Fig.4  

1629 Het omdijkingsplan van 1629271 Cornelis van der Sluys Afb.1 

1631 Verkavelingskaart van 1631272 Corn. Dankersz. Van 
Sevenhoven 

Afb.2 

1719 De kaart van 1719, voorkomend 
in het verheerlijkt Watergraafs- 
of Diemermeer, getekend door 
Pieter van den Berge273 

Pieter van den Berge Grote kaart met 
kavelnummers 
Afb. 25 en  afb.139 

Niet 
aangegeven 

Kaart van Meer naar een 
kopergravur van Dan. 
Stopendaal in Verh. Watergr.274 

Volgens Kruizinga  
onbekend  en geen 
Stopendaal, zoals sommige 
aangeven 

Kleine kaart (blz 41) 
Afb. 71 

Niet 
aangegeven 

Plattegrond van de 
Watergraafsmeer. 275 

Gerrit Drogenham 
Daniel Stopendaal 

Landkaart of groote 
kaart van 
Stopendaal (blz 41) 
Fig. 6 

 
270 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.Kruizinga’s bronvermelding afb 4: Kaart uit 1531, getekend 
door Pieter Bruinsen, in het Verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer, 1725. 
271 Kruizinga’s bronvermelding afb 1: Kaart van de Diemermeer “voor en bij derzelver Bedijking in de Jaare 1629” geteekend in 1792 door 
Corelis van der Sluys Jr. (Gem. Archief, A’dam). 
272 Handschriftkaart van Cornelis Danekerts de Rij, 1631 (Gem. Archief, A’dam). 
273 Kruizinga’s bronvermelding afb. 139; Watergraafsmeer, eens een parel aan de kroon van Amsterdam. De kaart van 1719, voorkomend in 
Het Verheerlijkt Watergraefs- of Diemermeer, getekend door Pieter van den Berge. Blz 323 Watergraafsmeer. Kruizinga, Watergraafsmeer. 
Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.323. 
Op 27 april en 11 mei 1719 werd geadverteerd voor deze kaart in een seperate kaartdruk; 
“Dewyl de Heeren Dykgraef en Heemraden van de Watergraefs of Diemermeer, een nieuwe Kaert van dezelve Meer hebben doen etsen en 
drukken, werden de Ingelanden van de opgemete Meer, en alle anderen die zig van de-zelve zullen willen voorzien, by deezen 
geadverteert, dat de voorsz. Kaerten te bekomen zyn t'Amsterd. by Pieter van den Berg Kaerverkoper op de Heylige Weg, voor 2 gl. 't 
stuk.” https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Advertenties_1621-1811.pdf  . Krogt P  webversie 07-02-2021 onder nummer 431. 
Dit laat duidelijk ook zien dat het boekwerk ‘Het verheerlijkt Watergraefs- of Diemermeer’ een bundeling van losse producten was. 
274 Kruizinga’s bronvermelding afb. 71; Kaart van de Meer in zijn gloriedagen. Naar een kopergravure van Dan. Stopendaal in het Verh. 
Watergr. (afkortingen conform bronvermelding Kruizinga).Kruizinga. 
275 Kruizinga’s bronvermelding fig. 6; Plattegrond van de Watergraafsmeer in de 18e eeuw, geteekend door Gerrit Drogenham, in koper 
gebracht door Daniel Stopendaal. (Gem. Archief A’dam).  
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Fig. 2 Tabel De door Kruizinga gebruikte kaarten in o.a. Watergraafsmeer uit 1965, titel conform tekst in De Watergraafsmeer. Voor 
omschrijving bronvermelding volgens Kruzinga, zie voetnoten.  

Kruizinga noemt hoofdstuk III in het boek ‘Watergraafsmeer’  de ‘groote en de kleine kaart van de 
Watergraafsmeer’. Hiermee geeft hij duidelijk aan dat hij deze twee kaarten van essentieel belang 
vindt om de ontstaans- en verwordingsgeschiedenis van de Watergraafsmeer te beschrijven. De 
‘groote kaart’ staat voor de kaart van Pieter van den Berghe uit 1719 en zit dan ook in 2 afbeeldingen 
in zijn boek; een normale afbeelding, dwars in de afbeeldingenbijlage, en een uitklapbare kaart 
achter in het boek. Kennelijk was dit voor Kruizinga de meest essentiële kaart, die een prominente 
plek verdiende. De ‘kleine kaart’ betreft een kaart uit het VH en haalt hij aan in de bronvermelding 
dat deze is “naar een kopergravure van Dan. Stopendaaal”.276 In het hoofdstuk stelt hij echter “De 
kleine kaart is niet gesigneerd en waarschijnlijk  niet van Daniel Stopendaal die in de sierprenten in 
het boek maakte””.277 Als hij even later de kaart van Drogenham en Stopendaal behandelt, stelt hij 
aanvullend nog eens dat “Het graveerwerk van deze kaart is van een andere hand dan de genoemde 
boekprent uit het boek van de Watergraafsmeer”.278 Kruizinga doelt hierbij weer op de ‘kleine kaart’.  
Het is interessant dat hij in dit hoofdstuk zo veel kleine maar belangrijke kanttekeningen plaatst bij 
de door hem aangehaalde kaarten. Niet alleen  de opmerking over de vervaardiger van de ‘kleine 
kaart’ die vaak juist wel wordt toegekend aan Stopendaal, maar ook zijn kanttekeningen bij de 
ouderdom, correctheid en volledigheid zijn boeiend.  

Kruizinga stelt dat “de grote kaart” uit 1719 (Pieter van den  Berge)  en “de kleine kaart” uit 1725 zal 
zijn. “De verschillen zijn klein, maar voldoende om ze afzonderlijke te behandelen” stelt hij.279 Hij 
constateert bij voorbeeld het verschil in aantal molens in de Watergraafsmeer. Op de kaart uit 1719 
staan de 4  molens die op de Zuiderzee konden uitslaan. De kaart uit 1725 laat nog 3 molens aan de 
Amstel zien. Kruizinga suggereert na deze constatering dat de molens “derhalve in de tussenliggende 
jaren bijmaakt..” zijn. De Watergraafsmeer kreeg 7 molens, zo stelt hij op blz. 36 in zijn boek 
‘Watergraafsmeer’. Dit is opmerkelijk, daar Kruizinga op bladzijde 27 stelde dat in het octrooi al 
sprake was van 6 molens en de Meer na 13 maanden door 7 molens was drooggemalen. Aanvankelijk 
werd  met 6 molens gemalen, later met 7.280 Deze reeks, met later nog wijzigingen naar 2 en weer 3 
molens, gaat een sleutel zijn in de zoektocht naar de sequentie van de kaartbeelden. Kruizinga haalt 
daarnaast aan dat op de grote kaart de kavels zijn genummerd en minder in aantal dan de kleine 
kaart. Dat bevestigd zijn eerste constatering dat de kaart van Stopendaal jonger moet zijn dan de 
kaart van Pieter van den Berge. Merkwaardig is wel, zo noteert hij, dat de Stopendaal het volledige 
plein bij het Rechthuis aangeeft, maar de kaart van Van den Berge slechts de helft. Daar is iets “niet 
ik de haak” volgens Kruizinga. Even verderop stelt Kruizinga zonder onderbouwing “De kleine kaart is 
niet gesigneerd en waarschijnlijk niet van Daniel Stopendaal die de sierprenten in het boek 
(Verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer aut.) maakte. Hij geeft aan dat de twee kaarten ‘een 
volledige topografische catalogus van de Watergraafsmeer” vormen. 

Opmerkelijk is dat Kruizinga na een omschrijving van de Watergraafsmeer op basis van deze kaarten 
even  later een heel andere kaart aanhaalt; de “Afbeelding van de wydvermaarde en beroemde 
Koopstad Amsterdam met d’omleggende landen gemeten en getekend door Gerrit Drogenham, 
landmeter, tot koper gebracht door Daniel Stopendaal en uitgegeven door Nicolaus Visser”. Hij is van 
mening, zoals ik hiervoor al beschreef, dat het graveerwerk van de kaart van een andere hand is dan 

 
276 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.320 
277Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.  39 
278  Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 40 
279 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam Kruizinga’s bronvermelding fig. 4: 
Kaart uit 1531, getekend door Pieter Bruinen, in het Verheerlijkt Watergraafs of Diemermeer, 1725. 
280  Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 35 
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de genoemde boekprent uit het boek van de Watergraafsmeer. Hij haalt deze kaart aan als “de kaart 
van Stopendaal.”281  Voor de datering van de kaart verwijst Kruizinga naar het bijschrijft, waarin staat 
dat de kaart te koop is bij R. en J.Ottens en dat daarom de kaart van na 1726 zou moeten zijn.282 
Maar, zo stelt hij,  deze opschrift kan later er in zijn gegraveerd, waardoor het geen zekerheid geeft 
over het jaar van weergave. Er staan immers minder hofsteden op de kaart, waardoor Kruizinga 
twijfelt aan de gravuurdatum. Minder buitenplaatsen leest Kruizinga als een beeld dat uit  eerdere 
tijd voortkomt. Dat valt te bezien.283 Tevens geeft  hij aan dat voor de goede sequentie van de 
kaarten de 3 bronnen zouden moeten worden getoetst naar het jaartal van ontstaan van de diverse 
hofsteden.  

Feitelijk noemt hij 4 aspecten die hem opvallen als verschillen in de kaarten:  
 De molens (aantallen) 
 Het plein bij het rechtshuis 
 De aantallen buitenplaatsen 
 De verschillen in beschrijving bij de buitenplaatsen; naam eigenaar, naam buitenplaats of 

kavelnummer. 
 
Voor dat laatste aandachtspunt haalt hij de buitenplaats aan op de kruising van de Kruisweg met de 
Middelweg; De ‘groote kaart’ beeld daar een ‘groote buitenplaats’ af, maar slechts als afbeelding en 
“onderdeel van kaveling”. Op de kleine kaart, zo haalt hij aan, staat erbij “Merenburg” en op de 
landkaart van Stopendaal “Hr. Van Kuffleler”. Verkijkt Kruizinga zich hier?   De buitenplaats 
Merenburg staat immers wel op de aangehaalde kaart, maar ligt in de oksel van de Grote tochtsloot 
en de Middelweg ?284 De buitenplaats in de oksel van de Middenweg en Kruisweg staat op deze 
‘kleine kaart’ aangegeven als D’Ormicus, het latere Middenmeer. Alhoewel het voorbeeld dus mank 
gaat, klopt de essentie van Kruizinga’s opmerking dat de kaarten elkaar aanvullen en dat het naast 
elkaar leggen meer informatie naar boven kan brengen. 

 
Kruizinga is terecht kritisch op zijn kaartbronnen, maar omschrijft verder zonder kanttekeningen het 
arcadia van de Watergraafsmeer conform het beeld dat hij herleid van de kaarten uit 1719 van Pieter 
van den Berge en 1725 al dan niet van Stopendaal (no 4 en 5 in de tabel). Dit in combinatie met de 
reeks afbeeldingen en het proza uit de bundel van Nidek285. Nog één zin wijdt hij er aan ter 
waarschuwing ”Wie van een plek of van een buitenplaats iets wil weten, raadplege alle 3.”286 Hij 
houdt het echter bij het plaatsen van deze kanttekeningen en voert dus geen verder brononderzoek 
uit.  Tevens schrijft hij verder al zijn prachtige verhalen over de buitenplaatsen als een verwoording 
van de kaarten, zonder daar enige twijfel nog aan toe te voegen. De kritische lezer merkt dit op, veel 
anderen kopiëren het stellige proza, de aantallen en jaartallen zonder enige gezonde argwaan. 
Checks op zijn noties zijn ook lastig, omdat in zijn boeken bronverwijzingen ontbreken dan wel 
generiek zijn opgenomen. Het natrekken wordt daardoor een zelfde monnikenwerk als dat Kruizinga 
zelf heeft uitgevoerd, waarbij nieuwe bronnen en technieken tevens een ander licht of kleurstelling 
laten schijnen op het boeiende verhaal achter de Watergraafsmeer. Hij kan zich troosten; nieuwe 
bronnen zullen gevonden blijven worden, nieuwe inzichten zullen blijven ontstaan. Gelukkig is dat 

 
281 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.40 
282 De gebroerders namen de zaak van hun ouders over in 1726. Blz 40 Watergraafsmeer. 
283 In de diverse tijdsperioden van de buitenplaatsen zien we binnen Nederland perioden van opkomst, bloei en kaalslag. Het is dus van 
belang uit te zoeken welk kaartbeeld past bij welke periode en bij welke regio. Zeker over de ontwikkeling in de laatste helft van de 17e 
eeuw in weinig bekend over de werkelijke aantallen in de Watergraafsmeer, waardoor deze stelling van Kruizinga, hoe logisch het ook mag 
klinken,  voorbarig zou kunnen zijn. 
284 Niedek van, Het verheerlykt Watergraefs- of Diemermer, by de stad Amsterdam,. 
285 Mattheus Brouerius van Nidek publiceerde in 1725 het boek “Het verheerlijkt Watergraafs- of Diemermeer” 
286 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 41 
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wat wetenschap beoogd en ik ben er van overtuigd dat hij er blij mee zou zijn geweest als hij wist dat 
ook anderen zich gingen en gaan bekommeren over ‘zijn Watergraafsmeer’. 

Geconstateerd kan worden dat Kruizinga, ondanks zijn kritische blik, de Watergraafsmeer in de tijd 
van de buitenplaatsen heeft beschreven op basis van met name één bundel aan informatie uit 1725. 
Het materiaal was verzameld door Nidek, conform een template van andere bundels over 
buitenplaatsregios zoals Kennermerland en de Vecht. Daarnaast worden bij het bestuderen van zijn 
boeken afzonderlijk en onderling nog een aantal verschrijvingen helder. Ook Kruizinga blijkt, 
menselijk, niet foutloos. Kruizinga’s werk wordt vervolgens door velen aangehaald als enige bron 
voorinzichten over aantallen en voorkomen van buitenplaatsen.287 Gezien het beperkte aantal 
kaarten die hij gebruikte voor het bouwen van zijn idee over de ruimtelijke compositie in de Meer, is 
dit een opmerkelijke constatering die vraagt om een aanvulling of aanscherping van de broncollectie 
en het  gevormde beeld van het Arcadia door, juist,  de tijd heen. Dit temeer daar er inmiddels meer 
historisch kaartmateriaal beschikbaar is en de wetenschappelijke discussie en bevindingen over 
buitenplaatsen en de landschappen is verbreed en verrijkt. Onderzoek naar kaartbeelden, de juiste 
sequentie en historische bewijskracht daarvan is noodzakelijk. Dat draagt  bij aan een beter inzicht in 
de geschiedenis van de Watergraafsmeer en de rol die de polder in de collectie van de Nederlandse 
buitenplaatslandschappen. In dit onderzoek tracht ik daar een goede start aan te geven, die wellicht 
een bredere kijk op de ontwikkelingen van buitenplaatslandschappen kan geven. Het doet recht aan 
Kruizinga’s jaren onderzoekswerk om zijn kanttekeningen daarin een prominente rol te geven. Hij 
heeft ze niet voor niets gedeponeerd.

 
287 Verschuure-Stuip, Welgelegen. Analyse van Hollandse buitenplaatsen in hun landschappen (1630-1730). 
Feddes, 1000 jaar Amsterdam, ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad. e.a. 
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2. Onderzoek Kaartenreeks Watergraafsmeer 
 

Het nader onder de loep nemen van de kaartenreeks van de Watergraafsmeer kan leiden tot een 
nieuwe of een meer gefundeerde gedachte over de ontstaans- en gebruiksperiode van de 
buitenplaatsen  in de Watergraafsmeer. Via 3 stappen wordt de kaartreeks nauwkeuriger bekeken en 
toegewerkt naar een voorstel van een kaartenreeks op basis waarvan inzichten verder kunnen 
worden uitgebouwd. 

1. Kaarten verzamelen  
2. Verschillende drukken of stalen van een kaart -> duiding en selectie op tijdsperiode van 

verbeelding en productie en verwijderen jongere drukken, doorgaande reeks met diverse 
ruimtelijke interpretaties  

3. kaartcollectie opstellen 
Naast de technieken die mij zijn aangereikt in de colleges “Kaarten en atlassen als cultuurdragers” 
van de Uva zullen de door Kruizinga benoemde aspecten van beoordeling worden toegepast om de 
kaartreeksen te toetsen.288 Hierbij zal aanvullend archiefonderzoek hard nodig blijken, waardoor ik 
deze vakdiscipline die onderdeel uit maakt van de master landschapsgeschiedenis in Groningen 
stevig heb moeten inzetten. Vele oude handschriften heb ik moeten uitpluizen. Het programma 
Transkribus vormde soms bij notariële akten een welkome ondersteuning, maar maakt nog te veel 
fouten om op te vertrouwen. Door Corona heb ik mijn brononderzoek zeker niet compleet uit 
kunnen voeren, waardoor mijn verhaal ook niet compleet is. Het is een opstap naar een vollediger 
beeld, een teaser voor mijzelf, maar wellicht en hopelijk ook anderen,  om zich te verdiepen in het 
archief van de Watergraafsmeer en de Amsterdamse en Nederlandse geschiedenis. 

2.1   Kaartcollectie 
Via onderstaande archieven is een collectie van kaartmateriaal onderzocht. 
Een gedeelte van de kaarten is in origineel bekeken, het grootste deel via de beeldbank. 
Vervolgens zijn zowel primaire als  secundaire bronnen als kranten en boeken nagelopen op 
eventueel aanvullend kaartmateriaal dat gemist kon zijn in de zoektocht in de archieven. 
 

Betrokken archieven: 

 Stadsarchief van Amsterdam (SAA)  
 Noord Hollands archief (NHA)  
 Nationaal archief (NA)  
 Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  
 Koninklijke Bibliotheek; d 
 Allard Pierson – Archief Universiteit van Amsterdam (AP-Uva);  
 Het Rijksmuseum;  

Bij het onderzoek van de Archieven is het SAA als hoofdbron gebruikt. De andere archieven zijn 
ingezet als aanvullende bronnen, waarbij nadrukkelijk alleen nieuwe type kaarten zijn toegevoegd. 
Als er sprake was van een andere druk of tijdsperiode van uitgave is gekeken of deze kaart iets 
toevoegde aan de reeks, anders is de kaart niet opgenomen.289 Het Allard Pierson is later in het 

 
288  Kaarten en atlassen als cultuurdragers,  docenten Peter van der Krogt  en Bram Vannieuwenhuyze, Uva, 
Leerjaar 2020-2021 
289 Dit is natuurlijk discutabel; als de hele reeks moet worden opgenomen dan kan dat. Maar wegens de 
omvang van het onderzoek heb ik dit niet gedaan. 



 
 

 

184 

proces meegenomen bij het duiden van de datum van productie van een van de kaarten (zie bijlage 
A). Nadrukkelijk dient dus worden vermeld dat er zeker nog aanvullend materiaal kan worden 
gevonden in minder of niet bekeken archieven. 

Kaarten zijn gevonden door al het beeldmateriaal digitaal te zoeken middels de zoektermen: 
Watergraafsmeer, Watergraftsmeer, Watergraft, Diemermeer, Amsterdam, Omval, Nieuwe Diep, 
Amstel, Diemen, Maliebaan, Diemermeerpolder, Watergraafsmeerpolder (inclusief 
spellingsvarianten). De meest opvallende kaart werd alleen gevonden met de zoekterm 
Diemermeerpolder; de kaart RP-P-AO-8-43  in het archief van het Rijksmuseum. Deze kaart komt 
opvallend genoeg niet naar voren met de zoekterm “Watergraafsmeer”. Met enige regelmaat 
ontbreken nog linken via digitale zoekmachines naar cruciale documenten, soms brengt het stukken 
naar boven die bij een andere regio of persoon thuis horen. Het blijft een kwestie van proberen. 
 
In de niet digitale archieven van het SAA heb ik met name inventarissen binnen toegangsnummer 
524 Inventaris van het “Archief van het Hoogheemraadschap van de Watergraafsmeer” bekeken op 
het voorkomen van onbekend of niet gedigitaliseerd kaartmateriaal. Hierin is geen nieuw 
landkaartmateriaal gevonden. Wel veel bronmateriaal dat kon en kan gaan dienen als check op 
inzichten en gedachtegangen, zoals de kohieren, veilingboeken en verslagen van de Heemraden en 
Schepene, maar ook reisverslagen of contemporaine literatuur. In het NHA, Nationaal Archief en 
Koninklijke Bibliotheek had ik hiermee een aanvang gemaakt, maar doorkruiste Covid de 
toegankelijkheidopties. Ik heb mij toen geconcentreerd op het zo compleet mogelijk doorlopen van 
het Stadsarchief. De mogelijkheid voor het aanvragen van scans heeft mij soms geholpen, maar soms 
heb ik bewust de optie laten lopen omdat ik bepaalde stukken en zeker kaartmateriaal, kohieren en 
verpondingen graag nog in eigen staat wil inzien. Dat levert nog een andere kijk op materiaal en 
“waarheid” op dan louter uit scans kan blijken.290 
 
Delpher 
De check op kaarten via Delpher, leverde slechts één grote landkaart en indirect via “het geheugen” 
een opmerkelijke registratie van de kaart Het Watergraafs- of Diemermeer (zie ook bij bijlage B en 
paragraaf x).291 Geen verdere detailkaart of nieuwskaart over bijvoorbeeld de inval van de Pruisen of 
Fransen (rond de Watergraafsmeer) werd in een publicatie via deze bron aangetroffen, ondanks dat 
ze wel gemaakt zijn.292 Er is ook geen kaart in kranten gevonden over bijvoorbeeld de overstroming, 
inundaties, oprichting of afbraak van de molens in de Meer, of wandelkaarten, vaarroutes of 
verbindingswegen naar boven gekomen. Dit was tegen de verwachting in. Dat geldt overigens ook 
voor de contemporaine dag- of reisboeken. Behalve het boekwerk Verheerlijkt Watergraafsmeer 
beschrijven ze slechts summier de Watergraafsmeer, zonder nader routes en dergelijke via 
kaartmateriaal te duiden.  
  

 
290 Soms ontbreken bijvoorbeeld bladzijden en kan je in doordrukken op andere bladen nog e.e.a. afleiden, of 
dubbelgevouwen bladen nog ontvouwen. Kaarten in origineel formaat en druk geven een beter inzicht in o.a. 
grootte, complexiteit, techniek, helderheid inkleuring etc. dan dat je van een beeldscherm af kan lezen. 
Eenmaal gescande materialen kunnen door een gemiddelde onderzoeker niet meer uit het archief gehaald 
worden om het in het echt te aanschouwen.  
291 https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=SCHOE01:CD01-COLOR-WESTFRIESLAND-DEEL1-222 
292 Zie kaarten x en y 
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2.2. De  Kaartenreeks 
 

2.2.1  Concept reeks 
 
Als start is, zoals eerder omschreven, de serie van Kruizinga onderzocht en bekeken. Daarna is met 
doorzoeken van de diverse archieven  een groslijst van materiaal ontstaan.  
De gevonden verzameling kaarten levert een kleurrijk en divers beeld op van hoe men de 
Watergraafsmeer heeft ervaren en gezien.  “Het Meer” als ruige plas, als in te polderen grond, 
eldorado van buitenplaatsen, te bemalen polder of “De Meer” als verzameling van kavels en 
boerenland.293  
Opmerkelijk is het gat in kaartmateriaal vanaf de demping tot aan het eind van de 17e eeuw. Er 
ontbreken contemporaine kaarten van de situatie rond de eerste bemaling, grondverdeling, 
occupatie en na de overstroming en inundatie. Om te zien of men dit wel in afbeeldingen had 
vastgelegd heb ik ook dat type beeldmateriaal onderzocht, maar er is geen tekening of ets die het 
harde werk van drooglegging, eerste ontginning of bouw van huizen vast legt. Ondanks dat het toch 
een flink staaltje werk was, werd het kennelijk niet bijzonder genoeg gevonden om dit vast te leggen 
in een afbeelding. Ook Rembrand was meer geïnteresseerd in het rommelige landschap er omheen 
dan het proces van inpoldering op zichzelf.294 Hij tekende diverse plekjes rond de omval en de 
ringdijk, maar richtte het vizier nooit echt de polder in. Laat staan dat hij de huizen en bedrijvigheid 
daar vast legde.295 Het ontbreken van kaartmateriaal blijft echter opvallend. De toedeling en het 
vastleggen van de eigendom moet van belang zijn geweest. Wellicht dat archiefmateriaal verloren is 
gegaan. 
Deze leemte in kaartmateriaal maakt dat, kijkend naar het doel van het onderzoek, het zeer lastig 
wordt om de beginperiode van de Watergraafsmeer als ontluikend hofstede- en 
buitenplaatsenlandschap inzichtelijk te krijgen. 
De eerste kaart die een beeld geeft is de kaart De Watergraafs- of Diemermeer (af te korten verder 
als DWD) uit de atlas van Kok, die in het Stadsarchief van Amsterdam (SAA) de publicatiedatum van 
ca 1680 meekrijgt. In de reeks zien we dezelfde kaart echter ook terug in andere uitgaven en met 
heel andere publicatiedata en graveurs of uitgevers terugkomen. Het is bij deze kaart dus de vraag 
welke oorspronkelijke productiedatum de kaart heeft en welke tijdsperiode de kaart nu bedoeld 
weer te geven. Wegens het ontbreken van goed materiaal juist tweede helft 17e eeuw is dit 
essentieel om te achterhalen. Dit komt bij de selectie voor serie 2 nader aan de orde. 
Twee andere kaarten komen ook in diverse weergaven terug in de reeks en kampen met min of meer 
het zelfde vraagstuk; welke periode wordt weergegeven, wat is de oorspronkelijke publicatiedatum? 
Dit geldt voor de kaart van landmeter Gerrit Drogenham en graveur Daniel Stopendaal uit 1700 en de 
kaart van Mol uit 1770. Ze lijken niet alleen erg op elkaar, maar kennen beiden ook diverse 
publicatiedata. De kaart van Drogenham laat data zien tussen 1700 en 1790, Mol  bijvoorbeeld 1770 
en 17978/1794  Ook bij deze kaarten moet voor serie 2 de juiste selectie worden gemaakt om bij te 
dragen aan een juiste timelaps van ontwikkelingen. 
 
 

 
293 Het Meer duidt de Watergraafsmeer als waterplas, De Meer duidt op de Watergraafsmeer in drooggemalen voorkomen. 
294 Copulatie van afbeeldingen opnemen ?  
295 Er is mij één tekening naar een afbeelding van Rembrandt bekend die iets zou verbeelden van de poorten van buitens langs een weg in 
de Watergraafsmeer; de prent “Polderweg in de Watergraafmeer naar een tekening van Rembrandt) uit de collectie van de Hertog van 
Devonshire in Chatsworth. Het is duidelijk dat Rembrandt weinig op had met de rijke kant van het buitenleven. Vaak tekent hij hier aan de 
buitenrand van het Amsterdamse het rommelige landschap, molen, een boer, een toevallige arme sloeber, visser of passant. 
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Fig. 3  De kaarten van Gerrit Drogenham/Daniel Stopendaal uit 1700 en De Mol uit 1770 naast 
elkaar.296 
 
 

Periode publicatie Aantal kaarten 
1629- 1700 4                                     
1700-1725 6 
1725-1750 5 
1750-1800 5 
1800-1825 4 

Fig. 4 Tabel met aantal kaarten per tijdsperiode 
 
De tabel geeft een inzicht in de spreiding van de kaarten over diverse tijdsperioden van publicatie. 
Gezien bovenstaande is het wel van belang om dus uit de reeks de eerste publicatieperiode aan te 
houden in de vervolgselectie. De publicatiedatum is daarin niet bepalend voor de datum waar het 
beeld naar refereert. Wel is het interessant om te kijken of bij latere drukken ook wijzigingen zijn 
doorgevoerd, die wellicht inzicht kunnen geven in de ontwikkelingen in de polder sinds de eerste 
opnames voor het basisbeeld van de kaart.  
 
2.2.2  Variatie in beleving en doel 
Zoals vermeld omvat de reeks kaarten die met zeer uiteenlopende doelen zijn opgesteld. Dat geeft 
op zich al een mooi inzicht hoe divers men ook keek naar de polder. Het is goed om dit te beseffen 
en op te nemen voordat er een nadere selectie wordt gemaakt. Voor de analyse over ruimtelijke 
impact en rol van de buitenplaatsen in het landschap van de Watergraafsmeer wordt natuurlijk snel 
geselecteerd op kaarten die dat specifiek belichten.  Maar sommige kaarten geven juist een mooi 
aanvullend inzicht in die rol; de kaarten waar juist de buitenplaatsen geen majeure plek in nemen. 
De kaart van Leth laat zo de Watergraasmeer rond 1740  zien als een van de polders rond 
Amsterdam, zonder grandeur.  Ook de kaart van Wandelaar laat een zeer sobere blik op de polder 
zien, vast heel bewust. De kaart is immers opgesteld in de tijd dat de Watergraafsmeer onder diverse 
afzonderlijke dan wel verenigde besturen lag; hoor je er dan bij of doe je even niet mee als blok 
tussen andere Baljuw- of Waterschappen. Een witte vlek in de kaart is geen optie, een sumiere 
weergave wel.  Opvallend is de onverdeelde kavelstructuur die is getekend. Er is of geen moeite 
gestopt om dit te detailleren of men had andere redenen om dit bewust niet te doen. Gezien de 
omringende detaillering van de kavelstructuren moet men niet in de verleiding komen om uit deze 

 

296 KOKA00390000001 en ANWK00026000001 
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kaart af te lezen dat er geen nadere verkaveling binnen de Watergraafmeer bestond. Bewuste 
decodering doet er telkens toe.297 
 

  
Fig. 5  Links een detail van de gehele kaar (rechts) ter hoogte van de Watergraafsmeer. De kaart is van Isaak Tirion, uitgifte in 1749.298 
Opvallend is het ontbreken van de detailinformatie van de kavelstructuur in de Watergraafsmeer ten opzichte van de omringede landen 
die vielen binnen de invloedsfeer van het Baljuwschap van Amstelland. 
  
De kaart uit 1749 van Isaak Tirion is een mooi voorbeeld van een mix; de Watergraafsmeer vormt 
een tussenliggend “eiland” binnen de invloedsferen van het Baljuwschap van Amstelland.299 Het 
wordt meegenomen in het kaartbeeld en enkele hofsteden of buitenplaatsen worden luchtigjes 
weergegeven. Als het beeld van de Watergraafsmeer wordt bekeken in de totale setting van de 
kaart, dan blijkt dat de Watergraafsmeer qua beleving en klustering van buitenplaatsen meer moet 
hebben gepast bij de landschappen langs de Amstel en de Amstelveensche Weg, alhoewel hier de 
huizen prominenter, grootser zijn afgebeeld. De combinatie van water (Amstel) en buitenplaatsen is 
binnen de Watergraafsmeer minder prominent, maar de grotere huizen met omringde boomsingels 
geven een ander landschap weer dan bijvoorbeeld rond Diemen. 
 

  
Fig.6 Twee uitsneden van de kaart van Tirion; De overeenkomst in de weergave van het buitenplaatsenlandschap in de Watergraafsmeer 
versus Amsteloever bij Tulbenburg.300 

 
297 H. Renes 
298 Bron hier of direct onder de afbeelding vermelden? 
299 De Watergraafsmeer was een eigen baljuwschap Diemer- of Watergraafsmeer 
https://www.gertjanvonk.nl/index.php/de-republiek-der-zeven-verenigde-nederlanden/131-holland 
300 Idem als bron 37 
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2.2 De definitieve  kaartenreeks 
Doelstelling van deze stap in het onderzoek is het filteren van de verzamelde kaarten en het vormen 
van een tijdslijn binnen de kaarten.  Is er sprake van meerdere drukken die zijn gevonden?301  
Daarnaast vervallen alle kaarten voor 1629 (beeld- of productiedatum) en na 18 niet opgenomen in 
de reeks, gezien de afbakening van mijn onderzoek. 
 
De volgorde op basis van metadata uit de archieven op basis van de benoemde publicatiedatum zou  
de volgende zijn; 

1. De “kaart van de landen Amstelveen, Aalsmeer, Ryckoort (Rijk), Calslaghen, Kudelstaart, 
Watergraafsmeer, Diemermeer. Gekleurde van Balthazar Florisz van Berckenrode, 1636 

2. “ Het Watergraafs- of Diemer-meer” door niet aangegeven graveur of opdrachtgever 1680 
3. De kaart “Afbeeldingen van de wydvermaarde en beroemde Koopstad Amsterdam met 

d'omleggende landen”  toegeschreven aan Gerrit Drogeham en Daniel Stopendaal met 
diverse dateringen en uitgevers. 1700 

4. Kaart van de Watergraafsmeer door Pieter van den Berg. 1719. 
5. Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Amstelland Ter Ophelderinge van den 

Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden door Isaak Trition. 1749. 
6. De kaart “Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs gebied. 

Benevens alle de plaisante Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, de geheele 
Diemer Meer, als meede naa Slooterdyk en den Overtoom, &c”, toegeschreven aan graveur 
Pieter Mol met diverse datering en uitgevers. 1770-1780 

7. Kaart van de landen gelegen in de Diemer-Meer in het arrondissement Ouderkerk door 
Cornelius Groll uit 1810. NL-HlmNHA_253-1_0019 

 
Dit zou een mooie doorlopende reeks zijn voor de ontwikkeling van de buitenplaatscultuur in de 
Watergraafsmeer, die laat zien dat na de inundatie in 1672 er al snel weer of al sprake was van een 
rijke cultuur. Dit zou in strijd zijn met het beeld dat in de huidige wetenschap wordt beschreven over 
de Watergraafsmeer. In hoofdstuk 1 is helder gemaakt dat mede gebaseerd op het beeld dat is 
ontstaan uit de bundel Verheerlijkt Watergraafsmeer uit 1725 en de interpretatie van Kruizinga, als 
meest gebruikte secondaire bron, het idee is ontstaan dat pas in het eerste kwartiel van de 18e eeuw 
de buitenplaatsencultuur in de Watergraafsmeer tot volle wasdom kwam. De verklaring voor deze 
relatieve late start werd meestal gevonden in de twee natte rampen in de 17e eeuw in de 
Watergraafsmeer in combinatie met de algemene malaise rond het  rampjaar 1672. Het is echter de 
vraag of dit niet te veel is gebaseerd op een onvolledig kaartbeeld. Ik kan ook echter te maken 
hebben met een aantal niet juist gedateerde uitgiften. Zo wordt de kaart “ Het Watergraafs- of 
Diemermeer” toegeschreven aan Daniel Stopendaal en geplaatst in 1725, maar wordt de kaart in het 
Stadsarchief van Amsterdam ook gedateerd in 1680.  De kaart uit 1700 van Gerrit Drogenham en 
Stopendaal wordt eveneens door Kruizinga en dus door vele volgers gedateerd rond 1726. Er bestaan 
dus diverse datering van zelfde type kaartbladen. In deze stap 2 neem ik deze  kaarten onder de loep 
om te zien of ik ze juist kan plaatsen in de tijdlijn en er wellicht bijstelling van (in fig.x ) genoemde lijst 
moet komen. Opvallend is dat Kruizinga over twee van deze kaarten kritische opmerkingen plaatst, 
maar het daarbij aan een volgende onderzoeker overlaat om die aspecten nader te bezien. Bijna 43 
jaar later stel ik mijzelf dan toch die vraag.  
 
 De nader te onderzoeken kaarten zijn: 
 

 
301 Het wil niet zeggen dat van de kaarten waarvan ik maar één publicatiedatum heb gevonden nooit op andere data zijn gedrukt. Kaarten 
kunnen nog niet ontsloten zijn middels mijn zoeksysteem, in privecollecties of andere archieven liggen. Binnen de beperkingen van dit 
onderzoek ga ik af op de door mij gevonden exemplaren. 
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 De kaart “Watergraafs- of Diemer-meer”; verschillende publicatiedata en onbekende maker    of toegeschreven aan 
Daniel Stopendaal.  

 De kaart “Afbeeldingen van de wydvermaarde en beroemde Koopstad Amsterdam met d'omleggende landen”  
toegeschreven aan Gerrit Drogeham en Daniel Stopendaal met diverse dateringen en uitgevers.  

 Kaart van de Watergraafsmeer door Pieter van den Berg. 1719.302 
 De kaart “Nieuwe Kaart van de Wydberoemde Koopstat Amsterdam met deszelfs gebied. Benevens alle de plaisante 

Weegen en Paden buiten de Stat. Als naa Diemen, de geheele Diemer Meer, als meede naa Slooterdyk en den 
Overtoom, &c”, toegeschreven aan graveur Pieter Mol met diverse datering en uitgevers.  

 
 
 

      
 
Fig. 7 kaartbeeld Drogenham/Stopendaal OK  versus Mol; OK 3 en OK 6 
 
 

    
 
Fig 8 kaartbeeld OK2 versus OK4; onbekende graveur  
of Stopendaal versus Pieter van den Berg 
 
Met name het onderscheidende karkater van de  kaart van Pieter van den Berge tten opzichte van 
minder helder gedateerde kaarten is van belang. Op de kaart van Pieter van den Berge  staat het jaar 
van uitgifte vermeld 1719. Deze datum wordt onderschreven door de gepubliceerde aankondiging 
van de uitgifte van deze kaart op 27 april en 11 mei in 1719 in opdracht van de Dijkgraaf en 

 
302. https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/c43548c5-2832-3b29-00c4-8139173099b7  
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Heemraden van de Watergraafsmeer.303 Opvallend is dat het de “nieuwe kaert van dezelve Meer” 
wordt genoemd. Dat doet vermoeden dat er een eerdere kaart is geweest die in opdracht van de 
Dijkgraaf en Heemraden is gemaakt en dit een nieuwe, minstens tweede, kaart betreft. Een eerder 
kaart die specifiek voor de Watergraafsmeer is gemaakt in opdracht van de Dijkgraaf en Heemraden 
is niet aangetroffen, althans niet met die vermelding. 
 

 
 
Fig. 9 Oorspronkelijk jaar van uitgifte op OK3, afbeeldingsbestand ANWK00025000001 uit het Stadsarchief van Amsterdam 
 
OK 6, de kaart van Pieter Mol, levert min of meer vergelijkbaar met OK 4, minder vraagtekens op 
doordat ook deze kaart een datum en omschrijving op de kaart bij zich draagt. De eerste 
publicatiedatum van 1770, conform de vermelding op de kaart (zie fig x ), lijkt aannemelijk. Dit jaartal 
valt in de tijdsperiode dat Mol dergelijke kaarten produceerde. Het wordt tevens onderschreven 
door een advertentie in 1772, die lijkt te zijn bedoeld voor de verkoop van afdrukken van deze 
kaart.304  De latere uitgaven door de kaartenuitgeverij Covens laat voor de Watergraafsmeer geen 
verschillen zien aan data binnen de Watergraafsmeer. Deze drukken voegen niks toe aan het 
ruimtelijk beeld binnen de reeks.305 
 

                                               
 
Fig. 10 Twee aanduidingen van titel, uitgevers en publicatiedatum op verschillende versies van de Nieuwe Kaart van Amsterdam. De kaart 
is van de hand van graveur Pieter Mol. De eerste kaart is uitgegeven in 1770 door Jan Mol c.a. , de tweede kaart ongedateerd door J. 
Covens. 
 
Het is denkbaar dat Jan Mol de kaart van Gerrit Drogenham en Daniel Stopendaal (OK 2) als 
referentiekaart heeft gebruikt, maar het is duidelijk een zelfstandig gemaakte kopergravure. De kaart 
van Mol kent een schaalmaat van  1; 12.500, die van Drogenham/Stopendaal 1:25.000. Voor OK6 
houd ik dus de uitgiftedatum en het exemplaar 1770 aan.306  
 

 
303 “431. 1719, 27 april en 11 mei Dewyl de Heeren Dykgraef en Heemraden van de Watergraefs of Diemermeer, een nieuwe Kaert van 
dezelve Meer hebben doen etsen en drukken, werden de Ingelanden van de opgemelte Meer, en alle anderen die zig van de-zelve zullen 
willen voorzien, by deezen geadverteert, dat de voorsz. Kaerten te bekomen zyn t'Amsterd. by Pieter van den Berg Kaerverkoper op de 
Heylige Weg, voor 2 gl. 't stuk.” 
Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621-1811 Pagina 101. 
304 Peter van der Krogt, Advertenties voor kaarten, 1621-1811 Pagina 259 van 422 https://explokart.eu/publicaties/online‐publicaties/  
“JAN MOL Pietersz., op den Cingel het 2de Huis van de Oude Spiegel-straat te Amsterdam, geeft heden uit de KAART VAN AMSTERDAM en 
de DIEMERMEER; â 1 1. Nog een dito KAART van de PLANTAGIE; ~ 10 Stuiv. “ 
305 Covens en Mortier was een groot uitgevershuis van vooraanstaande kaarten. Het bedrijf kent een geschiedenis van bijna twee eeuwen. 
Pieter Mortier startte het bedrijf in 1685. Cornelis Covens heeft tussen 1790 en 1825 de voornaamste rol gespeeld binnen het bedrijf en 
belangrijk bijgedragen aan de Atlas der Neederlanden. Bron https://onh.nl/verhaal/atlas-der-neederlanden-de-uitgevers-covens-en-
mortier  
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OK2 en OK3 leveren wat meer onduidelijkheid op. Beide kennen vroege en latere genoemde 
publicatiedata. Op beiden kaarten ontbreekt een vermelding van de uitgiftedaturm, waardoor moet 
worden afgegaan op data die door archivarissen zijn benoemd in de omschrijvingen van de 
archiefstukken.  Vooral de in het Stadsarchief van Amsterdam genoteerde mogelijk vroege 
productiedatum 1680 van een uitgave van OK2  kan van belang zijn om een completer inzicht te 
krijgen in de eerste groei en omvang de buitenplaatscultuur in de Watergraafsmeer (zie theoretisch 
kader).OK2 levert het grootste dilemma op en wordt op basis van de reeds door Kruizinga genoemde 
aandachtspunten bekeken om te zien of op deze wijze een uitspraak kan worden gedaan over het 
eerste productiejaar. Omdat de kaart tevens een specifieke Watergraafse kaart is uit wellicht een 
onderbelichte periode , heb ik er voor gekozen vooral deze kaart nauwkeurig te onderzoeken en dit 
binnen de scriptie toe te lichten. Voor zowel OK2 als OK3 hoop ik via de systematiek van A quo of ad 
quem te kunnen achterhalen welk bronbestand met welke publicatiedatum ik moet aanhouden 
binnen de op te stellen kaartenreeks.307 Eerst behandel ik OK3, daarna OK2.  
 
 
2.3 Kaart  van Drogenham “De wydvermaarde koopstad” nader onderzocht 
 

    
Fig. 11 De kaart OK3 in volledige grootte en uitsnede van de het deel van de Watergraafsmeer. Bron afbeeldingsbestand 010001000891 uit het Stadsarchief van Amsterdam  
https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7e0ee8e9-14a5-8366-1035-70de997a6ff2  
 
Kruizinga beschrijft in zijn boek de kaart van Gerrit Drogenham en Daniel Stopendaal en geeft aan dat 
de kaart is uitgegeven door Nicolaus Visser. De kaart geeft minder hofsteden aan dan de  prent van 
De Watergraafsmeer, waardoor het aannemelijk is dat de kaart ouder is, zo stelt Kruizinga.308 Doch 
de kaart is te koop bij R. en J.Ottens en dat kan alleen na 1726, om dat zij dan pas de zaak van de 
ouders overnemen. Het kan ook zijn dat dat er later bij is gegraveerd vermeld hij. Feitelijk zegt 
Kruizinga dat hij vermoedt dat de kaart is opgenomen voorafgaand aan het opstellen van zijn 
vermeende vervaardigingsperiode van OK2, maar hij een latere druk heeft die is uitgegeven door 
Ottens in plaats van Visser. De originele kaartuitgifte heeft hij kennelijk niet kunnen achterhalen. In 
andere bronnen vind ik dezelfde discussie terug, waarschijnlijk ingegeven door Kruizinga.  

Onderaan de kaart KOKA00390000001 in het SAA staat inderdaad de opmerking in potlood vermeld 
dat de gebroeders Ottens pas vanaf 1726 uitgeven. Er staan op de kaart nog twee opmerkingen in 
potlood over eigenaren van buitenplaatsen buiten de Watergraafsmeer. Dhr. Pinto woonde vanaf 

 
307 Kort samengevat houdt deze methodiek in dat gekeken wordt naar welke vermelde of getekende topografische objecten of namen 
duiden op een specifiek tijdvak van optekenen omdat die aspecten juist wel of niet in die periode aanwezig zijn geweest. Het dus 
noodzakelijk een aantal  zaken te benoemen die maatgevend kunnen zijn voor de opstellingsdatum van de kaart en de aanwezigheid of 
afwezigheid daarvan te onderbouwen met contemporain of betrouwbaar secundair bronmateriaal.  
308 Watergraafsmeer blz 40 
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1717 op Trompenburg. Belmonte zou in 1730 eigenaar zijn van Ruyssenstein. Beide namen en 
buitenplaatsen of hofsteden staan inderdaad op de kaart. 

 

    

Fig.12 vermelding David de Pinto bij Tulpenburg en Kostverloren of Ruysensteijn de Baron de 
Belmonte op uitsnedes van de Kaart Drogenham/Stopendaal (KOKA00390000001 SAA) 

Bij controle van de feiten blijkt dat inderdaad de Baron de Belmonte (1688-1729) eigenaar van de 
buitenplaats Kostverloren of Ruyssenstein aan de Amstel is geweest, maar dat hij reeds in 1729 was 
overleden.309 Betram vermeldt in zijn Noord-Hollands Arcadia dat Belmonte de hofstede in 1708 in 
handen kreeg en hij er waarschijnlijk een nieuwe huis bij liet bouwen.310 

Tulpenburg werd daarentegen volgens Bertram inderdaad in 1717 verkocht aan David de Pinto jr.  

Dit maakt duidelijk dat de oorspronkelijke kaart wellicht is bijgewerkt bij een nieuwere druk die is 
uitgegeven door de gebroeders Ottens, na 1726 en voor 1729 (er vanuit gaande dat de kaart niet na 
de dood van Belmonte is bijgewerkt). Kaart KOKA00390000001 is dus niet gepubliceerd in 1700. 
Zover klopt dus het verhaal van Kruizinga. Dat laat onverlet dat de oorspronkelijke staat wel uit deze 
periode zou moeten stammen. Kijken we immers verder naar de datum en de opstellers dan blijkt 
dat Nicolaes Visscher is overleden in 1679, Gerrit Drogenham in 1713 en Daniel Stopendaal in 
1726.311 De oorspronkelijke vervaardigers kunnen dus niet ge3en betrokken zijn geweest bij de 
uitgave van de gebroeders Ottens, hoogstens Stopdaal vanaf zijn sterfbed. Is een oorspronkelijke 
kaart vindbaar? 

 

In het stadsarchief van Amsterdam blijken 4 varianten aanwezig te zijn: 

Afbeeldingsbestand Meegegeven datering Aangegeven uitgever 
010001000891 1700 Nicolaus Visser 
KOK00390000001 1700 R.& J. Ottens 
ANWK000240000001 1717 ca.  Visser, Nicolaas 
010094008087 1750 R.& J. Ottens 

Fig 13 Tabel  overzicht van de voorkomende varianten van de OK3 in het Stadsarchief van Amsterdam. 

 

 

 
309 imenes, Manuel Levy - Baron de Belmonte (1688-1729), was resident van de koning van Spanje in A. Hij bewoonde het 
huis Herengracht 586, tussen Utrechtsestraat en Amstel, het door Romeyn de Hooghe aan het eind van de 17de eeuw in een ets afgebeelde 
Hof van Belmonte. Ximenes was ook eigenaar van de buitenplaats Kostverloren* of Ruysschenstein aan de Amstel. LIT. De inboedel van 
Ximenes, Baron de Belmonte, M.A. okt. 1928, 80; H.F. Wijnman, Rembrand aan de Amstel, M.A. dec. 1969, 228.  
https://www.ensie.nl/xyz-van-amsterdam/ximenes-manual-levy. 
310 Bertram NH A 163 
311 https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-ludovicus-tegelaar/I99.php 
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Fig. 14 de Titelstroken van het bestand 010001000891, KOK00390000001 en 010094008087,  de eerste twee beiden gedateerd in het SAA 
in 1700, de laatste in 1750. 

Het exemplaar uit het archief van Amstel Gooi en Vecht (NL-AsdWAGV-010141) is eveneens een 
afdruk van de staat uit de tijd van Ottens. Het Rijksmuseum heeft bij één exemplaar de datering 
geschat tussen 1685 en 1702. Dat is een exemplaar die dezelfde titelstrook heeft als het exemplaar 
010001000891 uit het Stadsarchief Amsterdam. 

 
Fig 15 Titelstrook kaart “Afbeelding van de wydvermaaerde en beroemde koopstad Amsteldam…” bron Rijksarchief afbeelding RP-P-AO-20-
5 https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-AO-20-53  

 

Maar ook de titelstrook lijkt niet wat het is. Bij het exemplaar van het Rijksarchief komen ondanks de 
oudere titelstrook toch ook de heren Pinto en Delmonte naar voren.  

De kaart 010001000891 uit het Stadsarchief blijkt het meest originele exemplaar te zijn. Hier 
ontbreken de bijschriften Pinto en Delmonte, maar ook een aantal namen binnen de 
Watergraafsmeer; Macron, Gillot en Dieties langs de Ringvaartdijk tussen de Schulpbrug en de 
Oetewalerbrug. Zij hebben zich laten toevoegen aan de jongere afdrukken van de kaart, net als Pinto 
en Delmonte bij Tulpenburch en Kostverlooren. Opvallend is bij de kaart van het Rijksmuseum dat in 
het kaartblad van de  Watergraafsmeer eveneens de namen Macron, Gillot en Dieties ontbreken.. Er 
is dus duidelijk een fasering geweest in de updates van de kaartbladen. Kruizinga heeft dit verschil in 
de kaarten niet ontdekt, waarschijnlijk omdat hij op één exemplaar is afgegaan of geen andere 
exemplaren tot zijn beschikking had. Zijn constatering dat er iets niet klopte was echte geheel juist. 

      

Fig. 16 wel en niet voorkomen van de namen op dezelfde kaartbeelden van Drogenham. 
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fig. 17 wel en niet voorkomen van Pinto op de kaartbladen van Drogenham 

De kaart is opgebouwd uit verschillende delen: verschillende kaartbladen en een separate titelstrook. 
Hierdoor konden bladen met verschillende productiedata of updates aan elkaar gemonteerd worden 
of worden voorzien van een nieuwere titel en uitgiftedatum.  Er bestaan hierdoor afdrukken met de 
naam “Afbeeldinge van de wydvermaard en beroemde koopstad Amsteldam etc. “ en de zelfde 
omschrijving met de extra omschrijving 'Nieuwe accurate kaart van Amstellandt er aan toegevoegd.  
Deze productiewijze maakte het dus makkelijk om verschillende versies van kaarten te verspreiden, 
per blad te updaten en dat gedurende langere perioden.  

Kaart is binnen dit onderzoek nu de meest originele beschikbare versie. Blijft het jaar van uitgeven 
alsnog een vraag.  

 

 

Fig. 18 De kaart in verschillende bladvormen https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-AO-8-4A 
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Via een beperkt onderzoek volgens de genoemde systematiek van A quo of ad quem zal ik proberen 
de kaart nader te  plaatsen in de tijdlijn.  
 
Op de kaart staan naast de namen van een aantal buitens, opmerkelijk genoeg, twee namen van 
personen genoemd; De Hr. Dijkgraaf de Vicq (of Vic)  en De Hr. Van Kusseler. 312  Wellicht kan het 
voorkomen van juist deze namen helpen de tip van de sluier oplichten. Om niet alleen op deze 
namen af te gaan heb ik twee namen van buitens toegevoegd die ook bij het onderzoek van OK2 een 
rol spelen; De Peerel en Zorgvliet. Zorgvliet is in deze interessant omdat op OK2 Zorgwijk wordt 
genoemd. Zorgvliet en Zorgwijk zijn namen die aan dezelfde locatie worden toegeschreven. 
Opvallend is dat bij het buiten van Sweedenrijck geen aanduiding staat vermeld. Zowel de Vicq, 
Kusselaar als Sweedenrijck hebben in de periode van de inundatie in 1672 als Dijkgraaf of Heemraad 
c.q. Schepenen de Watergraafsmeer door deze moeilijke periode moet loodsen. 

 

      

Fig 19 uitsnede OK3 bij Reigersburg, de buitenplaaats van Dijkgraaf de Vicq, nabij de Nieuwe Braak 
en het buiten van dhr. Van Kusseler bij  de kruising Middelweg en Kruisweg. 

De Parel, Peerel of Paerel is het buiten dat, conform mijn onderzoek bij OK2,  door de Emtinck’s is 
ontwikkeld en na 1723 in handen kwam van Gilles van Hoven.313  Na ca. 1723 werd het omgevormd 
Door Gilles tot Voorland. 
De buitenplaats Zorgvliet ligt op dezelfde locatie als het buiten Zorgwijk op de OK2. Conform het 
onderzoek bij OK2 kan hier worden aangenomen dat het voorkomen van de naam Zorgvliet moet 
duiden op een grafeerdatum van rond….. Zorgvliet werd in 1725 omgedoopt tot Zorgwijk, 
waarschijnlijk bij de aankoop door Gilles van Hoven.314  

 
312 Kruizinga spreekt in zijn boek van zowel De Heer van Kuffeler als van Kusseler, beide zijn dezelfde persoon; De heer Kusselaar, 
Heemraad van de Watergraafsmeer (zie blz.x). 
313 In 1934 werd Voorland afgebroken voor de bouw van het Ajaxstadion. Boerderij Voorland is van na deze tijd. Het naastliggende Zorgvliet 
moest wijken voor de verbreiding van de Middenweg. 
314 Gilles was in 1741 Dijkgraaf in de Meer en was tussen 1750 en 1753 ook eigenaar van Stadzicht. 
Gilles was papierkoper en -fabrikant. Valt dit toevallig samen met de uitgave van Verheerlijkt? 
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Fig. 20 Uitsnede van OK3 bij de buitens De Peerel en Zorgvliet, nabij de Hardveldser Brug. 

“De Hr. Dyck Graaf de Vicq” (of Vic zoals bovenin links in de kaart) werd in 1670 eigenaar van de in 
1650 reeds bestaande boerderij Reigersburg.315  Deze Francois de Vicq vormde de boerderij, of 
inmiddels tot hofstede uitgeroeid buiten, om tot buitenplaats. Samen met het Rechthuis overleefde 
Reigersburg de inundatie in 1672. Later neemt zijn dochter en schoonzoon Dhr. Baltazar Scott de 
buitenplaats over.316 De nauwkeurige datum van overname is (nog) onbekend. Dhr De Vicq werd 
dijkgraaf in de Watergraafsmeer in 1671 en  overleed op 61 jarige leeftijd in 1707 in Hoorn. De 
vermelding dijkgraaf de Vicq betekent dat als wordt uitgegaan van Francois de Vicq, de kaart voor 
1707 gemaakt moet zijn. Maar meerder mannen uit het geslacht de Vicq Heemraad en Dijkgraaf zijn 
geweest in de Meer. Zo volgt Nicolaas de Vicq in 1707 Francois de Vicq op als Dijjkgraaf op en volgt 
de schoonzoon van Francois de Vicq,  Balthazar Scott,  in 1713 Nicolaas op.317 Zijn naam komt op o. a 
de kaart De Watergraafs of Diemer-meer wel voor bij de locatie van Reigersburg. Francois de Vicq 
was daarbij burgemeester van Amsterdam in 1697, 1700 en 1706. Balthazar Scott was dit alleen in 
1735.Het is dus de vraag welke Dijkgraaf de Vicq hier wordt bedoeld; Francois of Nicolaas. 

De combinatie met de vermeliding De Hr. Van Kusseler zou wellicht opheldering kunnen brengen, 
ware het niet dat hier een eensgelijke vraag speelt. Welke Kusseler wordt bedoelt op de kaart? 
De heer Carel van Kusseler of Kusselaer werd in 1644 geboren in Amsterdam en was Heemraad van 
de Watergraafsmeer  in de periode 1672-1701. In 1687 kocht hij de pleziertuin op de kruising van de 
Middenweg en Kruislaan (?). Hij bezat daarnaast nog 4 huizen in Naarden en een hofstede Overkerk 
bij Ouderkerk aan de Amstel. Hij woonde in diverse grachtenhuizen in Amsterdam. Hij overleed in 
1702 op 58 jarige leeftijd in de Watergraafsmeer. 318 De kaart van 1700 klopt dus op dit aspect. Na 
1702 dus niet meer, als we uitgaan van Carel.319 In 1704 wordt echter Reynier van Kusselaer 
Heemraad en Schepen van de Watergraafsmeer. Dit is twee jaar nadat Nicolaas de Vicq Heemraad 
wordt en 3 jaar voordat hij Dijkgraaf wordt. 

 
315 In 1678 erfde hij van zijn vader Herengracht 476, studeerde in Leiden (net als van 
Kuffeler)https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Vicq 
316 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-reigersburg.html 
317 Bertram 351 
318 https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-hilten/I4746.php 
319 Op deze plek zou later Middenmeer verrijzen. De hofstede werd  volgens ..”in  1701 gebouwd door de 
gevluchte Franse Hugenoot Abraham Dormieux. Tot 1726 was de hofstede in handen van Dormieux. In 1726 
kocht Jacob Faas de hofstede. Faas, was boekhouder bij de OIC en in 1728 schepen en heemraad van de 
Watergraafsmeer, overleed in 1740. Zijn weduwe, Christina van Kuyck, verkocht de hofstede in 1741 aan de 
botanicus prof. dr. Johannes Burmanus.” Natrekken overlijdingsakte van Kuffler; 1702 overleden in de 
Watergraafsmeer en in 1701 koopt Dormieux de plek. Bertram. 
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Naam of buitenplaats Datering 
De Paarel Voor ca. 1723 
Zorgvliet voor 1725 
De hr Dyckgraaf de Vicq Na 1671 voor 1707 
De heer van Kusseler Na 1672 voor 1702 
Lusthoven Na 1683 voor 1714 

Fig 21 Tabel  combinatie vermeldingen op Kaart OK2 en de mogelijke bijpassende datering van 
voorkomen. 

Bij de vernieuwde uitgaven van de kaart zijn in de Watergraafsmeer alleen namen toegevoegd. Het 
kaartbeeld is onveranderd gebleven, ook in de omgeving van Trompenburg en Kostverloren. Dit 
weerspiegeld mooi hoe men tegen kaartbeelden aankeek; als het ongeveer klopt is het juist en zal 
die ruimtelijk impact minder snel wijzigen dan de eigenaren. Weten wie waar zit was van groter 
importantie, als powerplay, visitekaartje, trend of C.V. Het is tevens een goede winstwaarschuwing; 
tegen welk beeld uit welke periode kijken we echt aan als kaartbeelden zolang niet worden 
aangepast? 

Kijken we naar de combinatie van de onderzochte zaken dan komt na voren dat de kaart gegraveerd 
is voor 1702. Immers in 1702 overleed ook Nicolaus Visscher. De laatste advertentie die Krogt van 
hem opneemt op explokart is van 1699.320  Latere publicaties worden vanaf 1703 gedaan onder de 
vermelding “by de Wed: van Nicol: Visser”. Helaas is er geen advertentie van de verkoop van deze 
kaart bekend waardoor de vroegste datum van uitgifte nog onbekend blijft. Feit is dat de 
Duyvendregter brug op de kaart staat aangegeven. Die werd in 1686 gebouwd. Het aantal molens op 
de kaart (zeven stuks) geeft ook geen richting in de afbakening tussen 1686 en 1700, zo zal verderop 
in dit onderzoek blijken (zie 2.3.1).   

Prikkelend is nog wel het voorkomen van de naam Borghorslaan, die parallel aan de Schagerlaan 
loopt en later Groenelaan zal gaan heten. Het is voor zover ik nu heb kunnen achterhalen de enige 
kaart waar deze naam op staat aangegeven. Bureau monumenten en archeologie melden in 2011 in 
een rapport dat de vernoemding waarschijnlijk verwijst naar Gerard Borghorst  die tussen 1709 en 
1740 aan deze laan in het Buiten LaanMeer zou hebben gewoond, conform ook de vermelding van 
Speelman.321 De verwijzing moet echter, conform de onderzoeksresultaten tot nu toe, van eerder 
zijn. Van voor of rond 1700. In de archiefmap  kom ik een brief tegen van 18 mei 1699 van Jan van 
der Witsel die ingaat op een overleg over de benoeming van nieuwe heemraden.322 Hierin wordt 
vermeld dat de vice president dhr. Borghorst buiten De Stad is. Van Kuffeler en van Riedt en 
Sweedenrijck worden ook genoemd in dit verband. Hier betreft het duidelijk Cornelis Borghorst, die 
vanaf 1864 Heemraad was in de Watergraafsmeer. Het is aannemelijker dat de naam tijdelijk zijn 
naam heeft gedragen. In de kohier van 1699 wordt dit de Vrije Laan genoemd. Dit zou passend zijn 
als Borghorst in dat jaar ook zou zijn afgetreden en daarmee een andere naam is gegeven aan de 
laan. Dat staat nog open voor nader onderzoek.  

 
320 https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Advertenties_1621-1811.pdf  
321 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-
VG01/tb_NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-VG01_1.pdf en  
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-laanmeer.html  
322 SAA 30536-703  



 
 

 
198 

 

Fig.22 Detail van de brief van Witsel met de naam van Borghorst als vice president Waterschap.  (SAA 
30536-703)   

Alle constatering leiden er toe dat de datering ca. 1700, conform de inschatting van het Stadsarchief,   
het beste uitgangspunt is voor deze kaart, met nadruk op de circa notatie. Voor 1700 is evenwel 
mogelijk maar op dit moment voor mij niet aantoonbaar. Vragen blijven bestaan, die opdracht om dit 
nog nader op te helderen neem ik mee voor een vervolgonderzoek Voor ons begrip van de 
ontwikkeling van de Watergraafsmeer in de 17e eeuw is een goed gedateerde kaart  essentiële basis.  
OK3 en OK2 zijn momenteel de kaarten die daar het meest kansrijk voor zijn om ons hierin verder te 
helpen. Vandaar de aandacht voor dit aspect binnen deze scriptie.  

Deze kaart OK3 kan voor nu,  op basis van deze uitkomsten,  worden geplaatst voorafgaand aan de 
kaart van 1717, OK4. 

 

2.3 Kaart “Het Watergraafs- of Diemer-meer onderzocht” 
De datering van de eerste productiedatum van deze kaart is net zo essentieel vraagstuk als de 
voorgaande kaart OK3. De kaart heeft een zelfde kaartbeeld als OK4;  De topografie van de 
Watergraafsmeer. De buitenplaatsen en tuinen staan iets minder gedetailleerd op ingetekend dan op 
OK4, maar er staat wel allerlei nadere informatie bij over eigenaar of naam van de buitens, waar OK4 
alleen informatie geeft over kavelnummer waarop zij liggen. Zowel de namen van landmeter, 
graveur, opdrachtgever als uitgiftedatum ontbreken op de kaart. Velen dichten de kaart toe aan 
Daniel Stopendaal, omdat de kaart onderdeel uitmaakt van de bundel “Verheerlykt 
Watergraafsmeer” van NIdek.  

Kruizinga schrijft dat hij twijfelt of Daniel Stopendaal, zoals zovelen beweren, de kaart “Watergraafs- 
of Diemer-meer”van  heeft getekend. Hij vindt de tekenstijl niet passend bij Stopendaal. Wel noemt 
hij het jaar van de druk (1725),  conform de uitgiftejaar van de bundel. Ook bij deze kaart blijken er 
echter, net als bij OK3,  meerder jaartallen in brondata van deze kaartdrukken te worden vermeld. Er 
bestaan dus meerdere visies over de oorspronkelijke productiedatum van de kaart. Hier speelt dus 
eveneens de vraag wat  de oudste productiedatum is, het jaartal van 1680 wordt genoemd. Als dit 
klopt kan de kaart een essentiële rol  spelen in het beter begrijpen van de buitenplaatsontwikkeling 
in de Watergraafsmeer in de onduidelijke periode tussen 1672 (de inundatie) en 1719/1725.  

Om de kaart goed te kunnen duiden heb ik een analyse van de kaart gedaan conform de door de UvA 
aangereikte systematiek. Dit onderzoek staat in bijlage A uitgeschreven. Conclusie in deze stap is dat 
de productiedatum binnen dit onderzoek alleen nog verder kan worden vastgesteld door een analyse 
op basis van de systematiek “a quo of ad quem zoals ook hierboven is toegepast”.  Het leek mij 
interessant om hierbij Kruizinga’s opmerkingen over de kaarten de combineren met dit vraagstuk. 
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De  aspecten die hij benoemd zijn; 
 

 Het aantal molens 
 De vorm van het plein bij het rechtshuis 
 Het aantal  buitenplaatsen 
 De verschillen in beschrijving bij de buitenplaatsen; naam eigenaar, naam buitenplaats of 

kavelnummer 
 

Het checken van deze fenomenen past binnen de beoogde systematiek. Er zijn natuurlijk meerdere 
opties, maar binnen de omvang en mogelijkheden van de scriptie is gekozen om bij de opmerkingen 
van Kruizinga te blijven. Temeer daar het interessant is om te zien of Kruizinga destijds de juiste, 
maar vaak niet goed gelezen, kanttekeningen heeft geplaatst bij het kaartmateriaal. 
 
 
2.3.1 Aantal molens 

Voor het kunnen plaatsen van de onderzoekskaart in de tijdsperiode 1680-1725 zou conform 
Kruizinga het aantal afgebeelde molens een hulpmiddel kunnen zijn, mits in die periode er een 
aantoonbaar verschil is geweest. De onderzoekskaart geeft 7 molens aan in de Meer, de kaart uit 
1719 maar 4. De molens aan de Amstel zijn daar niet ingetekend. Dit zou een toetsmiddel kunnen 
zijn om te zien of de onderzoekskaart dus voor of na de kaart van 1719 geplaatst dient te worden. 

Kruizinga omschrijft specifiek de molens in zijn hoofdstuk over de grote en kleine kaart van de 
Watergraafsmeer. Hij beschrijft dat de molens aan het Nieuwe Diep stuk voor stuk werden gebouwd 
naarmate het peil zakte in de Meer. Toen het meer droog viel werd een vierde molen noodzakelijk 
om de sloten in de polder te bemalen, als een onderboezem. Hij stelt dat het opvallend is dat op de 
kaart van 1718  deze 4 molens zijn aangegeven, maar op de kaart van 1725 7 stuks staan ingetekend. 
Naar zijn idee zijn deze in de tussentijd er bij gemaakt.323 

Het octrooi van 24 juli 1626 omvatte echter een begroting waarbij was voorzien in de plaatsing van 6 
achtkantige molens (26-27).324 De bemaling zou aanvankelijk door 7 molens zijn gedaan en later door 
2 schijfmolens zijn overgenomen, zo omschrijft hij in het hoofdstuk II hoe meer land werd. In de 
‘poincten en conditeen’ staat omschreven “de molens zullen aan den Amstelland en aan de 
Noordzijde of Zuidzijde in directe verbinding met de ringsloot staan. Er is dus duidelijk sprake van het 
voornemen van het plaatsen van molens aan de Amstel voor de droogmaking van het meer.325 

Op blz 67 lezen we een andere gedachtegang; na de inundatie in 1672 zouden 3 extra molens nodig 
zijn geweest om de Watergraafsmeer weer snel droog te krijgen. In 1678 was de meer weer droog. 
Een conclusie zou kunnen zijn dat de extra gebouwde molens dan ook overbodig waren geworden en 
de bemaling weer als vanouds via de molens aan het Nieuwe Diep verliep. Maar die trekt Kruizinga 
niet.  

Als Kruizinga de tekeningen van Rembrandt omschrijft, komt hij terug op de 3 molens aan de Amstel. 
Hij stelt daar dat de molens op de kaart van 1725 uit Verheerlijkt Watergraafsmeer al enige jaren 
daar voor waren verdwenen. Hij baseert dat op de kaart van Pieter van den Berge uit 1719 en het feit 

 
323 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 35-40 
324 Het eerste octrooi stamt uit 1624, dit werd in 1626 verlengd. 
325 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 81 
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dat dat na 1640 via een octrooi voor het vergraven van ‘De Ringsloot” ter plaatsen een “bequame 
vaert, met een Treckpat ende wagenwegh” mocht worden aangelegd.326 

Kruizinga omschrijft dus niet echt precies hoe het nu zat met de aantallen molens en de link met de 
kaarten die voorlagen. Maar vreemd genoeg is er ook aan de andere secundaire literatuur geen 
eenduidig verhaal te halen over het juiste aantal molens op moment x.  

Welk beeld ontstaat als de diverse kaarten worden beken? 

Als  wordt gekeken naar het aantal molens in de Watergraafsmeer op de 10 kaarten in de 
tijdsperiode van 1636 tot aan 1770 dan levert dit het volgende beeld op: 

 

Fig. 23 Grafiek met aantal molens op de kaarten tussen 1629 en 1770. 

De grafiek geeft duidelijk een  dip aan van het aantal molens vlak voor 1700 en een overgang naar 
nul molens aan de Amstel in de periode daarna.  Eén kaart levert maar een half beeld van de 
Watergraafsmeer op, juist de hoek langs de Amstel. Op deze kaart uit 1693 staan géén molens daar 
(meer) ingetekend. De noord-oostpunt is niet ingetekend en is in de grafiek ook het aantal molens op 
0 gesteld. De kaart van ca 1700 van Drogenham en Stopendaal geven wel de 7 molens aan op de 
kaart. Alle kaarten erna bevatten geen molens meer langs de Amstel. De kaart van 1693 en ca 1700 
liggen qua tijdvak dicht op elkaar. Het moment van opname kan bepaald hebben of de molens er wel 
of niet nog stonden.  

Het is zeker dat de molens er wel  hebben gestaan in de 17e eeuw.327 Diverse afbeeldingen geven de 
molens weer, waaronder een tekening van Rembrand die in 1653 de splitsing in de Amstel en de 
Ringvaart bij de Omval vastlegde. 

 
326  Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterda85,86 en bijlage III Poincten ende conditien blz 310. 
327 Dit zou ik nog vanuit het archief willen onderbouwen met stukken. Loopt nog in afstemming met 
Waterschap 
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Fig.24 
Tekening van Rembrand uit 1653 waarin hij naar de Omval kijkt en links de ringvaart van de Watergraafsmeer ligt, met de 3 molens op een 
rij.328 

Op basis van de molenaanduiding op de kaart kan dus het beeld ontstaan dat de onderzoekskaart 
zeker van voor 1719 is. Op deze kaart zijn de molens duidelijk niet meer aanwezig en is de 
kavelstructuur aangepast. De duidelijk molentochten in de 3poot zijn compleet verdwenen op de 
kaart. Dat zou inhouden dat de kaart niet gedateerd mag worden van rond 1725, de uitgavedatum 
van Verheerlijkt Watergraafsmeer. 

Het is nog de vraag wanneer de molens aan de Amstel echt zijn verdwenen. In 1743 stelde de 
Amsterdamse koopman Anthonie de Jong voor om de molens van veel effectievere schepschijven te 
voorzien. Hierdoor kon de Meer met een op het Nieuwe Diep uitslaande molengang van slechts 2 
molens toe. De andere molens werden geruimd329.  Het is de vraag of dit alleen de 2 andere molens 
aan het Diep betrof. Het kan immers zijn dat de andere 3 al eerder waren geruimd, omdat de 
capaciteit voor het droog houden van de Meer niet zo groot behoefte te zijn als bij het leegmalen.330 
De overgang van 4 naar 2 molens aan het Diep is overeenkomstig terug te zien in de kaartreeks en de 
grafiek. 

In een verhandeling over de vervanging van de molens in de Watergraafsmeer wordt nadrukkelijk 
gesproken van de aanwezigheid van 4 werkende molens die vervangen kunnen gaan worden door 
twee nieuwe  molens in 1744 331 Waar de 3 molens aan de Amstel zijn gebleven wordt inde 
verhandelingen niet beschreven. Delpher bood geen uitkomst als er gezocht werd op termen als 
afbraak of verkoop molens Watergraafsmeer of Diemermee, molens Ringdijk, molens 
Watergraafsmeer of molens Diemermeer. 

(Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi & Vecht had in haar eigen archief ook geen stukken die 
uitkomst boden. Het archief over de Watergraafsmeer hebben ze overgedragen aan het SAA. Hierin 
blijken duidelijk hiaten te zitten, waardoor het normaliter redelijk goed aan te tonen aanwezigheid 
van molens toch een lastigere zaak wordt.) 

  

 
328 Tekening van Rembrandt in de collectie van de hertog van Devonshire. (1653) 
329 Zee van land 139 
330 Overigens klonk de Meer nog steeds verder in, waardoor het in 1845 weer nodig was om een derde molen aan de molengang toe te 
voegen. In 1878 ging de polder over een stoomgemaal. 
331 https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/30536/1.2.6.14/start/0/limit/10/highlight/9 pagina 9 en 16 o.a. 
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2.3.2 Plein voor het Rechthuis 
Kruizinga stelt dat het plein voor het Rechthuis een merkwaardige optekening kent op de kleine en 
grote kaart, zoals hij die benoemt in zijn boek Op de kleine kaart is het plein in zijn vierkante, grote 
vorm aangegeven. Op de grote kaart staat het plein in zijn verkleinde vorm getekend. “Daar is iets 
niet in de haak” stelt hij grappig. 

 

 

Fig. 25 Ets van Stopendaal met de Middelweg en het Rechthuis in perspectief.332 

Als we de vorm van het plein bekijken op de serie kaarten die we ook voor de molens hebben 
onderzocht, ontstaat het volgende beeld. 

 

jaartal Vorm plein Rechthuis 
kaart groot klein geen 

1680 x     
1693     x 
1700 x     
1719   x   
1749     x 
1770 x     
1788 x     
1790 x     

   Fig. 26 Vormen van de afbeelding van het plein voor het Rechthuis op de diverse kaartbeelden 
tussen 1690 en 1790. Er is geen relatie tussen vorm en datering. 

Er is dus geen verband tussen het tijdstip van optekenen van de kaart en de weergegeven vorm van 
het plein bij het Rechthuis. Los van het feit of in werkelijkheid het plein is vergroot of verkleind, kan 
de onderzoekskaart niet binnen de kaartreeks op dit aspect worden geplaatst in de tijdlijn.  

 
332 Mattheus Brouerius van Nidek, Verheerlijkt Watergraafsmeer of Diemermeer, 1725. 
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Kijken we goed naar de ets van Stopendaal in fig. x dan zien we dat het plein een vorm heeft die we 
wellicht niet vermoeden op basis van het kaartbeeld. De straat loopt rechtdoor in het profiel, maar 
links tekent zich een soort stoep af en een teruggespronken rooilijn. Rechts zien we een plein met 
bomen voor het rechthuis lopen. Ook hier is sprake van een soort stoep langs de Middenweg tot aan 
de schutting rond de eerste tuin achter het Rechthuis. Op dit deel van de Middenweg staan ook geen 
laanbomen, op het smallere wegdeel richting Dieen wel.  Die laanbomen staan wel conform dat 
beeld aangegeven op de kaart van Pieter van den Bergen, evenals een iets terugspringende rooilijn 
aan de linker kant van de weg. Het rechthuis staat op zijn tekening ook netjes iets naar achter 
ingetekend, waardoor voor het Rechthuis ruimte voor het voorplein is.333 Het lijkt erop dat Pieter zich 
minder heeft laten leiden door geometrische principes dan zijn collega’s en wellicht de enige is die 
een juistere voorstelling van zaken heeft gegeven. De opmerking van Kruizinga dat er iets niet in de 
haak is krijgt daardoor een wat andere lading; de kaart van Van den Berge stijgt in waarde in de zin 
van accuraatheid. 

Gezien het feit dat de vorm van het plein meer te maken lijkt te hebben met de voorkeur van de 
tekenaar dan de werkelijkheid en het geen onderscheidend issue lijkt voor de plaatsing van de kaart 
in de tijdlijn, is er geen verder archiefonderzoek gedaan naar de juiste lezing over wijzigingen in de 
vorm van het plein. In de doorgelopen archiefstukken is hierover ook niks naar voren gekomen. 

Deze toets geeft voor het onderzoek in hoofdstuk 3 wel een mooie voorzet voor de 
waarheidsdiscussie rond de afbeeldingen van de buitenplaatsen. 

   

Fig 27 het plein in de grote vierkante vorm (onderzoekskaart) en de kleine vorm (kaart P.v.d Berge) 
334335 

  

 
333 Hierbij moet worden opgemerkt dat het oude Rechthuis iets westelijker lag dan het in 1777 opnieuw 
gebouwde Rechthuis 
334 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/39d2109a-1e6b-1f76-55c7-9c26a455db44 010001000614 
335 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/13957df7-888b-96af-77b5-4576436985d9 
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Fig  28vierkant plein Rechthuis op de kaart van Drogenham/Stopendaal (ca 1700) en Mol (1770) 336337 

         
Fig 29 Geen duidelijke aanduiding van het plein Rechthuis op de kaart van Commelin (1693) en  Wandelaar (1749( en .338339 

     
Fig 30 Min of meer gelijke rechthoekig pleinen bij Rechthuis op de kaarten uit 1788 ((Schaikowski/Tischbein) 1790 (Baarsel/langeveld)340341 

 
336 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/7e0ee8e9-14a5-8366-1035-70de997a6ff2 
337 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/0a6dd98d-db29-ecb0-a9d4-b87f30f02611 
338 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/b2eab625-9b48-15cb-f532-b1b1a41f4c4a 
339 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/68efe953-e1da-d9f0-8e6e-38cd3f8e2d65 
340 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/17cc84eb-787d-972e-04fe-5b1dd3b5194b 
341 http://archief.amsterdam/archief/10095/679  
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2.3.3 Het aantal buitenplaatsen 
In hoofdstuk 3 analyseer ik nader vier kaarten op juist dit aspect van aantal buitenplaatsen, 
hofsteden en speeltuinen. Wat dat betreft gaat Kruizinga dus daar bediend worden. Kijken we op een 
grotere schaal naar meerder kaarten dan zal er een heel divers beeld ontstaan. Immers, kaarten 
worden met een doel gemaakt en het al dan niet weergeven van topics hangt nauw samen met dat 
doel. Een militair-strategische kaart als geeft om heel andere redenen huizen weer dan een 
overzichtskaart van het werkgebied van een waterschap. Een kaart voor een waterschap dat haar 
politiek- bestuurlijk positie en eigen glorie en rijkdom wil tonen laat een totaal andere kaart maken 
dan de technische afdeling. 

Toch is het interessant om te kijken of er met een telling een beeld ontstaat, dat kan helpen bij de 
plaatsing van de onderzoekskaart. Kruizinga stelt dat de kaart met minder hofsteden erop van een 
oudere datum moet zijn.342 Nu gebruikt Kruizinga de begrippen hofsteden, buitenplaatsen en 
pleziertuinen door elkaar heen en lijkt hij hier te doelen op het aantal buitenplaatsen. 

Worden puur de hofsteden geteld, waarbij wordt uitgegaan dat hofsteden worden aangeduid als 
boerderij, zonder nadrukkelijk de tuinstijlkenmerken van de barokke tuinen van de buitenplaatsen of 
speeltuinen, dan ontstaat het volgende beeld: 

 

Fig. 31 Tabel. Het aantal kavels met buitenplaatsen of speeltuinen op diverse kaartbestanden uit 
verschillende perioden van opstellen 

Het aantal hofsteden is redelijk constant over de hele periode. De verschillen kunnen voortkomen uit 
een net iets andere interpretatie van de afbeelding, de inschatting van de graveur, intentie kaart en 
dergelijke. De verschillen geven zodoende geen aanleiding voor een onderbouwing van de plaatsing 
van de onderzoekskaart in de tijdlijn. Bij het trachten te onderscheiden van het aantal buitenplaatsen 
ten opzichte van de speeltuinen is geconstateerd dat dit onderscheid niet te maken is zonder zeer 
nauwkeurig onderzoek. Dat komt in hoofdstuk x nader aan de orde. Voor het meer generieke beeld 
bleek het zinvoller om te kijken naar het aantal kavels dat als of tuin van een buitenplaats of als 
pleziertuin wordt opgetekend. Het tellen van het aantal bouwwerken geeft geen juist beeld, omdat 
er buitenplaatsen zijn met diverse bouwwerken binnen één ensemble en er veel pleziertuinen zijn 
met een theehuis en een speelhuis.  Het onderscheiden van de typen en bepaling van wat één of 
meerdere kavels blijkt soms lastiger dan vooral de nauwkeurige kaartbeelden doen vermoeden. In 

 
342 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 40. 

aantal kavels buitenplaatsen of speeltuinen
bestand maker datering Hofsteden
KOKA00366000001 onbekend 1680 10
KOKA00390000001 Drogenham Stopendaal 1700 10
ANWK00025000001 v.d. Berg 1719 7
KOKA00417000001 Tirion 1749 9
*VIII*.B.j.3 (DK38-12) de Wandelaar 1732 0
KAVA00027000001 P.Mol 1770 10
10094008123 covens 1788 10
KOKA00419000001 Tischbein 1788 6
KAVA00023000001 J.B.de Bouge 1807 0
NL-HlmNHA_253-1_0019 Groll 1810 12
NL-AsdWAGV-010083 van Diggelen 1821 12
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bijlage c staan een aantal voorbeelden aangeven van hoe er in de telling mee is omgegaan. Voor een 
telling is de kaart ingedeeld in 5 gebiedsdelen; Ringvaart zuidwest zijde (rvzw), ringvaart 
noordwestzijde, Noordoosttelijke kant, zuidoostelijke kant en de zuidwestelijke kant van de 
Watergraafsmeer.  

 

Fig. 32 Tabel Aantal te onderscheiden buitenplaats- en pleziertuinkavels op de diverse kaarten. 

De tabel met het aantal kavels laat  zien hoe divers het beeld is over de aantallen buitenplaatsen in 
de verschillende gebiedsdelen en perioden. Er zitten grote verschillen in, maar er tekent zich niet een 
lijn af die aanleiding geeft tot een juiste plaatsing van de onderzoekskaart, de kaart uit 1680 in de 
tabel binnen de range van 1680 tot 1749. De daling van het aantal richting 1821 is wel zichtbaar, zij 
het dat er ook in de periode tussen 1770 en 1821 nog aardige schommelingen zijn in de weergave. 
De intenties van de kaartmakers geeft grote verschillen in de nauwkeurigheid van de aantallen en 
intenties van de tuinen en kavels. De daling in het aantal tuinen in de omgeving van de Schagerlaan 
(rvzw ) is goed zichtbaar. Rond de Maliebaan (ZO en ZW) ijn de aantallen duidelijk minder dan rond 
de Schagerlaan. 

Kruizinga stelt in zijn boek dat een minder aantal hofsteden oudere situatie zou indiceren. Wordt die 
redenering voor de buitenplaatsen en speeltuinen gevolgd dan geeft het onderzoek ook geen 
richting voor de plaatsing van de onderzoekskaart in de totale reeks.  In het geval van de vergelijking 
van de onderzoekskaart met Drogenham/Stopendaal en v.d. Berg zou het inhouden dat volgens die 
systematiek de onderzoekskaart het oudst zou zijn.  De kaart van Tirion is niet maatgevend te 
noemen in deze reeks. Kijken we naar die van P. Mol, dan zou de kaart ook tussen de kaart van 
v.d.Berg en Mol passen.   

Conclusie is dat  de aantallen van zowel hofsteden als buitenplaatsen en speeltuinen, via een 
quickscan bepaald,  niet onderscheidend genoeg is voor een uitspraak over de plaatsing van de 
onderzoekskaart binnen de reeks, zowel niet op het aantal afgebeelde hofsteden als het aantal 
buitenplaatsen en pleziertuinen. Kruizinga’s suggestie levert in dit stadium dus geen onderbouwend 
inzicht op. Nader onderzoek kan wellicht wel een trend laten zien, maar daarvoor zal het kaartbeeld 
nauwkeurig moeten worden bekeken in combinatie met archiefstukken. Met dit monnikenwerk was 
binnen de scriptie gestart, maar is door corona afgebroken.  

In de bijlage staan  enkele afbeeldingen die laten zien hoe ik ben omgegaan met het identificeren van 
de aantallen buitens op de diverse kaarten.  

 

aantal kavels buitenplaatsen of speeltuinen
bestand maker datering totaal rvzw rvnw no z0 zw
KOKA00366000001 onbekend 1680 122 63 12 14 14 19
KOKA00390000001 Drogenham Stopendaal 1700 133 81 13 12 10 17
ANWK00025000001 v.d. Berg 1719 140 79 16 14 11 20
KOKA00417000001 Tirion 1749 49 22 13 7 3 4
*VIII*.B.j.3 (DK38-12) de Wandelaar 1732 0 0 0 0 0 0
KAVA00027000001 P.Mol 1770 124 67 9 11 10 27
10094008123 covens 1788 64 13 24 11 6 10
KAVA00023000001 J.B.de Bouge 1807 93 35 22 13 10 13
NL-HlmNHA_253-1_0019 Groll 1810 50 28 4 4 6 8
NL-AsdWAGV-010083 van Diggelen 1821 6 1 0 2 3 0



 
 

 
207 

 

Fig. 33 De Kaart Drogenham-Stopendaal laat links een buitenplaats en rechts een speeltuin zien 
gebaseerd het type bebouwing, beiden zijn meegeteld als 2 stuks. 

 

 

Fig. 34 Schaal en maat; zien we hier 1, 3, 8, 9 of buitenplaatsen? In de telling zijn er 9 ruimtelijke 
eenheden meegenomen binnen de mix van buitenplaatsen en speeltuinen 
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Fig 35 Kaart van Van Diggelen uit 1821 waarop bij de ringvaartdijk alleen nog een herkenbare buitenplaatstuin/ensemble herkenbaar is bij 
Frankendael. De overige kavels geven geen structuren meer aan van of barokke of landschapstuinen en tellen dus niet mee. 
 

   

Fig. 36 Reigersburg niet getransformeerd, Zorgvliet/ Voorland duidelijk wel. Reigersburg telt niet mee, Zorgvliet en Voorland tellen als 2. 

 

Fig. 37 Duidelijke   barokke structuren van niet mee 
getransformeerde buitenplaatsen, de rest rond de 
maliebaan heeft niet dergelijke structuren. Telt als 2 
buitenplaatsen. 
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2.3.4 De combinatie namen eigenaar, buitenplaatsen en kavelnummers 
Kruizinga noemde, naast de voorgaande punten van onderzoek,  het combineren van  kavelnummer, 
naam buitenplaats en eigenaar op de kaarten OK2, Ok3 en OK4 als middel om de kaarten te kunnen 
plaatsen in de tijd. Dat is een intensieve vorm van van “A quo of ad quem” waarbij dus meerdere 
kaarten worden vergeleken ten opzichte van achterhaalbare data van voorkomen van namen en 
buitenplaatsen. Uitgebreid archiefonderzoek is dan nodig voor de juiste lezing. Meermaals bleek 
tijdens mijn raadpleging van secundaire bronnen dat de daarin genoemde gegevens of niet compleet 
genoeg waren of vragen opriepen over de juistheid ervan. Ook hierbij ontstond weer de loop in 
verwijzing naar brondata. Vaak bleek dit uiteindelijk toch weer neer te komen op door Kruizinga 
aangedragen gegevens, waarvan de specifieke authentieke bron juist niet is te verifiëren. Daarnaast 
blijkt dat de secundarie bronnen maar weinig informatie bevatten over de eigendomsverhoudingen 
en de ontwikkelingen van de hofstedes en buitenplaatsen juist in de periode tussen 1629 en 1680. 
Dit komt mede omdat het archief vanuit deze periode zeker niet stelselmatig door de secretaressen 
werd gevuld in combinatie met het een aantal keren verkrijgen van ontheffing voor het innen van 
penningen.343 Het archief induiken was evengoed voor deze stap onvermijdelijk, maar door het 
meermaals sluiten van de archieven door Covid ook lastig om af te ronden en compleet te maken. 
Een aantal van de Kohieren heb ik in de opengestelde tijden van het archief kunnen fotograferen en 
uitwerken, een aantal zijn online raadpleegbaar. Een volledige reeks heb ik niet kunnen opstellen, 
waardoor gaten in de tijdlijn zijn ontstaan. Daar waar voorhanden heb ik de bestanden gebruikt voor 
het natrekken en aanvullen van gegevens uit secundaire bronnen.  Op basis van deze uit de kohieren 
en archiefstukken gehaalde gegevens van eigenaren probeer ik de kaart te plaatsen in relatie tot OK3 
en OK4.  De beschikbare kohieren heb ik gebruikt voor het checken van het voorkomen van namen in 
bepaalde tijdsperioden. De lijst van de ingelote aankopers van de percelen heb ik gebruikt om inzicht 
te hebben in de eerste grondeigenaren, omdat daar de kohier van ontbrak. Zij voor de lijst en 
bijbehorende kaart van de echte grote investeerders bijlage x. 

 

       
Fig 38 Kaar van grondeigenaren die tijdens de loting van de kavels grote clusters in eigendom kregen. Let vooral op de grote postitie van De 
Stad hierin. Bron; OK4 met bewerking door C.Warmerdam 

 

 
343 https://docplayer.nl/154484451-Archief-van-het-hoogheemraadschap-van-de-Watergraafsmeer.html  
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Noot (naar aanbevelingen ?)De zoektocht naar notariële stukken als onderbouwing is een nog een 
tijdrovendere klus, die door het nog ontbreken van veel digitaliseringen vaak in het archief zelf moet 
worden uitgevoerd. Hierin speelt mee dat de Amsterdamse notarissen in de 16e tot 18e eeuw niet zo 
nauwkeuring te werk gingen en van de protocollen de registers incompleet zijn of geheel ontbreken.  
Hier ligt zeker nog een opgave die veel inzicht kan opleveren in de situatie van de Watergraafsmeer. 
Vooral rond de tijdvakken na de inundaties van de Watergraafsmeer en pestperioden kunnen 
interessante informatie opleveren over hoe men de eigendommen weer opbouwden, de mate 
waarin familiebezit of bestuurlijke posities en belangen hier een rol speelden. Mijn onderzoek kon 
niet verder gaan dan het via online kanalen te achterhalen in hoeverre naamgeving en perioden een 
licht werpen op de ouderdom van de OK. Beschikbaar bronmateriaal en beschikbare tijd waren de 
beperkende factoren voor dit onderdeel van het onderzoek. Het moet dan ook worden gezien als 
een eerste aanzet, die smaakt naar meer. Tijdens het onderzoek ontstaan meer vragen dan 
antwoorden, maar Kruizinga wist al dat het napluizen van de Watergraafsmeer een levenswerk was, 
geen scriptieonderwerp. Dat belooft nog wat voor de toekomst. 

Om het onderzoek voor nu te beperken heb ik de volgend vier locaties op de OK2 uitgekozen om 
nader te bekijken: 
1. omgeving Harteveldbrug 
2. omgeving Schagerlaan 
4. Kruisweg ZO 
5. Reigersburg, het buiten van Dijkgraaf Scott 
 

2.3.4.1 Omgeving Hartveldsbrug 
De omgeving van de Harveldsbrug zal ik nader bekijken voor 10 locaties waar in de verschillende 
tijdsperioden buitens waren gesitueerd. Door de tijd heen hebben hier verschillende eigenaren of 
huurders gewoond. Ieder van hen heeft zijn eigen stempel aan de plek gegeven, door naamgeving, 
grootte of vorm. Wellicht geeft deze variatie inzicht in de tijdsperiode waarin OK2 moet zijn 
opgesteld. 

          
Fig 39 uitsnedes van OK2 en OK4 bij de kruizing Middenweg-Ringdijk bij de Hartsveldbrug, met de nummering van de nader te onderzoeken 
locaties van buitens. 

Nr. 
buitenplaats 

1700 
Drogenham/ 

1719 1680/1725? 1750/1770 
Mol 

Loting 
1631344 

 
344 Loting zie pp grondeigendom Bronvermelding nog invullen 
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Stopendaal 
1 onbenoemd 18 Swedenrijk Eindmeer De Stad 
2 Zorgvliet 52 Zorgwijk Zorgwijck Bos 

Martens 
Wijbrants 

3 De Pearel 51 De Peerel Voorland idem 
      
      
4 Onbenoemd 51 onbenoemd onbenoemd idem 
5 Onbenoemd 51 Rademaker onbenoemd idem 
6 Lusthoven 51 Merenburg Lusthoven 

nu 
Vreedenslust 

idem 

7 onbenoemd 53 Jan Lups Meereveld idem 
8 onbenoemd 54 Van Hoven Roozenburg De Stad 
9 onbenoemd 54 Mvr. 

Pancras 
onbenoemd De Stad 

10 Dhr. Van 
Kuffelaar 

56 D’Ornicus Middenmeer De Stad 

 

Fig.40  met het nummer van de buitenplaats of hofstede corresponderend met afbeelding, de omschrijving op de OK2, 3 en 4. Tevens 
naam koper bij de loting, 

Ad 1. Sweedenrijck verus Eindmeer 
Kruizinga stelt dat Sweedenrijk werd gebouwd door de koopman Pieter Sweedenrijk voor 1725. 
Pieter, zo schrijft Kruizinga, had tevens een huis “Sweedenrijck” aan de Herengracht te Amsterdam. 
Bij het natrekken hiervan blijkt dat dit grachtenhuis Sweedenrijck is gebouwd rond 1670 door 
Guiljiam of Guilliam Sweedenrijck en het pand een famliepand werd. Pieter Sweeenrijck  heeft ook in 
dit huis gewoond.345 De naam Sweedenrijck wordt echter al eerder gevoerd, vanaf het moment dat 
Elbert Willemsz  Lauwerens (1589-1644) in 1639 het huis Zwedenrijk op de Nieuwendijk OZ koopt.346 
347 Zijn kinderen voeren daarna de naam Sweedenrijck. Er bestaat dus een Sweedenrijk in en buiten 
De Stad.348 
Guillermo Swedenrijck was vanaf 1671 Hoogheemraad van de Watergraafsmeer en stichtte het 
buiten Sweedenrijck.  Sweedenrijck ligt op een kavelblok dat door De Stad van Amsterdam was 

 
345 Het huis Swedenrijck  werd door Adriaan Dortsman ontworpen in opdracht 
 van Guiljermo of Guilliam Sweedenrijck en in 1672 gebouwd aan de Herengracht 462. Het lag een steenworp afstand van het huis van De 
Vicq op nummer 476, dat in 1670 klaar kwam en grensde aan het Huis aan de Bocht van de familie de Neufville. De Gouden Bocht is later 
een begrip geworden in Amsterdam, omdat hier de grote huizen van welvarende amsterdamse koopmannen en bestuurders woonden. Dit 
ontstond doordat de kavels hier bij voorkeur per tweetal werden verkocht, waardoor dubbel-brede woonhuizen verrezen. 
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_bojecten.php?id=1674 
Het huis werd tot 1749 door de familie en nazaten bewoond. Na 1691 wordt het huis door zijn zoon Pieter Seeedenryck (1674-1746) 
bewoond. Hij was getrouwd met Alida Maria Arensen (1683?-1747). 
Guillermo is getrouwd met Elisabeth Kuijsten (-1708). Hij ondertekend zijn ondertrouwakte op 02-10-1669 met Guill. En staat daar te boek 
als Guilliam Swedenrijck. https://archief.amsterdam/archief/5001/494 inv 494 p 127.  Zijn naam wordt op vele manieren gespeld (o.a. 
Gueljam, Guiljam), wat het zoeken en duiden lastig maakt, in verband met de gelijkenis van naam van zijn vader. 
346 Archiefnr.5062 inv nr 78 https://archief.amsterdam/indexen/deeds/1fc769d9-9cac-4596-bfc9-1d25e24f0a23  
347 Elbert was volgens het poorterboek kompasmaker inv 91-5039 https://archief.amsterdam/indexen/deeds/97eb50d6-3483-4cb8-8fbc-
744c33fc3971 
348 Elbert Willemsz heeft een zoon Guilliam uit 1609 (-1672), die weer in 1632 of 1633 de zoon Guilhelmus of 
Guiljemo krijgt. Guiljelmo is getrouwd met Elizabeht Kuiste en in 1674 wordt in dit huwelijk Pieter Swedenrijck 
geboren.  Het is dus zaak om goed na te trekken om welke Sweedenrijken het in de diverse periodes exact gaat, 
zeker in een tijd dat veel namen op verschillende manieren in de boeken belanden. Uit transportakten blijken 
alle Sweedenrijcken overigens veel in panden en kavels te handelen, niet alleen in de Watergraafsmeer maar 
ook elders in Holland.   
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ingeloot en uitgegeven in 1631349. Er moet dus na 1631 minimaal éénmaal een verkoop zijn geweest. 
Helaas heb ik de verkoopaktes na deze loting nog niet kunnen achterhalen in de notariële archieven. 
Wel komt in het verpondingsregister van 1690 een afdracht van Guillemo Swedenrijck voor. Op dat 
moment is dus de familie Swedenrijck reeds eigenaar en niet De Stad. Dit kan reeds voor die tijd al 
het geval zijn geweest en is ook waarschijnlijk, gezien de datum van aanstelling van Guillermo als 
Hoogheemraad. In de verpondingen van 1690 staat aangegeven dat de gedeelde eigenaren de 
Weduwe  Anthonie van Uttelen en  Guiljelmo Swedenrijck voor twee grondeigendommen van 
respectievelijk 14 en 8 morgens afdracht hebben gedaan in relatie tot een huurwaarde van de 
eigendommen van 3325 en 1962 gulden. Dit betreffen beide, relatief en absoluut gezien, 
huurwaarden die tot de hoogste categorie van de Watergraafsmeer gerekend kunnen worden in dat 
jaartal. Aan de Middelweg westzijde noordwaarts betaalt Sweedenrijck nogmaals voor een perceel 
van 2 roeden en wordt de afdracht voor een perceel van 7 roeden op 0 gesteld. Het eerste perceel 
deelt hij met Jan Rodenburgh, het tweede met Pieter Six. 350 

In de kohieren van van 1701 tot en met 1704 worden de erven van Guiljermo Sweedenrijck en Pieter 
Sweedenrijck ieder belast voor een oppervlakte van respectievelijk 7 en 14 morgens.351 
In de kohier van wordt Pieter eerst voor 22 morgens grond en een huis en daarna voor 14 morgens 
aangeslagen zonder huisafdracht wordt aangeslagen.352 
De locatie en grootte van Sweedenrijck lijkt overeen te komen met Sweedenrijk op kavel 18  (zie 
OK4) en er mag dus veronderstelt worden dat deze hofstede er al stond rond 1690.  
Het voorkomen van de naam Sweedenrijck op de OK geeft dus geen nadere informatie over de 
jongste datering van de kaart. Wel is het mogelijk dat de kaart van voor 1700, zelfs van rond 1671 
kan zijn, het jaar van benoeming van Guiljemlmo Sweedenrijck als Heemraad. Immers een Heemraad 
van de Watergraafsmeer was verplicht grondbezit te hebben in de Meer. Het voorkomen in de 
verpondingen van 1690 bevestigd dit in ieder geval  rond die tijd het geval was.  
In dit verband is het wetenswaardig dat Guilliam Zweedenrijk, Mr Karel Kusselaar en Fracois de Vicq 
als Heemraden en Dijkgraaf alle 3 betrokken zijn bij de inundatie van 1762  en voorafgaande 
maatregelen in 1671.353 
 

Naam Hoofdingeland 
vanaf 

Heemraad en 
Schepen vanaf 

Penningmeester 
vanaf 

Burgemeester 
van 
Amsterdam 

Guiljelmo 
Sweedenrijck 

 1671   

Pieter Six 1751   Ja 
Rodenburgh X X x X 
     
Pieter 
Sweedenrick 

X 1697 x X 

     
fig. 41 tabel met relatie tussen verschillende namen en betuursfuncties 

Conclusie is dat het voorkomen van de naam Sweedenrijck op de kaart geen vroegste 
datumbeperking meegeeft, maar ook binnen de bandbreedte van 1680-1725, ook geen einddatum.  
 

 
349 Bron zie blz. 
350 30536-219 zie tevens bijlage blad exel verponding 1690 blz 31 en 33 
351 SAA, 30536-203, folie 65,66 85 
352 SAA, 30536-220) 
353 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 64. 
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Intermezzo over Zorwijk, De Peerel, Rademaker en Merenburg 
Deze 4 buitenplaatsen en de onbenoemde nr. 4 op afb. x staan allemaal op de kavels 51, 52 en 53. 
Vanaf het begin hadden deze kavels een verdeeld eigendom over een aantal personen. Bij aanvang 
had de bundel van 3 kavels vier kopers. Twee kopers hadden elk een hele kavel, twee kopers een 
halve.354 Het is aannemelijk te veronderstellen dat 52 en 53 de hele kavels waren en 51 de gesplitste 
kavels. Dijkgraaf Bos (Jabob Bors, Jabosz. Overleden in 1640) kocht net als ene Martens een hele 
kavel. Een C.Bos en J. Wijnbrandts ieder een halve kavel (zie afb.x).355 
De Paarel is  op de kavel van C.Bos dan wel J. Wijnbrandts tot bloei gekomen. De transportakte uit 
die beginperiode heb ik nog niet kunnen vinden. Ook in secundaire bronnen ontstaat door deze 
verdeling van eigendommen een gevarieerd idee over wie nu eigenlijk stichters en eigenaren waren 
van de diverse buitenplaatsen die op deze gronden ontsproten. Zowel De Paarel als het later 
Voorland, als Zorgvliet, en Meerenburg c.q. Levenslust, het lusthof van Radenmakers en een 
onbenoemde hofstede zijn op deze kavels gesitueerd geweest. 
Het ontrafelen van de eigendommen en juistheden over opkomst en afbraak moet met veel zorg 
bekeken worden, omdat de kavelverhoudingen ook door de tijd heen wisselen. Doordat de 
transportakten tussen de loting en ca. tachtiger jaren van de 17e eeuw moeilijk doorzoekbaar zijn 
(ontbreken registers en uitgestelde inningen van belastingen), is juist voor die periode het lastig te 
achterhalen hoe de buitens zich hebben ontwikkeld. 
 
Ad 2. Zorgwijk 
Zorgwijk is als buitenplaats volgens Kruizinga en Elias gesticht in 1696 door Johannes Jaobsz van 
Riedt. Joan, zoals we hem in de verpondingen tegen komen, was koopman en vanaf 1689 af schepen 
en heemraad van de Watergraafsmeer. Via zijn dochter Maria Jacoba van Riedt is de buitenplaats 
overgegaan voor of in 1725 naar Gilles van Hoven.356 
De naam Zorgwijk komt voor op OK2 en OK6 (1770) . Op OK3, uit  rond 1700, wordt het Zorgvliet 
genoemd. Wat zegt dit voor OK2? 
Van Riedt komt in de Verponding van 1690 voor bij een afdracht naar huurwaarde van een speeltuin 
op de hoek Middenweg en Ringdijk, daar waar de latere buitenplaats ontstond. In de Kohieren van 
1701-1704 staat van Riedt aangegeven als betaler over een goede 13 morgens.357  Kennelijk is in de 
tussentijd (1696?) Van Riedt eigenaar geworden van deze 13 morgens. In 1708 betaald hij nog maar 
voor 6 morgens en is dus weer 5 morgens minder vermogend. In ieder geval is rond 1700 van Riedt 
eigenaar van het buiten en zou het in zijn periode wellicht niet Zorgwijk maar Zorgvliet hebben 
kunnen heten.  De wijziging van Zorgvliet naar Zorgwijk kan plaatsvinden als Maria Jacoba eigenaar 
wordt van het buiten van haar vader, of op het moment dat Gilles van Hoven het verwerft via 
overerving. In de kohier worden zolang Maria in leven is beiden genoemd als afdragende eigenaar en 
is er geen sprake van overgang naar eenzijdig eigendom van Gillis van Hoven jr.  Deze overdracht 
naar Gilles is, in tegenstelling tot wat enkele secundaire bronnen stellen, pas aannemelijk in of na 
1726, nadat Maria als juffrouw van Gilles van Hoven op 12 juli 1726 overlijdt.358 
Wanneer overdracht van Joan naar zijn dochter plaatsvindt is niet uit de kohieren op te maken; er 
wordt geen aantekeningen gemaakt over de datum van wisseling.359 Het kan nog zijn dat dit 
gebeurde in de tijd dat zij  in 1701 trouwde met Nicolaes de Vicq of na zijn overlijden in 1710.360 
Maar Joan kan ook eerder de naam hebben veranderd bij het wijzigen van zijn oppervlaktes 

 
354 Zie bijlage 1. 
355 ibid. 
356 Bertram 397-398 
357 SAA,30536-220 
358 https://www.openarch.nl/saa:190ad89e-1ebb-418e-8106-dc7859085bfd  Stadsarchief Amsterdam DTB 
Begraven Deel 1058 periode 1719-1752 folio 36 
359 30536-221 blad 57 
360  https://www.openarch.nl/saa:72f2e6f8-0957-4c1b-9935-d57665d11396  En 
https://www.openarch.nl/saa:887db5e2-e6b9-429d-a5d7-85783f1e0ee4  
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eigendom eind 17e eeuw. Opvallend is immers dat in de verpondingslijst van 1690 Jacob van Riet wel 
al een speeltuin bezit aan de Middelweg oostzijde en daarvoor een redelijk hoge huurwaarde krijgt 
opgelegd van f 900,-. De huurwaarde is echter aanmerkelijk lager dan de boerderij van de Emtings (f 
1825, zonder het land). Bij de speeltuin staat ook geen oppervlakte aan land aangegeven, zoals bij 
geen enkele speeltuin. Het zou dus kunnen zijn dat Joan van Riet bij de omvorming van zijn speeltuin 
naar buitenplaats, in de tijd dat hij Schepen en Heemraad van de Watergraafsmeer werd, de plek 
Zorgwijk heeft genoemd. Dan zou de naam dateren van na 1689. 
 
Het blijft nog onbekend. Opvallend is dat Gilles van Hoven in 1723 de  naastgelegen buitenplaats De 
Peerel opkoopt en uiteindelijk samengevoegd met het stuk van Rademakers tot een groots buiten; 
Voorland (zie hierna).361 
Ook op de kaart van Mol is de naam Zorgwijck echter nog aangegeven en dus van Voorland 
gescheiden gebleven als buitenplaats. De overgang naar Gilles van Hoven jr, rond 1726, nog het 
ontstaan van Voorland heeft dus een verandering voor Zorgwijk opgeleverd. 
De naamswijziging wordt dus niet helder zolang de notariële archieven geen uitsluitsel geven. Het is 
aannemelijk in de periode 1701 en 1710.  
Voor OK2 geeft het onvoldoende richting voor een nauwkeurigere datering. 
 
 
Ad 3.  De Peerel  
Op OK2 staat De Peerel aangegeven als een afzonderlijk buiten op kavel 51, naast een onbenoemde 
hofstede (fig x no 4) op het zelfde kavelnummer.  Stopendael benoemt op OK3 De Peerel (3) naast 
Zorgvliet (2) en laat eveneens de naastliggende deelkavel onbenoemd (4). Mol (OK6) noemt de 
buitenplaatsen Voorland (3) en Zorgwijck(2).362  De namen De Peerel en Voorland lijken aan elkaar 
gekoppeld. Voorland komt uit De Peerel voort. Het voorkomen van de naam de Peerel in plaats van 
Voorland kan mogelijk een periode van vervaardiging van de kaart duiden. Dat blijkt een puzzel te 
zijn. 
 
Jo Haen schrijft over Voorland het volgende; “Pieter van Winter, Nicolaas Simonsz., kocht in 1784 de 
hofstede Voorland gelegen aan de Middenweg. Deze hofstede was gebouwd in 1689 door Dirk Roos, 
equipagemeester der Admiraliteit te Amsterdam, die haar Meerenburg noemde. Zijn vrouw, 
Catharina Ruychaver, verkocht Meerenburg “met regt genoemt een van de schoonste hofgebouwen, 
die hier de Ringdijknimf in haar gebied besluit” in 1721 voor ƒ 8000 aan Arnoldo Cloeting die deze 
hofstede “versierde met beelden, net van leeden, Als waren die op ’s schoonst door ’s Keyzers hand 
gesneden”.363  Het door Haen aangehaalde Voorland, door Dirk Roos Meerenburg genoemd, is echter 
niet de buitenplaats de Paarel of Voorland aan de ringdijk, maar betreft buitenplaats no.6  op 
afbeelding x, zie hieronder onder punt 6. Meerenburg. Dat buiten ligt inderdaad langs de 
Middenweg. Op geen van de opgenomen kaarten staat dit buiten als Voorland op de kaart, wel als 
van Rademakers (OK2) of Lusthoven (OK3) en Lusthoven nu Vredenslust (OK6). 
Elias stelt dat in kavel 51, waar De Peerel op ligt, door de Heemraad Pieter Jabosz. Van Rijn een 
buitenplaats werd gesticht, die “misschien toen al, maar in ieder geval later, zeer toepasselijk 
“Voorland” heette”.  Het kan zijn dat dit de hofstede is naast De Peerel op plek 4 in fig x. 
Vervolgens stelt Elias dat de opvolgende eigenaren waren; Pieter Jacobsz van Rijn , Jan Theunisz 
Schellingwou ( 18 juni 1642 ), Jacob Pietersz Elias , Hanthe Gales ( 17 maart 1700 ), Jan van der Laag , 
Michiel Verdonk ( 5 februari 1714 ), Pieter Rademaker ( 4 september 1724 ), Jan Uylenbroek ( 2 mei 

 
361 Bart Seelemeijer en Koen Kleiijn, “Chineze tempel bij de Harteveldsbrug”, ons Amsterdam, voor iedereen die van Amsterdam houdt., nr. 
72 (2020), https://onsamsterdam.nl/chinese-tempel-bij-de-hartsvelderbrug. https://onsamsterdam.nl/chinese-tempel-bij-de-
hartsvelderbrug 
362 Op de kaart van Mol, OK6,  staat ook nog een deel van de kavel 52, ten zuiden van de kavel van Rademakers en ten oosten van 
Lusthoven, aangegeven als Voorland. De naam staat dicht tegen de weg aan gemeld en niet bij de ook op de prent nog voorkomende 
tuinen van het buiten van Rademakers op de OK. Het staat ook naast het buiten Lusthoven. Het lijkt dus of Mol hiermee wil zeggen dat de 
landbouwkavel bij Voorland hoort, niet de voormalige tuin van Rademakers.   
363 https://www.vriendenvanWatergraafsmeer.nl/hofstede-voorland-aan-de-middenweg/ jo haen NC 
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1729 ), Justus van Maurik ( 5 juni 1747 ) en Pieter van Winter ( 5 april 1784 ).”364  Deze namen kan ik 
tot 1729 in de kohieren terugvinden, maar wel op twee verschillende maar belendende 
eigendommen. De opsomming van Elias betreft m.i. zowel de eigenaren van de  agrarische gronden 
die al dan niet allen bij de vroege hofstede Voorland hoorde en met kavels lag  tussen de Peerel en 
Rademakers en Merenburg. Buitenplaats no 5 van Rademakers lag aan de Middelweg, met een 
oprijlaan langs de laan van Merenburg. Dit buiten had eind 17e eeuw (nog) geen ruimtelijke relatie 
met De Peerel, welke een ingang had aan de Ringdijk en van no. 5 door landbouwgrond was 
gescheiden. Later gaat het op in de aankopen van Pieter van Winter en wordt het in de Engelse 
landschapstuin één geheel van het in de 19e -eeuwse landgoed Voorland. Het bestaat dan uit De 
Peerel of het oude Voorland en dit buiten no.5 . Op de kaart van Mol is deze ontwikkeling nog niet 
herkenbaar. De cluster van namen Verdonk, Van der Laag, Uilenborg en Rademakers, alsmeede de 
groep van Pieter Haak van Hoven, Roos, Cloeting en Faij duiden op het eigendom van deze 
grondstukken tussen De Peerel, Zorgwijk en de Kruisweg. Het is in die jaren dus een komen en gaan 
van al dan niet gedeeld eigendom geweest. De hoeveelheden land van 3 en 4 morgens doen dan ook 
vermoeden dat het hier vooral om landbouwgronden op de kavels 52 1 en 52 gaat en niet om een 
Buitenplaats. 
De weduwe van Schellingwouw betaalt in 1690 wel de verpondingen voor een 8 morgens land, 
waarvan kennelijk een Daniel Rademakers medebezitter is. Deze 8 morgens liggen echter aan de 
Middelweg, maar westwaarts na de Kruisweg en betreffen dus niet de percelen 51 en 52. 
 
Volgens Bertram, die verwijst naar Kruizinga in deze,  is de buitenplaats de Peerel in 1692 gebouwd 
door Eduard Emtinck, assuradeur en handelaar op Frankrijk en Spanje. Gilles van Hoven kocht het 
aan in 1723, evenals Zorgwijk. 365  Het is niet helder wie de door Kruizinga en Bertram aangehaalde 
Eduard is, of op welk document deze informatie is gestoeld. Eerder liet ik al zien dat het niet 
waarschijnlijk is dat Zorgwijk gekocht werd door Gilles, maar na het overlijden van zijn echtgenote 
werd verkregen. Die aanname van Kruizinga over Zorgwijk klopt dus naar alle waarschijnlijkheid niet. 
De verkoopaktes moeten dus opheldering brengen, maar zijn op het moment van onderzoek  niet 
raadpleegbaar. Terug naar de Peerel. De in leven zijnde Eduard Emtinck uit het Amsterdamse nest 
van vooraanstaande Emptings, is op dat moment 15 jaar oud. Vanaf 1700 studeert hij aan de 
universiteit van Franeker en gaat uiteindelijk wonen in Wijk bij Duurstede. Daar wordt hij uitgesloten 
van het Avondmaal door de Nederduitse Kerk en worden zijn kinderen en hij later eveneens 
opgenomen in een  “verbeterhuis”. Na 1726 komt hij onder curatele te staan.  Het lijkt dus niet 
aannemelijk dat deze Eduard (III) de Paerel heeft laten bouwen en bedoeld moet worden in de 
omschrijving als handelaar op Frankrijk en assuradeur. Eduard Emtinck (II) verwarrend genoeg de 
vader van Eduard, is overleden in 1690 en was de kleinzoon van Eduard Emtinck (I) (1569-1645). 
Eduard Emtinck (II) was de zwager van Guilliam Swedenrijck. Deze Eduard  Empting of Emtinck de 
jonge  werd in de stukken vermeld als een koopman en was betrokken bij onder andere de handel 

 
364 Elias Amstelodammum 50 Amstellodamum 50: 
“Zoals men weet werd de Watergraafs - of Diemermeer in 1629 droog - gelegd en al spoedig werden er hofsteden gebouwd , o.a . een door 
de heemraad Pieter Jacobsz van Rijn en wel even voorbij de tweede tochtsloot aan de noord-oostzijde van de Middenweg , niet in de kavel 
52 , die langs de Middenweg liep , maar in kavel 51 , die daarachter lag . De buitenplaats werd via een lange oprijlaan bereikt en heette 
misschien toen al , maar in ieder geval later , zeer toepasselijk ' Voorland '. De opeenvolgende eigenaren waren Pieter Jacobsz van Rijn , Jan 
Theunisz Schellingwou ( 18 juni 1642 ), Jacob Pietersz Elias , Hanthe Gales ( 17 maart 1700 ), Jan van der Laag , Michiel Verdonk ( 5 februari 
1714 ), Pieter Rademaker ( 4 september 1724 ), Jan Uylenbroek ( 2 mei 1729 ), Justus van Maurik ( 5 juni 1747 ) en Pieter van Winter ( 5 
april 1784 ). 209” zie ook Elias onder Vredelust 
365 Naast Zorvliet/Zorgwijk lag op kavel 51 een buiten dat op de kaart van Visscher (afb. 5) De Peerel wordt genoemd en later op de kaart 
van Mol (afb. 7) Voorland. Buitenplaats De Peerel werd in 1692 gebouwd door Eduard Emtinck, assuradeur en handelaar op Frankrijk en 
Spanje. In 1723 verkocht hij De Peerel aan Gillis van Hoven, ook eigenaar van het naastgelegen Zorgwijk (zie boven). In 1785 werd De 
Peerel gekocht door Pieter van Winter (1745-1807), sinds 1784 ook eigenaar van het eveneens op kavel 51 gelegen buiten Voorland (afb. 6 
en 7).18 De Winter voegde Voorland en De Peerel samen en noemde het hele terrein Voorland. Door een laan over kavel 51 werd Voorland  
verbonden met de Middenweg. Vanaf 1786 werd op het terrein een grote landschapstuin aangelegd door tuinarchitect Johann Georg 
Michael (1738-1800). In 1786 werd betaald voor het verplaatsen (waarvandaan is onbekend) van een koepel naar Voorland (afb. 11).19” 
uithttps://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0363.U1002BPGST-OH01/tb_NL.IMRO.0363.U1002BPGST-OH01_5.pdf bladzijde 17 
en https://www.vriendenvanWatergraafsmeer.nl/hofstede-voorland-aan-de-middenweg/ jo haen 
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van  op Batavia.366 Tevens kocht hij eind van de 17e eeuw een stuk heideontginning bij Loosdracht 
aan, om er een productiebos aan te leggen, het Emtinckbos of latere loosdrechtsebos. 367 
Zijn vrouw, Maria Ida van de Haven werd boedelhoudster van haar man Eduard (II) en zette zijn 
bedrijvigheid voort.368 Paulus Emtinck (I), vader van Eduard (II) was getrouwd met de weduwe van 
Egbert (Elbert) Willemsz (Swedenrijck, zie zx ), was hoogheemraad van Loosdrecht en van Zeeburg en 
Diemerdijk, was kerkmeester en maakte ontwerptekeningen voor het Geemeenlandshuis van het 
Hoogheemraadschap  Zeeburg en Diemerzeedijk.369 De relatie met de Sweedenrijcks stamt echter al 
uit de tijd van Eduard (I). Guilliam Swedenrijck was zijn zwager en Guilliam verving Eduard met enige 
regelmaat bij zijn zaken. Deze Eduard had net als Paulus  een voorliefde voor mooie gebouwen en liet 
zijn huis aan de Oudezijds Voorburgwal, de gecroonde raep, verbouwen door Hendrik de Keijzer in 
1617.370 Deze Eduard stond vanaf 1611 in de Amsterdamse boeken bekend als koopman en 
assuradeur, daarvoor als koopman in Antwerpen. Hij is waarschijnlijk met zijn vader Eduard (0) vanuit 
Antwerpen naar Amsterdam verhuist. Eduard (0) ligt begraven in de Zuiderkerk.371 In de Oude Kerk 
ligt de fraaie grafsteen van Eduard (I), samen met o.a. zijn kleinzoon Eduard (II).  
fig. 42 stamboom uitsnede Swedenrijck voor de periode dat zij in de Watergraafsmeer aanwezig zijn. 
 
Geen van de tot nu toe gevonden stukken wijst op een aankoop van de grond en bouw van een 
buitenplaats, anders dan dat de familie zoveel banden had met de Watergraafsmeer dat het 
onlogisch zou zijn als ze niet al vanaf 1671 zoveel niet eerder al een buiten bezaten. Dit wordt  door 
aannemelijker dor een notariële acte uit augustus 1663 van Maria Ida van der Haven, weduwe van 
Eduard Emtinck (III) opgesteld ter hofstede in de Diemermeer.372 De Verpondig uit 1690 laat in ieder 
geval zien dat de laatste zuidelijke kavel van het noordoostelijke deel van de Ringvaart wordt betaald 
door de Emptings en wel de weduwe van Albertus.373 Er is dan sprake van “lant” en een “boerderij”. 
De Emptincks hadden dus wellicht nog geen buitenplaats of speeltuin gebouwd in die zin, maar wel 
een hofstede op die plek in de Watergraafsmeer. De boerderij zou kunnen duiden op de hofstede 
naast de tuin van De Peerel, no 4 onbenoemd op afb. x.  Ook in de latere kohieren tot aan die van 
1724 wordt door de Emptings afgedragen. In het kohier van 1713-1724 staat Eduard Empting nog 
genoemd, totdat in 1724 Gilles van Hoven wordt genoteerd. Daaronder staat de afdracht van Van 
Riedt en Van Hoven voor Zorgwijk. De Stad Amsterdam was de noordelijke buur.374  
 
In de Kohier van 1708 vallen de Empting op met een hoge afdracht van f 5 . De afdracht voor het huis 
was opmerkelijk hoog ten opzichte van de omgeving; f.5,0. Pieter van Hoven, later Roos betaatl F 2,-,  
Rademakers later F1,-. Er waren 46 betalende huizen, waarvan 11 er rond de f 5 of  f 6 moesten 
afdragen. (Francois Meerhondt stijgt met F.19,- boven alles uit). Het lijkt er dus op dat in die tijd rond 

 
366https://zoekintranscripties.nl/zoeken/scan?query=Empting&id=https:%2F%2Farchief.nl%2Fdoc%2Ftranscriptie%2F1.04.02%2F7662&sca
n=https:%2F%2Farchief.nl%2Fdoc%2Ftranscriptie%2F1.04.02%2F7662%2F0055 
367 https://www.nikhef.nl/~louk/EMTINCK/generation1.html 
368 Er zijn twee verschillende data gevonden 
369 https://www.nikhef.nl/~louk/EMTINCK/generation1.html 
370 https://www.hendrickdekeyser.nl/de-huizen/de-gecroonde-raep 
371 Eudard (o) is mogelijk getrouwd geweest met Ada de Moucheron. Zij staat als een van de 18 kinderen op een familieportret dat hangt in 
het Rijksmuseum. Pierre was een rijke zakenman uit Middelburg, die zich door het slechte stadsbestuur en oorlogen genoodzaakt ziet te 
verhuizen naar Antwepenin 1545.  Zie bron 90 en https://www.ensie.nl/encyclopedie-van-zeeland/pierre-de-moucheron 
372 Akte 236361 notariele archieven deel 1933 
373 Albertus Emtinck was Dr. in de medische wetenschappen en had oa. in Padua, Utrecht en Leiden gestudeerd. Hij stond vanaf 1641 
ingeschreven als arts in Amsterdam en overleed in 1663. Zijn vrouw droeg dus zo een kleine 30 jaar na datum nog de verpondingen af. 
374 Omdat deze kohier niet per wegvak is ingedeeld  is het lastiger te achterhalen wie betaalbaar werd geacht voor welke woning of land. 
De bekende volgorde moet inzicht geven.  
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1708 De Paarel zich of al had ontwikkeld tot een kostbaar buiten of een hogere afdracht moest 
betalen. 

Fig. 42 Overzicht Emptinck’s gelieerd aan de Watergraafsmeer en realaties tot de familie Swedenrijck 

 
Wanneer de buitenplaats De Peerel als zodanig en de eigendomsverhoudingen tussen De Peerel en 
Zorgwijck exact zaten rond eind van de 17e eeuw, is zo niet helder geworden.  
Het kan wel zo zijn dat  Eduard, als erfgenaam van Eduard Emtinck, Guilliam Sweedenrijck en 
Johannes Hooft, degene is geweest die de Pearel heeft verkocht aan Gilles van Hoven.  De Emtincks 
komen echter niet meer voor in de kohieren van 1701 tot 1704.375 
Gilles van Hoven kocht volgens Elias, Kruizinga en Betram ook voor of in 1725  het op kavel 52 
gelegen Zorgwijk op, waardoor de Parel en Zorgwijk in één hand kwamen.376 
De verkoopakte tussen Eduard en Gilles heb ik nog niet kunnen vinden. Wel is het zo dat dat Gilles in 
1717 Dijkgraaf werd en dus ingeland moest zijn geworden van de Watergraafsmeer. 1723 is dan aan 
de late kant, maar Gillis kocht ook Zorgwijk voor 1725 van Maria Jacoba van Riedt. Het feit is dat 
zowel Zorgwijk als De Peerel als nog twee losse buitenplaatsen staan vermeld en getekend op de OK. 
Wellicht dat Gilles de namen heeft behouden. Pas op de kaart van Mol verschijnt immers de naam 
Voorland voor het eerst op kaart. Het blijven echter twee verschillende buitenplaatsen. Volgens Elias 
worden de Peerel en Zorgwijk beiden aangekocht door Pieter de Wnter, die hij beiden samenvoegd 
tot de grote buitenplaats Voorland, niet te verwarren dus met het oude Peerel alleen. Hij legt er rond 
1786 een grote landschapstuin aan.377 Dat zou inhouden dat tijdens de optekening van Mol Gilles nog 
eigenaar was van zowel Voorland, in de vorm van het voormalige De Peerel en van Zorgwijck, als 
separate buitens. Kennelijk heeft Gilles de naam van De Peerel in Voorland verandert (of een van zijn 
huurders). Dit alles maakt dat de notering van De Peerel op OK2  in de brede periode tussen ca 1690 
en 1725 aannemelijk is.  
 
 
Ad 4. Onbenoemd 
Deze hofstede staat op de verschillende kaarten duidelijk separaat getekend van de buitenplaats de 
Peerel of Voorland. Op geen enkele kaart staat echter een naam of verwijzing. Bij de behandeling van 
De Peerel is hierover al veel gezegd en gaven de kohieren geen nader inzicht in de situatie hier voor 
een  duiding van de ouderdom van de kaart.378  Elias vond, zoals hiervoor reeds genoemd,  Voorland 

 
375 SAA, 30536-203 
376 Betram. 397-398 
377 Bertram. 351. 
378 Het geeft wel aanleiding om in later onderzoek deze hoek nog eens goed te uit te pluizen, vooral omdat hier diverse functies zoals 
boerderij, pleziertuin, Buitens samenkomen in een mix van eigenaren die deels behoort hebben tot het bestuur van de Watergraafsmeer, 
deels uit en minder opvallende groep voortkwamen. 

-Eduart Emtping (0) den Ouden     
-Eduard Empting (I) de jonge                   1568/69-1645  

zwager Guilliam Swedenrijck 
 

                    -Paulus Emtinck (I)                               1587/88-1654  * Elisabeth Leonards  - 
                                                                                          (wed  Elbert Willemsz Swedenrijck) 
-Paulus Emtinck (II)          1625-1665  
-Eduard Empting of Emtinck (II) 1646-1690 

* Maria Ida van der Haven 
    Zwager Guilliam Swedenrijck  

-Paulus Emptinck (III) 1672-1627      
-Eduard Emptinck (III)  1677-1751            

   -Simon Emptinck 
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al een logische naam voor de buitenplaats die hier door Heemraad Pieter Jacobs van Rijn wordt 
gesticht.  Deze van Rijn was Heemraad in 1629, maar overleed in 1639. Mocht hij de hofstede al 
Voorland hebben genoemd, dan is deze onbenoemd gebleven op OK3. De hofstede wordt opgezet 
binnen de bundel van inloting van Bo(r)s, Martens en Wijnbrandts. Van Rijn maakte geen onderdeel 
uit van de groep van kopers. C.Bos en J.Wijnbrandts hadden ieder een halve kavel. Elk van hen kan de 
stichter zijn van deze hofstede of gewoon agrarische gebruiker van het land. Zeker bij de aanvang 
van de bewoning van de polder werd ingezet op met name agrarisch nut. Het ontbreken van een 
naam kan duiden op deze functie, die minder van statuur waren dan de uiteindelijke buitenplaatsen. 
Wellicht hadden ze ook geen belang bij een vermelding op de kaart en wilden daarvoor ook niet 
afdragen.  
 
Opvallend is dat op de kaart OK4 uit 1719 de kavel staat omgeven door een singel, maar er geen 
invulling is in de vorm van een hofstede. Vanaf deze OK zou kunnen worden afgeleid dat er hier nog 
geen boederijgebouw stond maar het mogelijk wel om een boomgaard of omsloten moestuin gaat. 
Van den Berge tekent immers nergens de moestuinen in, terwijl zij zeker in die tijd al veelvudig 
voorkwamen in de Meer. Op de OK2 staat net als op de OK3 wel een gebouw opgetekend en de 
kavel is duidelijk als moestuin geordend, omringd door diezelfde haag die op 1719 aanwezig is. Op de 
latere kaart van Mol, OK6, staat eveneens de arcering moestuin aangegeven, net als de bebouwing. 
Het ontbreken van de opstal in 1719 en het aanwezig zijn op OK2 kan dus niet  duiden op een 
toevoeging die na 1719 gemaakt moet zijn. Wat de reden is voor het weglaten van de aanduiding op 
OK3 is niet duidelijk geworden. 
 
Ad 5. Radenmaker 
Uit het voorgaande, met name de analyses van Voorland en de Peerel, laten al veel informatie zien 
over het buiten van Radenmaker, no 5 op afb.  
Geconstateerd is dat de formatie van de buitens ten opzicht van elkaar geen indicatie geeft voor een 
plaatsing van de OK in de tijdlijn tussen 1680 en 1725. 
In het kohier van  staat Rademakers vermeld als opvolgend eigenaar van het voormalige bezit van 
Verdonk en Van der Laag vanaf 1713. Helaas is niet afleidbaar wanneer Rademakers de afdracht 
heeft gedaan. Wel dat hij het voor 1729 weer had overgedragen aan Uilenbrock. Volgens Elias heeft 
Rademakers het gekocht in 1724, wat meteen zou inhouden dat het bijschrift  niet van voor 1724 kan 
stammen. 
 
 
AD 6. Merenburg 
Eerste eigenaar van Merenburg, voormalig Lusthoven, is Hendrik Duysterloodie het buiten tussen 
1642 en zijn overlijden in 1669 in bezit heeft gehad. 379 Voor 1725, zo stelt Bertram verder op basis 
van de kaarten en VHW vast, is de naam Lusthoven door Arnold Cleoting  verandert in Meer en Burg 
of Merenburg. De familie de Fay gaf voor 1758 het de naam Vreedenlust. Na 1813 verdwijnt de 
buitenplaats van de kaartbeeld en is waarschijnlijk in die tijd afgebroken.380 
 
De datum van uitgiftedatum van de bundel “Verheerlykt Watergraafsmeer” wordt door Bertram 
gebruikt om naamsveranderingen te duiden, zonder dat verwezen wordt naar specifieke 
archiefdocumenten die dat onderschrijven. 
  
Elias stelt dat Lusthoven een afsplitsing is van het bezit  van J.P. van Rijn  en later Schellingwou op 
kavel 51 en een afsplitsing van het bezit van kavel 52 van Huntman aan Dysterloo.  

 
379 Bertram.188 
380 Ibid. 
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“Ik noem al deze namen , omdat Voorland naast Vredenslust lag en de beide buitenplaatsen dikwijls 
verward zijn . De maten van 3 morgen en 300 roeden van Voorland en van vier morgen en 400 
roeden van Vredens - lust helpen echter bij de oplossing van het probleem , welke buitenplaats is 
bedoeld . Vredenslust was een afsplitsing van het bezit van Jacob Pietersz van Rijn ….Ofschoon het 
niet vermeld wordt , meen ik toch uit het hoge taxatiebedrag van de boomgaard op te mogen maken 
, dat daar een huis stond . Toen Henricks enige erfgenaam , zijn zuster Christina , de weduwe van de 
koopman Daniel Wijbrants , overleed , een jaar na haar broer , werd op de inventaris van haar 
nalatenschap van 21 tot 25 januari 1670 voor notaris H . Venkel , niet alleen de bovengenoemde 11 
morgen verantwoord , maar ook de hofstede daar en het boerenhuis met de in - boedel . Die 
hofstede had een voorhuis , voorkamer , eetzaaltje , kamer , kamertje , zaal en zolder . Op 11 mei 
1683 droegen de kinderen van Christina de hofstede met de grond , groot vier morgen en 100 
roeden , over aan Pieter Haack van Hoven . Tot nog toe werd nooit een naam genoemd en ik 
veronderstel , dat Lust - hoven , zoals de hofstede later heet , wel een toespeling zal zijn op de 
familienaam van de koper van 1683, Haack van Hoven. Op 4 oktober 1714 verkocht Margaretha Tael 
, zijn weduwe , de hofstede voor ƒ 5400 ,— aan Dirk en Pieter Roos , vader en zoon . De zoon 
overleed al spoedig en op 26 mei 1721 machtigde Catharina Ruychaver , die voor de helft erfgenaam 
van haar zoon was , haar echtgenoot voor notaris Noblet om de hofstede over te dragen . De nieuwe 
eigenaar was de Rooms-Katholieke koopman Arnoldo Cloe - ting . Of hij of zijn voorganger de naam 
wijzigden , kan ik niet zeggen , wel dat die in de Verheerlijkte Watergraafsmeer van 1725 Merenburg 
was . Niet alleen worden hier het huis en de tuin op twee plaatsen afgebeeld , maar ook lyrisch 
bezongen : ' En houd haar rustplaats daar Heer Kloeting rust geniet ; Hier lokt mij ' t Tuinmans huis ; 
daar zie ik in ' t verschiet Het pragtig Hofgebouw ; gints staat de staldeur open , Waar in de paarden , 
moede en afgemat van ' t lopen , Gekoesterd worden , voor den dienst hun Heer gedaan . Waarheen 
mijn zangheldin . ik bid , ik bid blijf staan .' Want de fraai aangelegde tuin met beelden aan 
weerszijden en de hemel - spheer in het midden moeten nog worden bewonderd . Kortom de 
dichter” 
 
In de verpondingen van 1690 komt Pieter Haak van Hoven samen met B.Duist voor in de afdracht 
voor 4 morgens en 100 roedens. Dat komt overeen met de verkoop in 1683. In de Quohier van 1713-
1729 wordt eerst Van Hoven en daarna Roos, Cloeting en als laatste uiteindelijk Faij genoemd als 
afdragers van de f.6,-. 381 Die opvolging van namen komt overeen met de bevindingen van Elias in het 
verloop van de verkoop. Houden we aan dat de redenering van Elias plausibel is, dan is Lusthoven 
een naam die vooral geplaatst kan worden tussen 1683 en 1714, uiterlijk 1721. Maar er is geen 
archiefstuk die het onderbouwd. Voor de OK betekent die redenering dat de kaart rond of na 1714 
zou moeten zijn voorzien van de naam Merenburg. Meer dan een vermoeden is het echter niet. 
Verder onderzoek naar Lusthoven moet dat aan het licht brengen. Voor de conclusie voor OK2 kan 
worden aangehouden dat het waarschijnlijk is dat de notering hier na 1714 moet zijn gemaakt. 
Plausibel zou zijn dat Cloeting deze na zijn aankoop in 1721 veranderd, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
De naam Lusthoven kan ook door de latere eigenaar Faij zijn ingesteld. Ook deze was echter al 
eigenaar van het buiten voor 1725. Het blijft hier dus gissen. 
 
Ad 7. Lups 
“Het huis wordt in 1701 gesticht door Jan Ermen en noemde het De Oliant. In 1719 verkocht hij de 
buitenplaats aan Jan Lups. Deze gaf het de naam Mereveld. Jan Lups was rond 1700 samen met 
Christoffel Brants een van de meest vooraanstaande Nederlandse kooplieden te Moskou; zij leverden 
onder meer klokken en Franse wijn aan tsaar Peter de Grote. Lups en Brants, eigenaar 
van Petersburg bij Nederhorst den Berg aan de Vecht, waren familie van elkaar.Jan Lups overleed 

 
381 SAA,30536-221 blad 57 
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voor 1742. Zijn weduwe, Susanna Hoon, en hun kinderen beheerden in 1742 samen de 
buitenplaats.”382  Zo is in ieder geval de lezing volgens Bertram en Kruizinga.383  

In de kohier van 1701 staat niet Jan maar Pieter Ermen genoemd.384 In de kohier van 1713-1729 is de 
overdracht van Pieter naar Joan Lups geregistreerd. Het jaartal is ook hier niet af te leiden. Een 
overname van Lups in deze tijd is echter plausibel, gezien zijn snelle aankopen in deze jaren. 

 Opvallend dat ten opzicht van OK 3 en4 er op  OK2 er sprake lijkt van een vergroting van de 
buitenplaats. Het beeld op OKT2 en OKT4 lijkt veel op elkaar, de kavel is even diep als het naast 
gelegen Merenburg op kavel 52. Op OKT2 loopt de tuin van Lups echter verder door, tot aan de 
achterlijn van het buiten van Rademaker op kavel 51. Het is een substantieel verschil met de beelden 
op zowel OKT als OKT. Het blijf echter een raadsel hoe het zich nu echt heeft ontwikkeld, omdat de 
tuin Meerenveld op kaart van Mol weer korter staat ingetekend. Wellicht heeft Lups de tuin verlengd 
en is deze na zijn dood in 1740 weer ingekort en het land weer uitgegeven als landbouwgrond. Wel 
lijkt de minder  verfijnde tekenwijze van dit deel van de tuin niet van dezelfde hand lijkt te zijn als het 
voorste gedeelte, dat veel gedetailleerder is opgemaakt. Het kan dus zijn dat dit stukje een aanvulling 
is uit de tijd dat de namen bij de tuinen zijn gegraveerd. Hebben we hier met een update van de 
kaart te maken? 

Lups zelf leeft tot 1740. Combineren we de kohier met dit gegeven dan kan het bijschrift dus zijn 
tussen 1714 en maximaal 1725 zijn geplaatst op de in 1725 uit te geven kaart.  

  
Fig. 43 buitens langs de Middenweg; Merenburg, Rademaker, Lups, van Hoven en Pancras, kaarbeeld 
1725 (?) en 1719. 

 
AD 8 van Hoven 
De buitenplaats of speeltuin staat op de OK2 aangeduid als “van Hoven”. Dit verwijst naar alle 
waarschijnlijkheid naar Gilles van Hoven de Jonge, zoals dat in de kohier van 1713-1729 staat 
vermeld als eigenaar van deze gronden, nadat deze eerst van Jan van den Broek zijn geweest.385 
Ook hier kunnen we weer niet een overname jaar in teruglezen en is de vermelding van “van Hoven” 
dus plaatsbaar geweest na 1713 en voor 1725. Het is immers niet waarschijnlijk dat van den Broeke 
het buiten als ‘Van Hoven” liet benoemen op de kaart. 
 

 
382 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-mereveld.html 
383 Bertram. 199,200 
384 SAA, 30536 
385 SAA, 30536-221 blad 58 
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in 1729 werd de buitenplaats Rozenburg aan de zuidzijde van de Middenweg gekocht door Jan van 
Eijck, volgens Kruizinga.  Deze buitenplaats heette hiervoor ‘Het Vischkaante’. Deze buitenplaats 
werd in 1642 gebouwd als een van de eerste van 6 in het blok ten oosten van de Kruiswweg en 
Maliebaan.386 In 1763 werd het aan de noordwestkant van de Middenweg liggende deel van het 
buiten eigendom van Josina Hillegonda van Eik. Ondanks dat het Rozenburg als grote buitenplaats 
aan de zuidzijde van de Middenweg lag, werd ook dit buiten Rozenburg genoemd.387 Dit komt 
overeen met de aanduidingen in de kaart van Mol uit 1770. 
De OK2  kan echter niet bij publicatie in 1725 al reeds de naam Rozenburg aan de zuidzijde van de 
Middelweg vermelden, als Rozenburg pas na 1729 werd aangekocht door Jan van Eijck en hij de 
naamgever van Rosenburg zou zijn.  De naam ‘Het Vischkaantje’ moet dus eerder zijn vervangen door 
Rosenburg. Dit verandert echter niks aan de conclusie dat het bijschrift van Hoven geplaatst zou 
moeten zijn tussen 1713 en 1725. 
 
Ad 9. Mevr Pancras 
Op de OK2 staat bij no. 8 Mevrouw Pancras. Op de OK6 staat geen naamsvermelding. In de kohier 
van 1713-1729 staat de afdracht van Jacob Bonte naar d.W. Burgem. Gerbrand Pancras Michielszn  
opgetekend.388 De Pancrassen  waren  inderdaad, meermalen, burgemeester van Amsterdam.389 390 
Gerband Michielsz Pancras wordt  in 1658 geboren. Hij is de zoon van Michiel Pancras (1623-1666), 
de 2e zoon van de oude Gerbrand Pancras. Hij trouwt met Joanna Boddens. In 1721 overlijdt hij, 
Joanna hertrouwd in 1727 met Dr. G.Boudens, raad der Admirialteit en enige jaren Burgemeester 
van Gouda.  Hij overlijdt in 1732, zij in 1734. 391392 
Volgens Kruizinga en Bertram wordt de buitenplaats pas in 1717 gesticht door deze Pancras. Op de 
Kaart van 1717 komt echter de buitenplaats al, zonder vermelding voor. Gesticht is dus een 
verwarrend woord in deze. Wanneer werd een speeltuin omgedoopt tot een buitenplaats of als 
zodanig als gesticht gezien? Ik heb helaas de koopakte door  nog niet kunnen achterhalen. Die kan 
uitsluitsel geven over wat en van wie hij had aangekocht. Feit is dat als er mevrouw Pancras wordt 
bijgeschreven op de OK, dat dit het geval moet zijn geweest tussen het overlijden van Pancras en het 
latere huwelijk van Joanna met Boudens; dus 1721-1727. Het is niet aannemelijk dat het buiten voor 
die tijd al op de naam van mevr. Pancras stond, alhoewel het woord Wed. toch vaak werd 
toegevoegd aan de naam als de echtgenoot overleden was en de echtgenote de zaken (of tuinen) 
voortzetten. Dat gebeurde in de 17e en 18e eeuw regelmatig en staat ook op OK2 bij bijvoorbeeld de 
Wed. Koopman zo aangegeven.393 De notering lijkt dus plaatsbaar tussen 1721 en 1725. 
 
Volgens het verpondingsregister van 1690 kan het zo zijn dat in dit buiten  Jan Six van Chandelier een 
aantal jaren aan het eind van de 17e eeuw hier heeft gewoond. Jan is overleden in 1695. Hij heeft het  
geval is, dan toont dit aan dat deze buiten al veel langer echt in gebruik was.  

 
386 De andere buitens waren ‘Pauw en Haage’, “Starrenbosch’, ‘Zomerlust’, ‘Maanenburg’ en ‘Groenlust”. 
387http://www.scripophily.nl/scripophily/textsVVOFperiodiek/ROZENBURG%20OF%20OUD%20ROOSENBURCH. pd. 
388  SAA,30536-221 blad 58 
389  In 1639, 1640, 1642, 1643, 1645, 1646, 1648, 1649 was Gerbrand Burgemeester van Amsterdam. Nicolaes Pancras was 
burgemeester in 1667, 1669, 1670, 1674, 1675. 
Gerbrand was een van de vier burgemeesters die bekend staan als “de beste vredemakers” en in het jaar van de Vrede van 
Munster de eerste steen legden van het nieuwe Raadhuis van Amsterdam, nu Koninklijk Paleis. Opmerkelijk is dat de 
steenlegging werd herdacht in o.a. een gedicht van de ook in de Watergraafsmeer verblijvende koopman en dichter 
Johannes Six van Chandelier. 
Gerbrand Pancras 1745-1789, schepen van Amsterdam  https://www.wikiwand.com/nl/Clifford_(geslacht) 
390 Gerbrand Claesz. Pancras overleed in 1649 overleed.  Hij was getrouwd met Aeltge Blaeu(w). Gerbrand Claaszn overleed 
in 1644. De zoon van Gerbrand, Nicolaes Pancras, wordt tevens burgemeester van Amsterdam en trouwt met Petronella de 
Waert. Nicolaes overleed in 1678. Petronella overleed in december 1709.390  Nicolaas Pancras kocht in 1662 twee 
boerderijen aan de Amstel. Hij sloopte ze en bouwde er een fraaie hofstede: Wester-Amstel. 390390 
391 https://www.openarch.nl/saa:af6d08b3-c0a7-4301-84d3-1e2f27df6eb1  
392 https://pure.uva.nl/ws/files/2011552/115523_14.pdf 
393 Goede voorbeelden daarvan zij o.a. de weduwe van Blaeu(w) en Nicolaas Visser. 
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Het buiten wordt later Bakkersparadijs genoemd, dit naar de eigenaar die in 1736 het grondstuk 
koopt; Pieter Bakker. Het lijkt later op te gaan in Rozenburg Noord, alhoewel op de kaart van Mol de 
buitenplaats nog is onbenoemd en Rozenburg (Noordzijde) separaat nog staat vermeld. 
  
Ad 10.  D’ormicus 
Volgens Bertram werd de hofstede Middenmeer gebouwd in 1701 door Abraham Dormieux.  De 
naam D’ormicus zou daar naar verwijzen. In 1726 verkocht Abraham de plek aan Jacob Haas of Faas. 
Faas was vanaf 1728 Heemraad in de Watergraafsmeer. De hofstede of buitenplaats was 10 morgens 
groot. Dormieux was zelf eveneens Heemraad en Schepen van de Watergraafsemeer vanaf 1728. 
Dormieux staat netjes in de kohieren van 1713-1729 evenals de doorhaling en vermelding van de 
nieuwe eigenaar Jacob Haas. Het buiten staat op  kaart OK3 van 1700 reeds met de vermelding ‘van 
Kusselaar’ aangegeven. Ook dan al zijn er, net als op de OK2, twee bouwsels te ontdekken binnen de 
tuin. Net als Middenmeer zal D’ormicus  zijn opwaardeerd of vernieuwd. Wel geeft de  combinatie 
van de naam en aankoopdatum aan, mits deze klopt, dat de vermelding geplaatst moet worden 
tussen 1701 en 1726. Wederom is in dit geval dus geen sprake van een eerste gebruik rond deze tijd. 
Van Kusselaar staat duidelijk vermeld op de kaart van 1700. In de Kohier van 1701 staat van 
Kusselaar nog benoemd.394 Er staan echter geen betaaljaren bij, nog een doorhaling wegens verkoop. 
Het betreft hier de Heer W. Carle Rudolph van Kusselaar. Mr. Carel van Kusselaar werd in 1672 
Heemraad en Schepen van de Watergraafsmeer, tevens in 1701. 
Wetenswaardig is dat Dormieux  soms ook in de winter op de hofstede kwam.  Een dag van te voren 
werden dan de kachels opgestookt. Er is zeer weinig bekend over het leven in de Watergraafsmeer in 
de herfst en winter, getijden dat de bewoners van buitens zich weer vaak terugtrokken binnen de 
warme muren van De Stad. Het buiten moet dus uitgerust zijn geweest met voldoende haardplaatsen 
om de boel tijdens vorst en sneeuw te kunnen bewonen. Dat waren immers de dagen waarop 
Dormieux de tocht durfde te ondernemen, omdat dan de wegen begaanbaar waren.  Later in de tijd 
is dit de buitenplaats geweest waar Carl Linnaeus enige tijd heeft doorgebracht, nadat prof. Johannes 
Burmannus het buiten had overgenomen van Christina van Kuyck, de weduwe van Dormieux. 
 
Voor de datering van de kaart kan worden aangenomen dat de vermelding D’ormicus dus plaatsbaar 
is geweest tussen eerstens in 1701 en uiterlijk in 1725, voorafgaand aan de publicatie van de kaart. 
 
Voor de omgeving Harteveldsbrug ontstaat zo het inzicht rondom de datum van opstelling van het 
kaartbeeld dan wel de aanduidingen; 

 
Nr. 
buitenplaats 

Aanduiding 
OK2 

Naamgeving kaartbeeld 

1 Swedenrijk 1680-1721 - 
2 Zorgwijk - - 
3 De Peerel 1690-1725 - 
4 onbenoemd - - 
5 Rademaker 1724-1725 - 
6 Merenburg Na 1714  
7 Jan Lups 1719-1725 Na 1714 
8 Van Hoven 1713-1725  
9 Mvr. 

Pancras 
1721-1725 - 

10 D’Ormicus 1701-1725 - 
 

 
394 30536-220 blz 29. 
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Fig. 44 Tabel Overicht van vermoedelijke tijdsperiode waarin de naamsaanduiding dan wel het 
kaartbeeld van OK2 is vormgegeven, gebaseerd op de omgeving Harteveldsbrug. Bij het kaartbeeld 
gaat het om afwijkingen ten opzichte van OK3, OK4 en OK6. 
 
Conclusie voor dit aspect dat onder de loep is genomen is dat de notering van de namen moet zijn 
gedaan vlak voor de uitgave van de kaart in 1725. Wat ook logisch is, als vooral de naamdragers de 
kosten van de opstelling van de kaart of het hele album moeten gaan dragen. 
Het kaartbeeld is echter lastiger te duiden. Slechts op één plek, bij Lups, zijn echt vraagtekens te 
zetten bij een cartering die veel vroeger ligt dan de naamgeving op de kaart. Dit stukje kaartbeeld is 
echter afwijkend van de anderen en kan zijn bijgetekend op een eerder opgestelde kaart.  
 

2.3.4.2 Omgeving Schagerlaan 

 

 
 
Fig. 45 uitsnede van OK2 rond de  Schagerlaan  
 
Opvallend op de kaart OK2 zijn de naamsaanduidingen rond de Schagerlaan.  
De personen die hier worden genoteerd zijn allen geen Dijkgraven of Heemraden van de 
Watergraafsmeer geweest. Tevens leveren de meeste namen niet direct interessante details over de 
personen op in de zoekregisters. Dat geldt ook voor de namen van de lusttuinen langs de 
Schagerlaan. Alleen van de Belvedere en van Meergenoegen kan worden gesteld dat deze naam voor 
1725 al gegeven werd aan deze plek. Hoe lang de naam Belvedere het volhield is nog niet helder, de 
naam Meergenoegen verdween waarschijnlijk rond 1725. 
Het ontbreken aan informatie hoeft geen directe relatie te hebben met al dan niet het belang van de 
tuinen of hofstedes voor de Watergraafsmeer. Duidelijk is dat het een hoek van de Watergraafsmeer 
is die op een andere manier op de markt is gezet en van begin af aan een andere invulling heeft 
gekend dan de andere delen van de Watergraafmeer. Hierop kom ik in hoofdstuk x nog terug. Voor 
Buitenplaats- of stamboom onderzoekers zijn de bezitters van de lusttuinen en warmoezerijlanden in 
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deze hoek eveneens minder aanlokkelijk zal geweest om hier onderzoek naar te doen. Toch zal 
blijken uit dit onderzoek dat juist ook in deze hoek veel informatie is te halen over de achtergrond en 
het functioneren van de Watergraafsmeer. Hier ligt dus zeker nog veel onontgonnen informatie en 
een onderzoeksopgave. 
Binnen deze scriptie bleek diepgaand onderzoek naar de eigendommen en het verhuur in en rond de 
Schagerlaan te tijdrovend om een compleet beeld op te leveren. Ik  heb moeten volstaan met een 
quickscan in de secundaire literatuur in combinatie met de gegevens uit de Verpondingsregisters of 
kohieren voor zover ik die had uitgezocht. Het Kohier van de 100ste penning geïnd tussen 1713 en 
1729 bleek het meest behulpzaam bij deze puzzel. 
Ik heb helaas niet alle beschikbare registers kunnen nalopen, waardoor de dekking van de puzzel da 
zeker niet 100% is. 
 
De volgende  namen vanuit secundarire bronnen of doorzochte kohieren wel enige richting voor de 
datering van de inscripties op OK2: 

 
Hermans(z) koopt volgens secundaire bronnen in 1722 buitenplaats Overzicht395  Het is niet bekend 
of de lustplaats al voor die tijd Overzicht heette, maar als de bron klopt, kan de naam Hermans pas  
zijn toegevoegd in of na 1722. (Jacob Pauw heeft tussen 1701 en 1711 de plaats in bezit gehad 
volgens zelfde bron). Ik vind Harmensz terug in de kohier van 1713-1729, vlak voor Stegman.396  
Hermansz verkoopt in de looptijd van de kohier de tuin, dus de vermelding moet plaatsvinden voor 
de overdracht aan Pierre Callibernet. De datum daarvan is niet af te leiden. Bij een combinatie van de 
secundaire bron en deze kohier is vermelding van Hermansz dus waarschijnlijk tussen 1722 en 1724. 
 
Stegman bezat het lusthof Meergenoegen in het begin van de 18e eeuw. Vanaf 1725 gaat het over 
naar zijn weduwe.397 Gezien de toevoegingen wed. bij Wed. Koopman (Middelweg-Maliebaan) mag 
worden aangenomen dat het ontbreken van deze toevoeging bij Stegman inhoudt dat Stegman nog 
in leven was ten tijde van de notering op de kaart. Dat houdt in dat de toevoeging tussen aanvang 
18e eeuw en 1725 moet zijn geplaatst. Maar klopt dit met de kohieren? 
Stegman komt niet voor in de kohier van 1687-1691 (30536-219) en niet in het register van 1699-
1712. In  het kohier van de 100e penning vanaf 1713 komt Stegman wel op twee plaatsen voor, 
althans in de vermelding “ Stegman, wed. van”. De eerste plek betreft een tuin van 1 morgen en 300 
roeden. Hier wordt f 12 afgedragen vanaf 1716 tot het eind van het register 1729. De weduwe van 
Paulus Stegman heeft verderop nog 2 morgens en 300 roeden land, waarvoor de afdracht aanzienlijk 
lager is; f 4. Het verschil kan zitten in het type grond; normale landbouwgrond of warmoes- of 
lusttuin geschikte grond of, in het laatste geval, gewoon landbouwgrond. Opvallend is hier de 
toevoeging “weduwe” in eerste instantie van Paulus Stegman. Later wordt Paulus doorgehaald en 
vervangen door Frederick.398  In die periode zal het eigendom van de weduwe van Paulus zijn 
overgedragen aan de zoon Frederick.  Paulus  Stegman zijn zoon heette inderdaad Frederik.399  De  
vermelding van Frederik komt al voor in het register van 1690, aan de ringdijk. Het kan dus zijn dat de 
tuin via de erfenis werd voortgezet of dat Frederik al eerder een tuin al dan niet via zijn vader had 
verworven of dat er sprake is van een oudere Frederik Stegman. Het is dan de vraag welke Stegman 
op de kaart bedoelt wordt; Paulus of Frederi(c)K. Dat wordt niet helder binnen dit onderzoek, 
waardoor de naam Stegman vooralsnog niet leidt tot een afbakening. Wel lijkt het door de 
vermelding bij Frederik (Stegmanszn) gaat om Paulus Stegman. De vermelding weduwe van Stegman 
kom ik in registers tegen vanaf 1718. Zij komt als weduwe van Paulus ook voor in een notarieel stuk 
van 1722, waarin zij als comparant samen met Arent van Dijk in een geschil over de Pauwenlaan 

 
395 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-overzicht.html  
396 SAA  30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 blad 22 
397 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-meergenoegen.html  
398 SAA 30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 blad 23 en 29 
399 http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/38774  
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tegenover de Heer Jacob Pauw staat. De Pauwenlaan lag achter de Schagerlaan. De weduwe 
ondertekend met Cornelia Havicius-wed. Paulus Stegman.400 In de akte worden verder benoemd 
Dijkgraaf Balthazar Scott en de heren Willem van Schie, Jan van Vliet, Gilles van Hoven de Jonge, 
Petris Haijman en Daniel van Genegen. 401 
Wanneer Stegman exact overlijdt heb ik nog niet kunnen achterhalen. Meest waarschijnlijke datum is 
de vermelding in het register van begraven uit 1711.402  
Vermelding van de naam Stegman brengt dus verwarring met zich mee. Uitgaande van het feit dat hij 
in 1718 niet meer in leven is zou de naamsaanduiding dus voor 1718 kunnen zijn, met vroegste 
daterering mogelijk nog voor 1690. Het blijft een aantekening met een kanttekening 
 
De la Court komt in de verpondingsregister 1689-1691 voor op de Schagerlaan, met de opvallende 
vermelding “Franse tuinder”. 403 In de 100st penningen vanaf 1713 komen we De la Court nog steeds 
tegen. Dit geeft dus voor de kaartvermelding geen afbakening richting 1725 aan. Wel kan er sprake 
zijn van een vroege vermelding. 
 
In de hoek bij de Schulpbrug staat de vermelding van de Hr Renart ofwel Renard. Deze zou de plek 
voor 1725 Querendo hebben genoemd, maar dit staat niet op de kaart.404 Of hij ook na 1725 nog 
eigenaar was is mij nog niet bekend. In het verpondingenregister vanaf  1713 komt Renard voor als 
eigenaar van een klein lustoord, afdracht f.1.8 ten opzichte van f 6.8 voor Gillot, zijn buurman. 
Omdat hier meerdere doorgestreepte eigenaren zijn vernoemd is het niet helder in welk jaar Renard 
exact heeft afgedragen. In de oudere verpondingsregisters van voor 1719 kom ik geen Renart of 
Renard tegen. 
 
Kornelis of Cornelis Roos bezit in het verpondingenregister van 1690 nabij de Schagerlaan een 
“ongemaakte tuin”,  met verder geen details of afdracht. Ook in het inningsregister van de 100ste 
penning vanaf 1713 komt Cornelis Roos voor in de Schagerlaan omgeving. Deze verkoopt zeker voor 
1728 zijn bezit aldaar, gezien de doorhalingen in het register.405  
 Voor de datering van de OK geeft het verder geen houvast. De vermelding kan stammen zeker vanaf 
1690 tot aan 1729. Overigens komen een Dirk en  Pieter Roos naar voren bij het bezit van lusthoven, 
dat zij  in 1714 kochten. Dirk Roos koopt Merenburg in 1704 en wordt in 1715 Heemraad en Schepen. 
Welke heer Roos bedoeld is op OK2 is onduidelijk, maar de familie Roos komt dus zeker vanaf 1690 
voor in de Watergraafsmeer en omgeving van de Schagerlaan. 
 
Jan van der Plaat komt voor in het register vanaf 1714 tot zeker 1729 heeft hij daar betaald. (blad 
23) f 7.10 300 roeden. Simon plaat heeft ook twee naast elkaar liggende lusttuinen van elk 300 
roeden en betaalde f 4 en f3 daarvoor. Ook hij bezat de tuinen lange tijd; van 1713 tot zeker 1729 
(eind van dit register).406 In de vroegere registers kom ik geen van der Plaat tegen. 
 
Rudolph Wetstein bezit een tuin zonder behuizing van 300 roeden f 3.10  vanaf 1713 tot minimaal 
1729 407 In de voorgaande kohier komt Rudolph niet voor. De vermelding zou dus moeten stammen 
vanuit 1713 of later. 
 

 
400 SAA 5075-8299  Akte 314966 https://www.openarch.nl/saa:a3cb51cc-3483-50ee-e053-b784100a6caf  
401 Daniel van Genegen had eveneens landerijen in de omgeving van Hillegom en banden met de familie Six. 
Bron o.a. https://www.collectiesix.nl/en/archief/item/13763  
402 https://www.openarch.nl/saa:ce51e894-e6e8-40b0-b347-60ae9c2c0992 dtb 1093 folio p101 
403 SAA 30536-219 blad 5 
404 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-quoerendo.html  
405 SAA 30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 blad  11 
406 SAA 30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 Blad 23 en 24 
407 SAA 30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 blad 24 
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Gillis Cleermont komt in het verpondingsregister van 1690  voor met een speeltuin langs de Ringdijk. 
De huurwaarde is niet bijzonder hoog, f 375. De afdracht is f 2. Hij draagt in het register tot 1727 Het 
zou kunnen duiden op de inderdaad kleine speeltuin bij de toevoeging Clermont op de OK2. 
Langs de vrijelaan heeft hij nog een speeltuin, waarvoor geen huurwaarde en afdracht staat 
genoteerd. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze Cleermont in het register dezelfde is als op de 
kaart, maar de volgorde bij het register bij de Ringvaart klopt wel heel aardig met de locatie op OK2. 
Dat zou inhouden dat Cleermont al te noteren zou zijn vanaf 1690. Tevens komt Gillis voor in het 
register tot 1717.408 
Paulus Macron lijkt uit het 100ste verpondingenregister in 1713 een buiten van ca 5 morgens te 
hebben gekocht, bestaande uit diverse onderdelen. Hij betaald er f 10.16 voor.409 Volgens de 
bronnen die Bertram aanhaalt stichtte Paulus Markon of Marcon hier aan de Ringvaartdijk in 1704 
een buiten.410 Dit is de buitenplaats die bekend wordt onder de naam “Dantzig”. 
Op blad 39 in de kohier  komen we nog twee keer Macron tegen voor twee tuinen waarvoor geen 
afdracht hoeft plaats te vinden. Kennellijk staat daar geen bebouwing op. Jan Rochuszn Markon heeft 
een speeltuin ter grootte van 300 roeden in de omgeving van de Schagerlaan, maar dat is niet het 
buiten bij de Ringvaart.411 Hij komt in de verpondingen tussen 1689 en 1713 echter niet voor. De 
daturm van stichting die Bertram aanhaalt kan ik dus nog niet onderbouwen. Vooralsnog moet de 
notering dus van na 1713 stammen. Paulus Markon was overigens fortuinlijk koopman in zijde 
stoffen op de Fluwelen Burgwal.412 
 
Esaye Gillot is duidelijk van een ander kaliber. Hij is eveneens koopman in fluwelen en zijden stoffen.   
Uit de insolvente boedel van Christoffel Hendrik Freher koopt hij  een boerenwoning op 1 april 1732 
aan de Ringdijk. Hij is dan al 35 jaar oud en reeds Heere van Heemstede.413  
Op 1 februari 1723 had hij tevens al de Vergulde Eenhoorn gekocht, eveneens aan de Ringdijk.414   
Gillot blijkt ook  gronden te hebben gehad tussen de Omval en de Schulpbrug. In het lofdicht van 
G.Tysens in de bundel van Verheerlykt Watergraafsmeer is sprake van een lusthof met een 
zessprong, als een sterrenbos.  Op geen van de afbeeldingen van de Watergraafsmeer is dit 
sterrenbos echter terug te zien. Het zou kunnen duiden op de hoek met warmoesland en hoge hagen 
tegen de Tochtsloot en de Amstel aan, die ook in de dichtregels van Tysens fvoorkomen. Die plek is 
herkenbaar op de kaart van 1719.  
In de Kohier van 1713 staat vermeld dat hij twee maal aan de Ringvaart, omgeving Schagerlaan 
eigendommen van Jan van Mekeren heeft overgenomen, in beide gevallen voorheen van Straalman.   
Waarschijnlijk betaald hij vanaf 1727, maar dat is niet geheel duidelijk opgeteknd. Verderop in hde 
kohier komt Esaye diverse malen voor als eigenaar van stukken grond tussen de 300 roeden en 10 
morgens. Telkens heeft hij ze een aantal jaren in de periode tussen 1713 en 1729. Het is duidelijk dat 
hij hier opkoopt en een aantal jaren later verkoopt.  
Het is niet opmerkelijk dan Gillot vooral investeert in de hoek van de Watergraafsmeer met de 
warmoeslanden. Het blijkt naast een koopman ook een echte vastgoedhandelaar te zijn, maar wel 
een van enige allure. In 1723 koopt hij immers het Kasteel Heemstede op en voert daarmee de naam 

 
408 SAA 30536-221 blad 10 
409 SAA 30536-221 kohier van de 100ste penning 1713-1729 blad 30  
409 SAA  30536-221 blad 11 
410 Christian Bertram, Noord_Hollands Arcadia, ruim 4000 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, 
prenten en kaartuen uit de Provinciale Atlas van Noord-Holland (Alphen aan den Rijn: Stichting Provinciale Atals 
Noord-Holland / Canaletto Repro-Holland, 2005). 82 
411 SAA 30356-221  blad 30, 34  
412 https://www.doopsgezindamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/11/ida-december-2020.pdf blz 11. 
413 https://archief.amsterdam/indexen/deeds/3f907bfb-f0db-461a-a3cd-
ad59274f0398?person=9b89dba2-1b07-4451-e053-b784100a55a7. Wit, S.de , “Het Huis Heemstede 
te Houten”,  Tussen Rijn en Lek, 1987 no 2, 3 -12. 
414 https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amstelveen-eenhoorndevergulden.html 
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van Heer van Heemstede (Utrecht).415 In 1734 verkoopt hij overigens deze “Riddermatige hofstad” 
aan Frederik van der Does, maar kennelijk zonder de rechten uit de Heerlijkheid.416 In 1752 wordt 
namelijk de boedel van de Heerlijkheid verdeeld tussen zijn zonen.417 Aangenomen mag worden dat 
hij in 1752 is overleden, alhoewel geen akte in het DTB register van Utrecht, Amsterdam, Haarlem of 
Alkmaar is gevonden.418 
Esaye had met het bezit van het Kasteel en de Heerlijkheid Heemstede een status waar de 
eigendommen in de Watergraafsmeer niet aan konden tippen. Het lijkt er ook op dat Esaye vooral 
investeerde in warmoesgronden met hofsteden, waar hij eventueel nog een tuinhuis of koepel had 
om dichtbij De Stad zaken te kunnen doen, te kunnen ontspannen of te verhuren. Zeker is dat hij 
landen, huizen en rechten op tolheffingen druk kocht, verhuurden en verkocht als we kijken naar zijn 
bezit in bijvoorbeeld de huidige provincie Utrecht.419  
Zijn bezittingen daar waren veel omvangrijker en gevarieerder dan in Amsterdam. Vaak zaten er 
warmoeslanden en hofstedes of boerderijen bij. Uitgaande van de vermelding van de aankoop  in 
1723 van de Vergulde Eenhoorn (zie eerder) kan worden gesteld dat de toevoeging van Gillot niet 
aannemelijk is voor 1723. Aan de andere kant heeft Gillot diverse andere percelen warmoesgrond 
aangekocht. Hij staat 4 maal genoteerd in de kohier tussen 1713 en 1729 met gronden, maar telkens 
na de eerste vermeldingsnaam en voor de laatste. Dat houdt in dat hij in die tussenperiode heeft 
gehandeld, maar nooit de gronden lang in bezit heeft gehad.  
 
Gillot en zijn hofstede of buiten wordt nogal uitvoerig beschreven in de lofzang van Tysens en 
afgebeeld in de etsen van Stopendaal in de bundel  VWG. Hij zal daarvoor hebben betaald, zowel 
voor de vermelding als de gravures.  Interessant is om te vermelden dat door onderzoek ter Kasteel 
Heemstede is gebleken dat de verhoudingen die zijn afgebeeld op diverse afbeeldingen van het 
kasteel zijn overdreven en dat de hagen en bomen niet zo hoog waren als geschilderd of getekend. 
Dit is ook zeker het geval bij de tekeningen van Stopendaal voor de buitens in de Watergraafsmeer. 
De tekeningen werden vaak in opdracht van de eigenaar gemaakt, die met de prenten zijn bezit en 
status wilde zien vereeuwigd. Hierin heeft natuurlijk competitie tegenover de “buurman” en 
belangrijke rol gespeeld, net als het feit dat op deze manier het netwerk kon worden herinnerd aan 
de posities van de eigenaren. Dit laatste was van belang bij het in beeld blijven voor de diverse 
baantjes die onder de regenten jaarlijks werden vergeven. Waarschijnlijk is dit tevens van groter 
belang geweest voor de regentenklasse uit Amsterdam die ontstond uit allerlei kooplieden uit zeer 
diverse lagen van de bevolking, dan voor meer adel-gerelateerde streken en steden. De adel had 
namelijk zijn eigen systematiek bij het elkaar toespelen, bedelen en introuwen van posities, baantjes 
en vermogen. 

 
415 https://www.oudhouten.nl/late-middeleeuwen/kastelen-in-houten/kasteel-heemstede/de-tuinen-van-heemstede/ 
416https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=32&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl
&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=esaye%20gillot (Utrecht,  UU, Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de 
stad Utrecht 1560-1905  Inventarisnummer: U162a015) 
417https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl
&mizk_alle=esaye%20gillot&miview=ldt 
418 Esaye trouwt in Haarlem en veel Gillots zijn later terug te vinden in de omgeving van Alkmaar. 
419 Voorbeelden; 
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=12&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&misort=last_mo
d%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=esaye%20gillot  
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U176a004 en 
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=12&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&misort=last_mo
d%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=esaye%20gillot Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: 
U176a004 en 
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=36&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&misort=last_mo
d%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=esaye%20gillot Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: 
U162a012  en 
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=36&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&misort=last_mo
d%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=esaye%20gillot Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: 
U139a027  
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Esaye was in dat opzicht ook een toonbeeld van de import-koopmannen in Holland, die het in korte 
tijd gemaakt hadden in een land waar zij niet van oorsprong vandaan kwamen. Amsterdam was als 
superieure handelsstad een broeinest van nationaliteiten en voor migranten zeer toegankelijk.  Esaye 
komt van oorsprong uit Alencon in Frankrijk.  De Watergraafsmeer herbergt veel van dit type 
ondernemende kooplieden uit vooral Frankrijk en België. Opvallend is tevens dat zij vaak behoorlijke 
netwerken, via familie of handel, onderhielden met de zuidelijke landen van Europa, waaronder ook 
zeker Italie. Het intrekken van het Edict van Nantes in 1685 door Lodewijk XIV zorgde ervoor dat een 
enorme vloed van Hugonoten naar Nederland vluchtte. Dit valt samen met de wederopbouwtijd van 
de Watergraafsmeer na de inundatie in 1672. Daar waar de Kastelen de versteende statussymbolen 
van de adel waren in Nederland, kwamen deze kooplui uit landen waar buitens veel algemener het 
toonbeeld van rijkdom en luxe was. Het kan dan ook heel goed zijn dat de opkomst van deze 
handelaren in Amsterdam een stimulans zijn geweest voor de ontwikkeling van de 
buitenplaatscultuur in en rond Amsterdam en andere Hollandse steden. 
Esaye kent geen vermelding in het Poorterboek van Amsterdam, maar was wellicht ook geen 
inwoner van Amsterdam. Wel Philbert en Manuel Gillot in 1651420421 Hij was getrouwd in Haarlem 
met Magdelaine Desormeaux, geboren in Herly, Pas de Calais Frankrijk.422  Hij stierf vermoedelijk in 
Houten op 18 maart 1752. Opvallend is dat zowel de oorsprong als het overlijden sinds 1908 al enige 
vragen oplevert. Wellicht ook omdat Esaye voor die tijd een  aanmerkelijke leeftijd van 85 jaar 
behaalde. 423 
 
Samenvattend ontstaat  voor de noteringen rond de Schagerlaan het volgende beeld; 

 

 
Fig. 46Tabel   De namen van persone of lusthof n rond de Schagerlaan die van belang kunnen zijn bij de datering van de bijschriften op OK2. 
Op basis van kohieren tussen 1689 e 129 is een periode aangegeven waarbinnen de notering waarschijnlijk is geweest.  

 
420https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22gillot%22%7D&sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslacht
snaam%22:%22Gillot%22%7D,%22search_s_register_type_title%22:%5B%22Poorterboeken%22%5D%7D&sort=%7B%22order_s_type_title
%22:%22asc%22%7D 
(SAA , 5033 I- 2) 
421 Het poorterschap was een privilege waarvoor flink betaald moest worden. Slechts een klein deel van de stedelijke bevolking kon dit 
betalen. Een deel van de bevolking mocht geen poorterschap kopen zoals joden en soms katholieken. Ook werd er onderscheid gemaakt 
naar sekse en huwelijkse staat. 
De autochtone stedelijke bevolking kon het poorterschap bij geboorte krijgen. Maar migranten moesten het kopen of krijgen, bijvoorbeeld 
door te trouwen met een poorterdochter. In de poorterboeken staan de personalia van de poorter en van de getuigen. Hieruit kan de 
herkomst van de poorter worden afgeleid, maar ook zijn sociale netwerk. Omdat het grootste deel van de migranten te arm was om het 
poorterschap te kopen, is maar een klein aantal migranten in de poorterboeken terug te vinden. Bron 
https://vijfeeuwenmigratie.nl/foto/poorterboek-0 
422 https://www.genealogieonline.nl/stamboon-franken/I16353.php 
423 http://www.heraldry-wiki.com/arms/literature/journals/leeuw/1908.pdf  blz 87-88 scanblad 50 

Naam eigenaar  Periode vermelding  
mogellijk    

Hermans onduidelijk 
Stegman < 1729 
de la Court 1689-1729 
Renard >1713 
Roos >1690 <1729 
van der Plaat >1719 
Wetstein >1713 
Cleermont  > 1690 < 1717 
Macron >1713 
Gillot >1713 < 1729   

Belvedere  < 1725 
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Kijkend naar de mogelijke datering van de namen rond de Schagerlaan lijkt het voor de hand te 
liggen dat deze aantekening dateren tussen 1723 en 1725. Dat is vlak voor de publicatie van de 
bundel van Nidek.424 
 

2.3.4.3 Kruisweg ZO zijde, hoek Ringdijk 
Als we kijken naar het kaartbeeld van de Meer in de hoek van de zuidwest hoek van de Kruisweg, 
waar deze aansluit op het jaagpad langs de Ringvaartdijk, vallen een paar zaken op. Vrij pontificaal 
staan de Leeuw laan en het buiten van Willem van Schie benoemd. In welke periode moeten we deze 
vermeldingen plaatsen? 

De Leeuwelaan komt voor op OK2 en OK3, maar niet op OK4 en OK6. Duidelijk is dat in de tijd van 
Stopendaal de laan bekend moet zijn geweest, in ieder geval moet er een weggetje hebben gelegen 
op de grensscheiding tussen de twee hier voorkomende buitens. In 1719 was het pad echter niet zo 
prominent dat deze werd opgenomen en op de kaart van Mol is de link naar Jacobus van Leeuw(e) 
aanwezig in de vermelding van Leeuwenrust.  Dat buiten was volgens Kruizinga voor 1730 van Jacob 
van Leeuwe en ging vervolgens via overerving over op zijn dochter.425 Leeuwenrust zou dan een 
naamgeving zijn met een directe link naar de overleden stichter. In ieder geval moet Jacob dan al 
lange tijd zijn overleden als we afgaan op de vermeldingen in de kohieren. Jacob zelf komt in de 
kohier van 1699 tot 1712 twee maal voor als betaler. Eénmaal voor een lusthof aan de Schagerlaan, 
even later langs de Ringdijk vlak voor de kruising met de “Cruijswegh Suijdt sijde westwaarts”. 426  Dat 
komt overeen met de locatie waar de laan naar toe loopt. In 1713 wordt niet Jacob Leeuw, maar zijn 
vrouw genoemd, zij draagt af als “Weduwe van Jacobus Leeuwen”.427  Op basis van de plek van Jacob 
Leeuw in de kohier van 1699 ontdek ik, niet via de index maar tussen de regels, weer Jacob Leeuw.428  
Hij staat daar wederom, betalende vanaf 1690 vermeld, met zijn buurman Jacob Charles, op de hoek 
Ringdijk en Kruijswegh opgetekend. Charles was eigenaar van het buiten dat later over zou gaan naar 
Schepen Willen van Schie. Helaas heb ik de voorgaande kohier niet kunnen natrekken, maar Leeuw 
of Leeuwe had dus al een buiten daar in 1690. Vermelding van de laan kan zo stammen van eind 17e 
eeuw. Dat de laan verdwenen is op de OKT is wellicht het gevolg van het overlijden van Jacob voor 
die tijd; eigenaar weg, laan opgeheven. Tenslotte liep de laan tussen de landerijen door en zal de 
pachter van die grond geen nut maar eerder last hebben gehad van het weggetje. 

Ook Jacob had, zoals zo velen in de Watergraafsmeer, een link met de verre buitenlandse handel. In 
1684 wordt bij de notaris door hem samen met Anthonij Blonters en Pieter Harings een 
ontwerpomschrijving van het wegen van Stokvishout gedeponeerd.429 Stokvishout [Haematoxylum 
brasiletto ) werd geïmporteerd door de compagnieën die handeldreven op Aruba, Curaçao en 
Bonaire.430  

Het is wederom een bevestiging van de stevige link die er ligt tussen de buitenplaatsen, het werken 
in en met vormen van compagnieën en de koloniën. Compagnieën werden overigens ook tussen 

 
424 Brouerius van Nidek, Verheerlijkt Watergraafsmeer of Diemermeer. 
425 Kruizinga, Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam. 108 
426 SAA, 30536-220 blad 6 
427 SAA ,30536-221 blad 21 en 22 
428 SAA, 30536-219 
429 SAA, 5075-4771 akte 58772 https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e2-2e44-666d-e053-b784100a1840/nl  
430 https://www.dbnl.org/tekst/_bij005191401_01/zoek.php en  https://cbs.aw/wp/wp-
content/uploads/2016/12/H2_LandscapeSeries_The_History_Of_Resource_Exploitation_In_Aruba_10-10-
2016-1.pdf Op blad 4 van de laatste bron staat omschreven dat nog steeds onbekend is waarom de Nederlands 
nu juist dit hout aanduidden als Stockvishout.  
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familieleden opgericht en waren vooral een handelswijze, waarbij risicospreiding bij innovatieve 
trajecten de reden achter de handelsvorm was. Innovaties en risicovolle ondernemingen waren er in 
en rond de tijd van de Gouden Eeuw te over en paste als handelsvorm dus bij de Amsterdamse 
handel en mores. 

Bij het speuren naar Jacob van Leeuwen in het kohier van 1689 valt weer het enorme aantal namen 
op in het gebied rond de Schagerlaan en de Ringdijk tot aan de Kruisweg. Vele speeltuinen en tuinen 
worden hier al benoemd. Het was een gewirwar van eigendommen en heiligdommetjes, met vaak 
ook vrouwelijke eigenaren op schrift. Na de meer dan vijftig tuinen aan de Schagerlaan had ook de 
Vrije laan een aaneenschakeling van zo een twintigtal tuinen. Aan de Ringdijk lagen de speeltuinen 
tussen grote stukken “lant” in; de grote boeren wisselden af met kleiner bezit. Wat dat betreft geven 
alle onderzoekskaarten zeker geen overdreven beeld af.  Ook in de 17e eeuw was het dus al een 
drukte in de Zuid West hoek van de Meer. Hoe groots we ons de tuinen en vooral opstallen moeten 
voorstellen is een heel ander verhaal. De grootte was bijna overal eender; 300 roeden. Of er een 
simpel tuinhuis, theekoepeltje of stalletje stond blijft nog even de vraag. 

De heer Schepen Willem van Schie zou volgens Kruizinga de hofstede “Claverblad”, het latere 
Meerrust, hebben gebouwd. Willem was heemraad van de Watergraafsmeer vanaf 1706. Wederom 
een van de heren die rond het begin van de 18e eeuw het bestuur in kwamen. De optekening is als 
Schepen dus plaatsbaar vanaf 1706. Tot welk moment hij schepen is geweest heb ik nog niet 
achterhaald, maar in ieder geval was hij in 1722 nog volop in functie. 431 

Naar aanleiding van het nadrukkelijk vermelden van de Schepen van Schie heb ik bekeken welke 
schepenen in een zelfde tijdsvak al dan niet expliciet werden vermeld (zie tabel x). Wellicht geeft dat 
richting aan het expliciet voorkomen van namen.  

1697 Pieter Sweedenrijck Swedenrijk 
1701 Carel Rudolph Kusselaer D’ormicus  
1706 Willem van Schie van Delft Vernoeming Schepen 
1708 en 1713 Balthasar Scott Vernoeming Dijk Graaf (1713) 
1711 Petrus Hayman Vernoeming Schepen 
1715 Dirk Roos Meerenburg  en naam zonder 

functie bij Pauwelaan (wellicht 
andere Roos) 

1717 Gilles van Hoven Naam zonder  functie 
1718  Daniel van Genegen geen 
1719 Joan Lups Naam zonder functie 
1722  Pieter Six geen 
1733  Joan Clemens geen 
   

fig. 47Tabel van Schepenen van de Watergraafsmeer tussen 1697 en 17 die al dan niet direct bij naam of via hun buiten worden geduid op 
de OKT.  

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de benoeming van de functies vooral komt uit de periode dat 
Scott samen met van Schie en Hayman de dienst uit maakten. Dat zou inhouden dat de bijschriften 
op dat vlak stammen uit de periode rond 1713, als net Scott Dijkgraaf wordt en van Schie en Hayman 
schepen zijn. De Schepenen van later, 1715 en verder worden niet zo benoemd. Het lijkt niet van 
zelfsprekden dat Roos, van Hoven of Lups zich niet als schepen lieten vermelden als van Schie en 
Hayman dat wel zo expliciet deden. Zeker gezien de aandacht die er naar van Hoven en Lups uitgaat 

 
431 Zie noot 140 
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in de lofdicht van broodschrijver Tysens en afbeeldingen van Stopendaal die deel uitmaken van de 
bundel “Verheerlykt Watergraafsmeer”. Voor beiden zullen de heren hebben moeten betalen. Niets 
voor niets in het Amsterdamse, handel is handel. 

In de periode rond 1713 overlijdt ook waarschijnlijk Jacob van leeuwe. Zijn vrouw gaat de afdracht 
betalen en zal niet onmiddellijk de laan naar haar buiten hebben laten opheffen. Het zal er wel al 
veel eerder hebben gelegen, waardoor het ook hier mogelijk is dat de gravure van eind 17e eeuw is.  

Verder is opvallen aan het kaartbeeld in deze hoek dat de opname de eerdere frappante opname van 
de molens in combinatie met naamgeving van de tochtsloot die hier loopt. Op de OK2 wordt deze 
nog Molen Watering genoemd, verwijzend naar de functie van de Molens. Op de OK4wordt d toch 
Dwars Tocht Sloot genoemd, een naam die geen enkele link meer legt met de droogmakerijkmolens 
van weleer. Hier lopen twee tijdslijnen uiteen; het kaartbeeld en de streeknamen. De streeknaam 
lijkt hier beter te passen bij 1725 dan de nog getekende molens. Dit voedt het beeld dat de 
bijschrijvingen van latere datum zijn dan de gravure zelf.  

         

fig. 48 Uitsnedes rond de Kruisweg en kavel 26 van OKT 2, 3 en 4. 

Het ontbreken van de buitenplaatsjes op de OK2, zoals deze wel voorkomen  in de hoek van de 
kaartuitsnede van OK4 uit 1717, lijken dat wederom te bevestigen. Het is onwaarschijnlijker dat deze 
juist zijn verdwenen in het eerste kwart van de 18e eeuw, dan dat zij zijn ontstaan na het amoveren 
van de molens langs de Amstel. Op de kaart van Drogenham en Stopendaal, OK3, staan de huizen en 
tuinen op dezelfde plaats getekend, maar worden geflankeerd door moesthuynen. Die moestuinen 
passen niet zo in het kaartbeeld dat bij het Verheerlijkt Watergraafsmeer hoort; dat moet een en al 
luxe en lusthoven uitstralen. Daar waar moestuinen worden vermeld op de kaart, staan ze 
ingetekend als ware barokke tuinen, ver van de waarheid weergegeven dus. Overigens worstelt 
Stopendaal daar ook op OK mee; hij tekent daar op twee verschillende wijzen de moestuinen in. 

         

Fig. 49 Weergave van de moestuinen op OK2, en 4  bij de Ringvaart nabij de Oetewalerbrug in 
vergelijk met de afbeelding van de moestuinen langs de ringdijk bij de Schulpbrug op OK4. 
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De conclusie voor deze plek is daarbij dat de bijschriften moeten stammen uit de periode rond 1713, 
het kaartbeeld ook passend is voor de situatie rond 1690, zeker als we kijken naar de weergave bij de 
molens langs de Amstel. Het geschetste kaartbeeld is niet bijgewerkt naar de situatie van rond 1717 
of 1725. 

 

2.3.4.4 Hr. Dijk Graaf Balth Scott 

 
Fig. 50 Uitsnede uit OK2 van Reigersburg, het bezit van Dijkgraaf Scott. 

Op de OK2 staat duidelijk de naamsvermelding van Scott aangegeven bij de buitenplaats Reigersburg 
aan de noord-oostzijde van de Kruisweg. Scott is eigenaar geworden van Reigersburg door te 
trouwen met de dochter van de vorige dijkgraaf, De Vicq. Opvallend is dat het andere buiten van 
Vicq, bij het Nieuwe Diep juist buiten de Ringdijk, geen vermelding meer staat. Op OKT uit 1717 staat 
het buiten niet eens meer getekend. Op de OK3 van Stopendaal staat het nog pontificaal op de kaart, 
aangevuld met een boerderij in de hoek van de Ringvaart en de Kruisweg. Op de kaart van Tirion en 
Mol staat het buiten en deze boerderij ook niet meer aangegeven, maar worden wel rijkelijk 
moetstuinen in deze landtong geduid en op de kaart van Mol zelfs in deze hoek om Reigersburg 
heen. Het moet vruchtbare grond zijn geweest. Het was dan ook vast geen toeval dat juist op deze 
plek zo een welvarende hofstede met buitenplaats is ontstaan. 
De naam van Scott staat op de OK2 alleen bij Reigersburg aangegeven. Dat kan er op duiden dat het 
bijschrift is gemaakt toen hij net Dijkgraaf was geworden, rond 1713. Later wordt Scott een echte 
grootgrondbezitter in De Meer en heeft hij meerder buitenplaatsen in bezit, vooral in de Noord Oost 
hoek van de Meer. Op de OKT2 worden juist de hofsteden die daar liggen niet benoemd.  
 
Kijken we naar de vormgeving van Reigersburg op de diverse kaarten dan zien we op de kaart van 
Stopendaal, OK3,  een buitenplaats met een oprijlaan en op beide hoeken een bijgebouw. Op de OK4 
uit 1717 lijkt het huis veel meer voorop de kavel te staan en in een L vorm te zijn opgetrokken. Voor 
het huis ligt meer een plein dan een oprijlaan. De OK2 laat weer een ander beeld zien, hier is de L 
vorm van het gebouw ook aanwezig, maar zou je aan de tekenvorm en de bedden bij het voorplein 
kunnen afleiden dat het naast een siertuin ook een moestuin had, meer een uitstraling als een rijke 
hofstede. In alle gevallen is het buiten omgeven door een bomenhaag en is het grondvlak op de kavel 
gelijk gebleven. 
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Fig.51  Reigersburg in eigendom bij de Vicq op OK3 en bij Scott in 1717 op OK4. 
Grondvlak van de gebouwen zijn duidelijk gewijzigd, de buitenplaats zelf ligt eender op de kavel. 

De afbeelding op OK2 is veel ruwer en minder prestigieus getekend dan het miniatuur buiten op de 
OK4 in 1717. Dat kan aan de tekenstijl liggen en hoeft niet te betekenen dat het ook in het echt een 
simpeler gebouw betrof. Wel lijkt het stug dat Stopendaal zowel en de gravures in alle allure maakt 
als deze simpele verbeelding van buitens die hij tot in detail zo kende. Wat dat betreft lijkt het niet 
gek dat Kruizinga stelt dat hij niet verwacht dat Stopendaal, gezien de tekenstijl in de kaart, de 
graveur is van OK2. 

Naast de tekeningen van Stopendaal is er nog een prachtig schilderij bewaard gebleven van 
Reigersburg. Een van de weinige, wellicht het enige schilderij van een buitenplaats uit die tijd in de 
Watergraafsmeer. Het is een schilderij van Jan Hackaert.432 

 
Fig. 52 De buitenplaats Reigersburg in de Watergraafsmeer in de periode 1651-1685 
Bron;https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hackaert_-_De_buitenplaats_Reigersburg_in_de_Watergraafsmeer_-_308_-
_Amsterdam_Museum.jpg 

 
432 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hackaert_-
_De_buitenplaats_Reigersburg_in_de_Watergraafsmeer_-_308_-_Amsterdam_Museum.jpg  
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De buitenplaats is geschilderd vanaf de achterzijde van het huis, waar een opmerkelijk nonchalant 
paadje naar de laan aan de achterzijde loopt. De laan wordt aan het eind afgesloten door een hek. 
De prachtige theekoepel die op de OK4 staat, lijkt hier al voor te komen. Het huis staat dwars op de 
kavel en heeft kenmerkende hoge slanke schoorstenen. Het huis heeft een Bell Etage en  opvallend 
hoog souterrain die dienst- of kelderingangen laat zien. Wellicht is dat de reden geweest dat het de 
inundatie van heeft overleefd. Op het schilderij is achter, of juist voor het huis, nog bebouwing te 
zien. Donkerbruin, tonalistisch ondergeschikt geschilderd, maar toch voor de goede kijker zichtbaar. 
Het lijkt een beetje doorgezakte rieten kap te zijn, zoals een rietgedekte boerderij als Weltevrede, 
aan de overzijde van de Duivendregstse brug. De totale opzet met het hoge dwarse voorhuis en 
achterliggende stallen en schuren lijkt sterk op de hofstede Waterhond, die even verderop langs de 
Ringdijk stond (zie fig.x).. Rechts op het schilderij staat nog een soort hooiberg weggemoffeld.  Dit 
beeld zou goed passen bij de ontwikkeling van de hofstedes waarbij het voorhuis zich in latere tijden 
tot  een separate buitenplaats voor de heer ontwikkelde. De hofstede zelf zal hier vanaf de 
ingebruikneming van het land, na 1631, zijn opgebouwd in eenvoudige vorm.  Joan Pronk bezat 
volgens Kruizinga in 1662 deze eenvoudige boerderij met “huysinge, bepootinge en verder 
getimmerde”.  

Het schilderij wordt gedateerd tussen 1658 en 1671.433 Als De Vicq in 1670 hier komt wonen en 
opdracht geeft om van Reigersburg een statig buiten te maken, moet het schilderij geromantiseerd 
zijn. De bomen rechts zijn nog jong, maar moeten toch minimaal een jaar of vijf tot tien daar staan 
willen ze dit beeld uitstralen. Dat geldt ook voor de hagen en beplanting in de tuin. De laan kan 
natuurlijk al bij de boerenhofstede als zijn aangelegd. Wellicht was het een toekomstbeeld van de 
ontwerptekening,  Feit blijft dat het een van de eerste volwaardige buitenplaatsen van de 
Watergraafsmeer zal zijn geweest, zeker die met deze allure en grootsheid is gebouwd. Het laat zien 
dat ook in de Watergraafsmeer de ontwikkeling is voorgekomen waarbij de hofstede zich, naar  als 
dan niet in combinatie, ontwikkelde tot buitenplaats. De Watergraafsmeer volgde daarin de trend die 
ook elders in de buitenplaatslandschappen veelvuldig voorkwam. 

Het schilderij straalt, conform de trend van landschapsschilders in deze eeuw, een naturalistisch 
landschap uit. Compleet anders dan de strakke barokke stijve wereld die Daniel Stopendaal in het 
koper vastlegt rond dezelfde tijd. 

 

Fig. 53 Gravure van Daniel Stopendaal van de achterzijde van Reigersburg. Foto HE 6 C. Speelman434 

 
433 Joan Hakaert sterft na 1685 in Amsterdam. Hij heeft geschilderd in Italie, Zwitserland, Kleef, Noorwegen en  
Amsterdam.  
434 BP in NL https://www.buitenplaatseninnederland.nl/amsterdam-reigersburg.html  
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Deze gravure laat eveneens het  huis van dijkgraaf Vicq zien, in de tijd van Hackaert. De tekening 
ademt een en al barokke prestige uit. De blik is gericht vanuit de koepel of kabinet in de achtertuin 
naar het huis toe. Er is geen zweem van het boerenleven te bekennen. Wel steekt een schoorsteen 
die aan de andere kant van het huis lijkt te staan boven het midden van het dak van de buitenplaats 
uit. Het kan een verwijzing zijn naar bijgebouwen aan de voorzijde, maar dat blijft gissen. De rechter 
schoorsteen is op de prent vervangen door een meer geblokte vorm en de fronton ontbreekt. Boven 
de trappartij is de gevel dan ook aangepast. Opvallend is dat ook deze afbeelding is gemaakt vanaf de 
achterzijde en een blik vanaf de straatkant dus niet wordt gegund. Dit komt pas in de tijd van Scott, 
in de gravures van Stopendaal die in Verheerlykt Watergraafsmeer worden opgenomen. 

  

Fig. 54 De hofstede Waterhond (hier in 1903) aan de Ringdijk en de boerderij Weltevre de (gebouwd 
ca 1607-1617)  net over de Duivendrechtse brug. 435 

 

  

Fig. 55  Uitsnede van OK2 en OK3  van Reigersburg. Op OK3 staan2 koepelachige bouwsels (blauwe 
cirkel) 

De afbeelding van Reigersburg op OK2 laat wel de L-vormige opzet van de buitenplaats en het 
grondvlak van de tuinen zien, maar geen theekoepels en groots plein aan de voorzijde over de hele 

 
435 Bron Waterhond; beeldbank Stadsarchief Amsterdam afbeedlingsbestand OSIM0000900002 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/5cb0bb36-8725-e1c9-b78e-76904e2714d99   , bron 
Weltevrede https://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/verdwenen-
monumenten/weltevrede  
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breedte. OKT geeft een nauwkeurig beeld waar de koepels hebben gestaan.  De afbeelding op OK4 
lijkt uit een vroegere periode te stammen dan 1717. 

Opvallend is dat op beide tekeningen het huis een kwartslag is gedraaid ten opzichte van het huis van 
Vicq. Dat staat door Stopendaal ook zo ingetekend op de gravure in fig. x. Op de gravure in fig.  lijkt 
het huis juist weer dwars te staan op de centrale as in de tuin. Deze gravure is gemaakt kijkende 
vanuit het kabinet of de koepel midden de begrenzende haag aan de  oostzijde van het huis.  

Conclusie is wel dat de gravures van Stopendaal in de bundel van Verheerlykt Watergraafsmeer beter 
lijken te passen bij het rijke sfeer van kaartbeeld van OK4, dan bij de meer sobere afbeelding van 
OK2. Deze constatering draagt echter niet bij aan de duiding van de tijd waarin het kaartbeeld is 
opgetekend. Het bijschrift zal, zoals al eerder geconcludeerd, uit de tijd van benoeming van Scott als 
dijkgraaf rond 1713 of later geplaatst zijn. 

Door het ontbreken van het voormalige tweede buiten van de Vicq op OK4, maar het wel aanwezig 
zijn van deze plek op OK2,  lijkt het waarschijnlijk dat OK2 is gemaakt voor OK4. De grootte van de 
aangegeven Kleine Braak ondersteunt dit. De braak dijt in 18e eeuw uit tot aan de grens van de kavel 
van Scott, mogen we de OK4 geloven. Dat is de grootste omvang die op een kaartbeeld wordt 
aangegeven, tot aan het moment dat deze gedempt wordt. De verschillen in de kaarbeelden zijn er, 
maar klein en laten niet echt een specifiek tijdsbeeld zien. De bijschriften zijn wederom daterend van 
na 1713, het jaar waarin Scott Dijkgraaf werd. Ook hier zien we dus een mogelijk verschil tussen de 
datering van gravering van het kaartbeeld en de tekening op zichzelf. 

Conclusie buitenplaatsen versus archief 

Onderdeel  Tekst periode Kaartbeeld periode 
Harteveldsbrug Vlak voor 1725 Bijgewerkt net voor 1725 
Schagerlaan 1723-1725 Mogelijk rond 1700 of eerder 
Kruisweg ZO 1713 ca  1717-1725 
Scott Reigersburg Na 1713 Voor 1719 mogelijk veel eerder 

Fig. 56 Schema relatie gebiedsdelen en mogelijke relatie met datering kaartbeeld 

Voor deze kaart ontstaat ondanks het vele speurwerk geen eenduidig beeld over de datum van 
opstellen. Vooral het kaartbeeld is niet op te hangen aan een jaartal. Het gevoel ontstaat hier dat de 
kaart of ouder is en is bijgewerkt voor publicatie, of is gebaseerd op oud materiaal en her en der 
(Lups bijvoorbeeld) wat is verjongd. Dat laat nog naar zich raden. Wat kaartbeeld past de kaart beter 
voor OK4 dan erna. Dat zit vooral in de achterstand rond de ontwikkelingen langs de Amstel. 

De teksten zij er bijgezet tussen 1713 en 1725. Zij zijn niet sterk verouderd voor de uitgifteperiode  in 
1725. De combinatie van het bijschrijven van Gillot en Makron op de kaart OK2 en deze uitgifte van 
Verheerlijk Watergraafsmeer waar zeker Gillot een grote rol speelt, doet vermoeden dat zij wellicht 
de grootste financiele drijfveer zijn achter het uitgeven van de nieuwe kaarten. Zij komen beiden niet 
uit oude regentenfamilies en zouden weleens op deze manier meer aandacht hebben willen en 
kunnen vragen voor hun bestuurlijke en sociale positie. Zeker voor Gillot manifesteert zich rond 1723 
duidelijk, als heer van Heemstede in Utrecht en eigenaar van de Vergulde Eenhoorn in de 
Watergraafsmeer. Overigens is de bundel opgedragen aan de heer Philip Hack, die commissaris tot 
de ontvangst van de 100e en andere penningen van De Stad Amsterdam was tussen 1718 en 1736.436 

 
436 https://play.google.com/books/reader?id=WicUAAAAQAAJ&pg=GBS.PA536&hl=en 546-548  
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Leth zelf omschriijft de kaart als een “geheel nie ontworpe en op zeer veele plaetzen merkelyk 
verbeterde kaerte van den geheelen drooghgemalen Meer… zoo als die alle nogh ten deezen jare 
1725 zich bevinden.437 Hij benoemd nieuw ontworpen en verbeterde kaart in één aanprijsing. Er 
staat geen graveur of landmeter bij genoemd, zoals hij wel doet bij de kaart van Drogenham. 
Voorlopig blijft het een raadsel wat de echte strekking is van de tekst.  
Het is niet onwaarschijnlijk dat een oud kaartbeeld is gebruikt om nieuwe gegevens op aan te 
brengen en uit te geven als een nieuwe kaart. Dat komt bij veel kaarten in deze periode voor, 
waarvan twee al binnen deze kleine reeks. Het kaartbeeld sluit zo nauw aan bij het beeld van OK3, 
dat het ook op dat vlak niet een onderscheidend beeld oplevert. De naamaanduidingen helpen door 
de tijd heen de divers personen aan buitenplaatsen te linken, de compositie verandert echter niet.   
Uit literatuur is met gebleken dat Leth voor de bundel lang heeft moeten wachten op de bijdrage van 
Niedek voor de Watergraafsmeer. Het was een grillig persoon en gaf voorkeur aan andere werken 
dan aan de Watergraafsmeer. Dat maakt dat 1725 voor Leth een uitgestelde termijn van uitgeven is 
geworden. Het kan dus zijn dat Leth de kaart al langer had klaarliggen en uiteindelijk hem nog een 
keer wat heeft laten updaten toen Niedek eindelijk klaar was met zijn toelichtende tekst.(bron weer 
even terug vinden.) 
In verband met de onzekerheden is de kaart als onderdeel voor de 3e reeks niet onderscheidend 
genoeg ten opzichte van OK3 en OK4.  OK4 is zorgvuldig getekend, in opdracht van de Heemraden en 
dus met goed geld gefinancierd.  OK2 lijkt te dienen in deze vorm als een visitekaartje  of een 
verzamelitem. Dat maakt de kaart in combinatie met de bevindingen minder betrouwbaar qua 
ruimtelijk beeld. De namen zullen  kloppen, daar werd immers  vast voor betaald. 
Duiding van de datering van de kaart rond 1680, zoals in het Stadsarchief bij de kaart uit de atlas van 
KOK staat aangegeven, heb ik niet hard kunnen maken. Maar ook niet kunnen pareren, anders dan 
dat de kaart zeker van na 1686 is in verband met het voorkomen van de Duivendrechtse brug. De 
bijschriften zijn tussen 1713 en 1725 geplaatst.  
Binnen de tijdslijn plaats ik de kaart dus qua kaartbeeld na OK3 en voor OK4, qua tekst na OK4. 
 

2.4  ruimtelijke interpretatie van de kaartenreeks 

 

OK1 geeft geen bijzondere ruimtelijke informatie af anders dan de basale structuur en maat van 
open ruimte bij de aanvang van de droogmakerij. Vooral de maatvoering en vorm van de 
droogmakerij heeft voor de beleving van de polder uitgemaakt. Dat komt in Hfst x ter sprake.  

OK3 geeft een goed beeld van de verdichting die rond het eind 17e en begin 18e eeuw al was 
ontstaan, ondanks 2 perioden van natte voeten in de polder. Opdrachtgever had er baat bij dat de 
informatie goed op orde was, daardoor een redelijk zekere opname. 

OK6 maakt de sprong voorwaarts in de tijd en kent een zelfde opzet als OK3 maar laat duidelijk de 
veranderingen zien in gebruik van het land. Het onderscheid moestuin en landbouwgrond is helder 
aangegeven.  Opdrachtgever wederom ook hier van belang voor een goede update van het 
ruimtelijke verhaal van de polder. 

OK6 geeft uitstekend de vernieuwing van zowel de tuinarchitectuur en buitenplaatscultuur aan als 
het sterk veranderende concept van gebruik, inrichting, schaal dat in de polder ontstond na de franse 

 
437  Verherlijkt Niedek blz 16 
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overheersing. Het is een kaart die is opgemaakt voor de grondbelastingen en kan dus worden gezien 
als een redelijk zekere opname.  

Opvallend is dat OK4 vervalt in deze rij van 4. Ten opzichte van OK3 en OK6 brengt de kaart te weinig 
in om daarvoor een andere kaart te laten vervallen. Bij het duiden van het karakter van de tuinen zal 
ik de kaart toch er naast laten liggen als extra check.  

OK 2 vervalt om eerder genoemde redenen. Deze kaart is nog te onzeker qua combinatie bijschrift en 
ruimteljk beeld om in te zetten voor een ruimtelijk analyse. (naar beschouwing)Dat ligt anders als ik 
kijk naar de informatie over de bewoners van De Meer. Het onderzoek van de kaart gaf een goede 
aanleiding om veel informatie naar boven te halen uit het archief. Daardoor gaan namen leven en 
ontstaat er een completer beeld hoe sociale structuren in de polder hebben gewerkt, waar clusters 
zaten en waar andere soortige behuizingen moeten hebben gestaan. Door dit onderzoek zie ik nu de 
Watergraafsmeer in een bewegende film voor me, in plaats van een statisch beeld of rijtje namen. 
Dat is geen verdienste van de kaart, dat is een gevolg van kaartbeelden intensief en continu in een 
proces blijven verbinden met archiefmateriaal. Het proces heeft me meer dan ooit bewust gemaakt 
hoe groot het belang is om de basis eerst op orde te hebben. Weten welke druk je gebruikt, waarom 
welk jaartal aan de kaart gehangen wordt , weet waar je naar kijkt en door wie z’n ogen je dat krijgt 
aangerijkt. 

Ok5 is een interessante aanvullende kaart, omdat deze heel beschouwend en clean naar de polder 
kijkt en een analyse al in zich heeft over welke Hofsteden en Buitenplaatsen er nog toe doen. Het is 
een mooie blik naar voren en laat de “kaalslag” erachter zien. Als intermezzo waardevol, voor de 
hoofdlijn niet onderscheidend genoeg om daarvoor OK6 te laten vervallen, omdat OK6 meer 
informatie bij zich draagt die de ruimte leesbaarder maakt. 

2.5  Finale kaartenreeks  
 

 
de contemporaine reeks kaarten verloopt na het onderzoek als volgt: 
 

OK1 1636 ca 

OK3 1700 ca  

OK 2 1700 ca 

Ok4 1719 

   OK2     1723 ca  

Ok 5 1749 

OK 6 1770 

OK 7 1810 

De definitieve kaartcollectie volgt hierna in beeld. 
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2.6 De Kaartencollectie, zie scriptie 3.6 
2.7  Verloting kavels in 1631, zie bijlage 1 
2.8  Details molens op de kaart 
 

 
Fig. 57 6 molens op een kaart uit of rond 1639, gebaseerd op de kaart van Cornelis Dankertsz. De Ry, stadslandmeter van Amsterdam. 438 

          
Fig. 58 6 molens op de kaart van Balthazar uit 1636 en 3 op de kaart Vertooninge van Amsterdam uit 1650 439 

  

 
438 RP-P-AO-8-43 Kaart van de Diemermeerpolder 
Caerte vande Watergraefs meer, anders genaemt de Diemer meer, en afbeeldinge van de Schager laen (titel op 
object) 
439 NL-HlmNHA_51000772 
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Fig 59 Geen molens langs de Amstel op de kaart van Commeling uit 1693. Wel de molen bij Oetewaal. 440 

    
Fig 60 Kaarten met 7 molens; de kaart Watergraafs- of Diemermeer en van  Drogenham/Stopendaal van ca 1680-1725 en 1700 . 441442   

    

Fig 61 Kaarten met 4 molens; kaart van Pieter van den Berg uit 1719 en De Wandelaar uit 1732 en 443444 

 
440 (Amsterdam, SAA, KOKA00099000001  
441  (Amsterdam,SAA, KOKA00366000001) 
442 (Amsterdam, SAA, KOKA00390000001) 
443 (Amsterdam, SAA, ANWK00025000001) 
444 (Utrecht, UU, Moll 203 (Dk42-4)) 
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Fig. 62 6 molens op een kaart uit of rond 1639, gebaseerd op de kaart van Cornelis Dankertsz. De Ry, stadslandmeter van Amsterdam. 445 

 

          

Fig. 63 6 molens op de kaart van Balthazar uit 1636 en 3 op de kaart Vertooninge van Amsterdam uit 
1650 446 

 
445 RP-P-AO-8-43 Kaart van de Diemermeerpolder 
Caerte vande Watergraefs meer, anders genaemt de Diemer meer, en afbeeldinge van de Schager laen (titel op 
object) 
446 NL-HlmNHA_51000772 
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Fig  64 Geen molens langs de Amstel op de kaart van Commeling uit 1693. Wel de molen bij Oetewaal. 447 

   

 
Fig 65 Kaarten met 7 molens; de kaart Watergraafs- of Diemermeer en van  Drogenham/Stopendaal van ca 1680-1725 en 1700 . 448449   

    

Fig 66 Kaarten met 4 molens; kaart van Pieter van den Berg uit 1719 en De Wandelaar uit 1732 en 450451 

 
447 https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/b2eab625-9b48-15cb-f532-b1b1a41f4c4a 
448 KOKA00366000001 
449 KOKA00390000001 
450 http://archief.amsterdam/archief/10001/88 
451 http://objects.library.uu.nl/reader/viewer.php?obj=1874-275163&pagenum=14&lan=nl 
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Fig 67 molens op de kaart van  Tirion uit 1749 en Mol uit 1770.452453 

 

          

Fig x 68 molens op de kaart van Condet uit 1749 en Twee molens en twee legen molenplekken op de kaart van P.N. Thuijn uit 1834454,455 

 

  
Fig. 69 1807-1810: 7 molens, 3 aan de Amstelzijde, 4 aan kant Nieuwe Diep en 1 molen aan ND en 3 molens aan Amstel op de kaart van 
Jean Baptiste de Bouge (1807)  456457 

 

 
452 Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Amstelland Ter Ophelderinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden, Isaac 
Tririon 1749 
453 ANWK00026000001 
454 KOKA00393000001  
455 010094008122 
456 KOKA00409000001 
457 KAVA00023000001        
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2.9 Voorbeelden toerekening aantallen buitens 
 

 

Fig. 70 De Kaart Drogenham-Stopendaal laat links een buitenplaats en rechts een speeltuin zien 
gebaseerd het type bebouwing, beiden zijn meegeteld als 2 stuks. Bron OK4 

 

 

Fig. 71 Schaal en maat; zien we hier 1, 3, 8, 9 of buitenplaatsen? In de telling zijn er 9 ruimtelijke 
eenheden meegenomen binnen de mix van buitenplaatsen en speeltuinen Bron OK4 
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Fig 72 Kaart van Van Diggelen uit 1821 waarop bij de ringvaartdijk alleen nog een herkenbare buitenplaatstuin/ensemble herkenbaar is bij 
Frankendael. De overige kavels geven geen structuren meer aan van of barokke of landschapstuinen en tellen dus niet mee. Bron OK 
 

   

Fig. 73 Reigersburg niet getransformeerd, Zorgvliet/ Voorland duidelijk wel. Reigersburg telt niet mee, Zorgvliet en Voorland tellen als 
2.Bron OK 

 
Fig. 74 Duidelijke   barokke structuren van niet mee getransformeerde buitenplaatsen, de rest rond de maliebaan heeft niet dergelijke 
structuren. Telt als 2 buitenplaatsen. Bron O 
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Bijlage 6  

De nachtegaal en het vinken in de Watergraafsmeer 
korte toelichting bij de voetnoot aangaand het verbod op vangen van nachtegalen en het ‘vinken’.  

De nachtegaal 
In de 17e en  18e eeuw was het in de Watergraafsmeer bij keur verboden om de nachtegaal te 
vangen.458 Er stond een flinke boete op van 100 gulden. In die tijd stond dat gelijk aan een jaarsalaris 
van een gegoede arbeider en het weekloon van een vinkersbaas bedroeg rond de 7 gulden. De vangst 
van nachtegalen was sinds 1750 in de houtvesterij van Holland verboden, maar toch was er behoefte 
aan het anonieme boekje  “Äedolgia’”. Er komt zelfs een tweede verbeterde druk in 1792 op de markt. 
De vinkenjacht was in die tijd een geliefd tijdverdrijf. Het is dus opmerkelijk dat een goede twee 
eeuwen daarvoor al dit verbod  in de Watergraafsmeer gold. Waar kwam dit vandaan? 
 

 

De nachtegaal, die heet schoonste gesangh van alle vogels heeft.459 

Eeuwen geleden waren nachtegalen in ons land veel talrijker dan nu. In de heerlijkheid Heemstede 
was het verstoren van nesten en vangen van Nachtegalen vanaf 1676 verboden. Volgens Matthey 
volgde de Watergraafsmeer in 1692, Haarlem pas in 1749.460 Ook in de ordonnanties van in 
bijvoorbeeld Groningen kwam het (herhaald ) verbod op vinken en nachtegalen vangen en verstoren 
van hun nesten of het aankopen van gevangen nachtegalen al voor.461 Het is goed mogelijk dat dit 
soort verboden werden uitgevaardigd om vooral de stropers op haarwild tegen te werken.462Toch is 
het opmerkelijk dat de vogel ook al reeds snel in de Watergraafsmeer voorkwam. Hij houdt van 
‘oud”, rommelig landschap met dichte stekelige ‘bosschages’. Maar zijn voorkomen wordt onder 

 
458 Regelementen, en instructien voor de Diemer- of Watergraaffs-meer, Amsterdam, 1657 ca (Haarlem, NHA, 3000-
41104676). 
459 (Amsterdam, SAA, afb.nr.010177000002). 
460 Ignaz Matthey, Vincken moeten vincken locken: vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren BV, 2002).  
461 (Groningen, GAG, 1595-1792 722- 2188). 
462 Matthey omschrijft in zijn boek bij een voorbeeld van verbod op kwartelvangst in Brabant en Holland. 
Overigens is de vogelbescherming een thema dat al vroeg in de keuren terugkomt. Zo werd in een een 
Haarlemse keur uit ca 1390 reeds het schieten naar ooievaars en nadere vogels en in een Goudsekeur rond 
1507 het schieten op kraanvogels die op het Stadhuis nestelden, verboden.Matthey, Vincken moeten vincken 
locken: vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland. 152 
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andere geroemd in de verzameling van boeken over Europa van H.Lagerwij.463 Postma omschrijft het 
oorstrelende gezang der schelle nachtegalen.464 In 1839 meldt het muziektijdschrift Symphonia dat 
Amsterdammers hun nachtrust opofferen om de nachtegaal te horen zingen en daarvoor een 
nachtelijke uitsapje maken naar de Haarlemmerhout of Diemermeer, “om den onvergetelijke zang te 
bewonderen”465 

Volgens Dirk Vos zijn verhalen bekend dat mensen niet konden slapen van het doorlopende 
nachtelijke gezang in het voorjaar. Wellicht dat het vangen en verorberen van een met meelwormen 
aangedikte nachtegaal daardoor werd aangewakkerd. Tenslotte werden vinken, sijsjes en ortolanen 
in die tijd ook niet versmaad, al dan niet als geneeskrachtig hapje.466 Maar Vos omschrijft vooral de 
voorliefde voor de nachtegaal als zangvolgel, die gekooid kon worden gehouden ten geneugten van 
de mens. De nachtegaal is een in de muziek en poëzie wereldwijd vaak geroemde vogel, die al in de 
Griekse en Romeinse legenden wordt benoemd.467  

 

De 17e eeuw kenmerkt zich door een enorme hang naar het 
ontwikkelen van natuurkennis en het beteugelen van alle 
paradijselijke scheppingen van god. Het was de tijd van het 
ontdekken en ordenen van de natuur. Zo ook het kennen en 
categoriseren van vogels. Er verschenen dan ook steeds meer 
vogelboeken. Zelfs Linnaeus deed een poging om de nachtegaal in 
zijn systeem te categoriseren.468 In 1759 werd in een werk van 
Nobleville  uitgebreid beschreven hoe je nachtegalen kon vangen, 

leren zingen en met je mee kon laten meereizen.469 Volgens de schrijver was het de vogel der vogels, 
die je nooit aan het personeel voor verzorging over moest laten.   

 

Nobleville stelt dan het houden van nachtegalen de 
buitenplaats een hogere waarde en volmaaktheid zou 
brengen. Het vangen van nachtegalen is daarbij ongetwijfeld 
een van de aangenaamste en verkwikkende bezigheden van 
het landleven.470 Geheel in stijl met het 18de -eeuwse 3delige 

 
463 Lagerwij beschijft. Vredelust in de Watergraafsmeer,” .. Waar eenmaal de donkere boschdreven des avonds 
weergalmden van den zang der talrijke nachtegalen, en de wandelaar een bloeiende lusthof aanschouwden..”  
H Lagerweij, Europa: verzameling van uit- en inlandsche lettervruchten ter bevordering .. deel 2 (Dordrecht, 
1853). 18. 
464 Holland in vroeger tijd 
465 Blz 350 Het inde van een vermaak 
466 Dirk Vos, Ode aan de Nachtegaal, portret van een onsterfelijke zanger (KNNV, 2021). 
467 O.a. diverse liederen va Brahms, Shcuman en Schubert zijn gebaseerd op de zang van de nachtegaal. Zelfs in 
orgels werd vanaf de 16e eeuw soms een speicaal rossignol (nachtegaal) register ingebouwd. In 1924 maakten 
ongeveer een miljoen radioluisteraars van de BBC kennis met de nachtegaal toen life een avondconcert van 
Beatrice Harison werd uitgezonden, waarop de nachtegalen als duet mee zongen. (Vos, 147-154) 
468 Een van de hoogtepunten in de 18e eeuw was het vijfdelige werk de Nederlandsche Vogelen (verschenen 
tussen 1770 en 1829 geschreven door Nozeman en Sepp volgens Dick de Vos ode aan de nachtegaal 142  
Meijer, j.g. 1831 
469 De nobleville, 1759. 
470 Blz 94 
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vademecum “Nouvelle Maison Rustique” van Louis Liger, waar Nobleville  naar verwijst als of 
iedereen de serie natuurlijk zou hebben gelezen.471 

 Om de vogel mee te nemen naar De Stad, of zelfs op een lange reis door landen, werden speciale 
reiskokers gemaakt. Nadrukkelijk werd afgeraden om de vogel door het personeel te laten verzorgen, 
ze zouden ze verwaarlozen. De vogel zou zelfs op de dag tussen het stadshuis en de buitenplaats 
meegenomen moeten worden, als men langer dan een paar uur van huis zou zijn.  

Uiteindelijk eindigt de schrijver met zijn reden achter 
zijn verering van de nachtegaal. De kennis over de 
natuur en zeker over dieren zo superlatief als de 

nachtegaal zijn, doet de dankbaarheid vernieuwen en 
tot het hoogst volmaakte en geduchte opperwezen 

verheffen. En juist dat zou het begin en einddoel van al 
het werk en leven moeten zijn.472 

 

Maar hoe is dat te rijmen met juist het vangstverbod in de Watergraafsmeer? zoals gesteld komen 
nachtegalen alleen voor in de wat oudere rommelige bosjes. Dat zou inhouden dat de 
Watergraafsmeer  eind 17de eeuw al redelijk volgroeide bossage gekend moet hebben. Dat kan alleen 
als de beplanting ondanks de inundaties zich toch zo heeft kunnen ontwikkelen dat zij eind van de 
17de eeeuw al enige tientallen jaren oud zou zijn geweest. Dit onderschrijft weer het beeld dat het 
buitenplaatsenlandschap in het derde kwartiel van de 17de eeuw ook echt al een volwaardig 
buitenplaatsenlandschap is geweest. Dan zouden de verhalen over de nachtegalen kunnen kloppen, 
anders is het meer een wens geweest om het landschap de allure mee te geven die De Stad voor 
ogen had. 

 

 

 

 

 

  

 
471https://books.google.nl/books?id=COZWAAAAcAAJ&pg=PA3&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&
q&f=false 
 
472 Blz 136 
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Vinkenbaan in de Meer 
 

Vinkenbanen op buitenplaatsen komen bijna alleen voor in de binnenduinrand van Holland. De 
vinkenbaan op Meerrust was hierop een van de acht uitzonderingen.473 Meerrust lang op de hoek 
van de Kruisweg en de Ringdijk, middenin de Watergraafsmeer, exact of toevallig precies onder de 
aanvliegroute van de trekvinken die de Zuiderzeekust volgenden. De baan dateert van voor 1801. 
Opvallend is dat Pieter ter Borch, heemraad en schepen van de Watergraafsmeer, de eigenaar was 
van de baan. Vinken was een onderscheidende sport voor de adel en rijke buitenplaatsbezitters. De 
vogels werden gebruikt voor meer dan alleen een elitair culinair hapje; kooidiertjes, zangwedstrijden, 
speeltje, verzamel en studieobject 25 

In de tweede helft van de achttiende eeuw konden ook niet regenten voor een jachtvergunning in 
aanmerking komen, daarvoor was dat voorbehouden aan de adel en een groep “onse principale 
officiers gekwalificeerd tot de jacht”.474 Het vinken in de Meer had dus wellicht nog wel een adellijk 
tintje, maar mocht inmiddels dus ook door niet regenten worden beoefend. De meestervinker 
Cornelis van Lennep (1752-1813) is baljuw en hoofdschout van de Diemermeer geweest. Zijn vader, 
David, kreeg in 1768 toestemming om Leyduin een vinkenbaan aan te leggen.  In de periode 1768-
1911 een ruime half miljoen vogels gevangen.475 De van Lenneps hebben hun ervaringen en inzichten 
in 5 generaties met elkaar opgebouwd. Zij bestudeerden nauwlettend de trek van de vogels en 
verdiepten zich in het vraagstuk over de landen waartussen de vogels heen en weer trekken. Veelal 
wordt gesteld dat het opkomen voor dieren pas echt gestalte kreeg in de 19e eeuw. Toch heeft de 
zorg voor vogels al eeuwen eerder voor wetgeving geleid. Het is kenmerkend voor deze tijd dat 
interesse en waardering voor de natuur gepaard ging met het gedachtengoed dat de natuur volledig 
in dienst stond van de mens. 
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473 Matthey, Vincken moeten vincken locken: vijf eeuwen vangst van zangvogels en kwartels in Holland. 
474 Matthey. 219. 
475 Matthey. 243. 
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