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Inleiding
Zelfs een groot man als Philips Vingboons wordt bepaald door zijn omgeving en zijn tijd. Om de man 
en zijn werken beter te kunnen begrijpen, dienen we eerst tot de geschiedenis te wenden.

Leven en werken

Philips Vingboons werd geboren in 1607 en kwam in 1678 te sterven in zijn geboortestad Amsterdam, 
uit een familie die zich daar vanuit Antwerpen gevestigd had. De familie Vingboons was katholiek, wat 
soms problemen gaf in het protestantse Amsterdam. De stad Amsterdam was in die tijd een groeiende 
en bloeiende stad waar veel gebouwd werd. De rijkdom gaf mogelijkheid tot schitterende gebouwen en 
daarvoor waren architecten nodig. Er ontstond rond het begin van de 17e eeuw een eigen bouwstijl, het 
Hollands Classisisme, die zich liet inspireren door de antieke bouwkunst. Ook werd het geinspireerd 
door de Italiaanse architectuur, die de antieken ook opnieuw had ontdekt. Door de prent- en drukkunst 
verspreidde de stijl zich snel naar het noorden van Europa.

De familie Vingboons had een drukkerij, waardoor ze veel contact had met prominente 
Amsterdammers, en ook inzage had in de modernste boeken, waaronder velen uit het buitenland. 
Philips' vader was schilder, en deze leerde hem het schildersvak. De oude Vingboons schilderde veel 
gebouwen in perspectief, de jonge Vingboons ook, het enige overgebleven schilderij van zijn hand is 
een beeld van de Beurs in Amsterdam.

In 1636/37 heeft Philips hoogstwaarschijnlijk voor de befaamde architect Jacob van Campen gewerkt. 
We hebben namelijk twee bouwtekeningen van Vingboons voor panden die in opdracht van van 
Campen gebouwd zijn. Verder is de invloed van van Campens stijl terug te vinden bij Vingboons. Hoe 
hij bij van Campen terecht is gekomen is onduidelijk, maar zeer verwonderlijk is het niet, gezien de 
goede connecties van zijn familie. 

In 1638 ontwierp hij zijn eerste eigen gebouw, binnen het jaar gevolgd door een tweede. Vanaf dat 
moment was zijn naam in Amsterdam gevestigd en de opdrachten bleven niet uit. Deze twee gebouwen 
waren ontworpen in opdracht van de familie Pauw, te weten Herengracht 168 en een buitenhuis, het 
eerste zien we later terug, het tweede zal door zijn omvang niet ter sprake komen, gezien onze 
beperking tot het smalle huis.

Wat is dit smalle huis? De breedte van een huis in de stad is volledig afhankelijk van de perceelbreedte. 
Deze was in Amsterdam tussen de 20 en 30 Amsterdamse voet, dat is ongeveer 5,5 tot 8,5 meter, wat 
niet eens zo heel smal is naar moderne standaarden. Het is echter zeer smal vergeleken met 
buitenhuizen, ook is de breedte doorgaans aanzienlijk kleiner dan de diepte en de hoogte. De rijkste 
inwoners kochten wel eens meerdere percelen naast elkaar, waar zij dan grotere huizen op zetten, deze 
rekenen we niet tot de smalle huizen.

De invloed van Vingboons is niet gering. Hij heeft zijn stempel achtergelaten op het stadsgezicht van 
Amsterdam, zoals Herengracht 168 en 412, Singel 282-286 en Kloveniersburgwal 95, Daarnaast heeft 
hij de halsgevel geintroduceerd. Zijn bijdrage aan de eigen Hollandse stijl is zeer groot. Zijn boeken, 
waar we het hierna over zullen hebben, werden al tijdens zijn leven in binnen- en buitenland gelezen.

Van de publicaties over Vingboons en zijn werk, is er één bij uitstek bruikbaar geweest bij dit 
onderzoek. Het boek 'Philips Vingboons (1607-1678), Architect' door Koen Ottenheym bevat naast 
uitstekend onderzoek, goed commentaar, duidelijke afbeeldingen en plattegronden, ook kopieeen van 
de twee boeken van Vingboons zelf. Deze twee boeken, getiteld 'AFBEELSELS DER VOORNAEMSTE 
GEBOUWEN uyt alle die PHILIPS VINGBOONS geordineert heeft' en 'TWEEDE DEEL van de 
AFBEELSELS DER VOORNAEMSTE GEBOUWEN uyt alle die PHILIPS VINGBOONS geordineert  



heeft', bevatten plattegronden, voorgevels en beschrijvingen van enkele van zijn gebouwen. Deze 
boeken waren een middel van reclame voor Vingboons. Zij geven ons een duidelijk beeld van wat 
Vingboons zelf van zijn werk dacht, we mogen aannemen dat hij de gebouwen die hij zelf het meest 
waardeerde in zijn boeken plaatste.

Dit onderzoek

In dit onderzoek zullen we kijken hoe de ideale huizen die Vingboons heeft ontworpen zich verhouden 
tot de smalle huizen in Amsterdam. Deze smalle huizen zijn interessant omdat ze klein zijn, op 
vreemdgevormde percelen staan. De problemen die bij het ontwerpen van zulke huizen naar voren 
komen moeten op een creatieve manier opgelost worden, dit geeft een interessante kijk op de geest van 
Vingboons.



Het ideale huis
Voordat we kunnen zien hoe de ontwerpen van Vingboons afwijken van zijn ideale huis, moeten we 
duidelijk maken wat dat precies is. De term 'ideaal huis' is onlosmakelijk verbonden met de naam van 
Vitruvius, die een grote invloed heeft gehad op de architectuur van de Renaissance. Om het ideale huis 
van Vingboons te kunnen begrijpen, zullen we eerst naar de versie van Vitruvius moeten kijken.

Vitruvius' ideale huis

Van de Romein Vitruvius zijn bepaalde architectonische theorieën overgeleverd, die hij zelf heeft 
uitgewerkt in een tiendelig boek over architectuur. Hij ontwierp een aantal gebouwen als perfecte 
weerspiegeling van deze ideeën, maar de tekeningen hiervan hebben de tand des tijds niet weerstaan. 
Wanneer we iets willen zeggen over Vitruvius' ideale huis, dienen we ons dus te wenden tot zijn tekst 
of tot de vele interpretaties die in de afgelopen eeuwen zijn gemaakt. Hoe het ook zij, Vingboons is 
zeker beïnvloed door Vitruvius' architectuurtheorie, zoals eigenlijk vrijwel alle architecten in zijn tijd. 
Zo gebruikt hij in zijn boeken bijvoorbeeld termen die direct terug te leiden zijn tot de werken van 
Vitruvius, zoals firmitas (degelijkheid), utilitas (bruikbaarheid) en venustas (schoonheid). Dit zijn de 
drie uiteindelijke eisen waaraan een huis moet voldoen. Dit kan bereikt worden door de volgende zes 
richtlijnen aan te houden: ordinatio (maatvoering), dispositio (verhoudingen), eurythmia (verdeling van 
vertrekken), symmetria (symmetrie), décor (gepaste decoratie) en distributio (het doordacht gebruiken 
van beschikbare ruimte en materiaal).

Vingboons' ideale huis

Vrijwel alle architecten probeerden de theorieën van Vitruvius in de praktijk te brengen, maar natuurlijk 
moeten er altijd keuzes gemaakt worden.

Van de kennis die Vingboons had vergaard, gebruikte hij Vitruvius' richtlijnen en verscheen in zijn 
eerste boek een reeks prenten van zijn ideale huis. Hij geeft erbij aan dat ze nooit gebouwd zijn, 
waarschijnlijk vanwege de enorme grootte van het complex. Ook beschrijft hij een tweede ideale huis, 
in, dit keer in dezelfde termen als Vitruvius. Hieruit blijkt dat Vingboons het werk van Vitruvius goed 
kende en ook wist te gebruiken in zijn eigen ontwerpen. 

Op welk gebied wijkt Vingboons dan af van Vitruvius? Deze vraag is lastig te beantwoorden, omdat we 
de tekeningen van Vitruvius niet hebben, we kunnen de ontwerpen dus niet één op één vergelijken. We 
kunnen wel zien op welke punten Vingboons de nadruk legt. We zien dan dat zich bezig hield met meer 
dan alleen theorie en schoonheid, zo was hij bouwmeester, en besefte goed dat een gebouw ook 
realistisch moest zijn qua materialen en kosten. Hij realiseerde zich ook dat zijn klanten goed moesten 
kunnen wonen en/of werken in de huizen die hij ontwierp, en dat hij daar rekening mee moest houden 
in het ontwerp. In dit opzicht staat hij tegenover mensen als Palladio, wiens Villa Rotondo ook 
geïnspireerd was door Vitruvius, maar eigenlijk onbewoonbaar was. De bruikbaarheid, utilitas, boog in 
dat geval voor de symmetrie. Bij Vingboons daarentegen heeft utilitas een zeer hoge prioriteit, zelfs bij 
het ideale huis. Het moet ook gewoon bewoonbaar zijn.



Figuur 1: Eerste ideale huis 

Bovenste twee afbeeldingen:  
Proportionering van de gevel van de 
ideale villa, met een verdeling van 12, 24,  
48, 24 en 12 voet (tekening van Koen 
Ottenheym)

Daaronder: Schema van de plattegrond 
van ideale villa, met een verdeling in  
eenheden van 12x12 en 15x15 voet 
(tekening van Koen Ottenheym)



Figuur 2: Vingboons tweede ideale huis

afbeelding 56 en 57 uit het eerste boek



In Figuur 1: Eerste ideale huis , zien we het ontwerp dat nooit gebouwd is, vanwege de complexiteit en 
de omvang. Er is ook niets vergelijkbaars gebouwd, dus we hebben er niet veel voor de analyse van 
smalle huizen. Wel duidelijk is dat vierkante eenheden herhaaldelijk terugkomen. In de plattegrond zien 
we blokken van 12 bij 12 en 15 bij 15 gebruikt worden. Het ontwerp dient vooral als een voorbeeld van 
wat de architect met vaste verhoudingen kan doen in een huis.

Het huis in Figuur 2: Vingboons tweede ideale huis is volgens Vingboons wel zeer groot, maar het 
ontwerp kan in principe ook op kleinere schaal worden toegepast. Er zijn dan ook zeker wel huizen die 
wat weg hebben van het tweede ideale huis, de smalle huizen niet uitgezonderd. Een sterk voorbeeld 
hiervan is Herengracht 450 voor Joseph Deutz uit 1671. Omdat we bij dit ideale huis een veel 
duidelijkere vergelijking kunnen maken met de smalle huizen, zullen we deze gebruiken, en het eerste 
ideale huis niet. Wanneer we het in het vervolg over het ideale huis hebben doelen we dus op het eerste 
van de twee.

Laten we nu het tweede ideale huis beschrijven. Het tweede ideale huis heeft een hoofdas, die begint 
met een hal, met een doorgang tussen een gespiegelde monumentale trap en uitkomt in een grote zaal. 
Aan de linker- en rechterzijde van de trappen zien we twee gelijke appartementen, met wat doet denken 
aan de verdeling van een Frans paleis, zoals dat van Versaille. Er is voor elk appartement namelijk een 
chamre, een anti-chambre daarachter en twee kabinetten. Dit doet denken aan een Frans paleis, omdat 
daar doorgaans de koning en de koningin twee identieke vleugels bewoonden en een 
gemeenschappelijk zaal deelden. Ook opvallend is het grote aantal ramen, wat waarschijnlijk zorgt 
voor lichte kamers. Verder heeft de eerdergenoemde grote zaal aan de achterkant geen haard en schouw 
aanwezig zijn, waardoor de kamer normaalgesproken onbruikbaar zou zijn vanwege de kou. Vingboons 
meldt echter dat de keuken zich onder deze zaal bevindt, waardoor er een vorm van vloerverwarming 
ontstaat. We moeten vermelden dat de dubbele trap op het eerste gezicht overbodig lijkt, maar binnen 
de grootte van dit ontwerp is het niet exorbitant, bovendien zorgt de symmetrie voor een zeer 
imposante uitstraling. De rest van het huis, maar ook de tuin, is overigens volledig symmetrisch. In de 
smalle huizen, zo zullen we zien, was dit vaak niet het geval.

Verder valt op dat in de tekst die de tekening begeleidt zeer veel aandacht aan de praktische aspecten 
vna het huis wordt gegeven. Dit, zo weten we inmiddels, is typisch voor Vingboons. Hij noemt de 
gewelfde kelders, en zegt dat die stevig, brandveilig en handig zijn. De rest van het huis is ook stevig, 
vanwege de bouwmuren die doorlopen tot aan de bovenste verdieping.. 



De woonhuizen
Laten we nu kort naar wat van Vingboons smalle huizen in Amsterdam kijken, zodat we ze in een later 
hoofdstuk kunnen vergelijken zonder ze te moeten introduceren. We hebben gekozen voor de huizen 
die Vingboons zelf noemt in zijn boeken, omdat we daarvan mogen verwachten dat ze in het oog van 
de architect het ideale huis benaderen. We zullen daarom kijken naar drie smalle huizen: Herengracht 
168, Keizersgracht 319, Rokin 95, Singel 460. Verder zien we twee dubbele huizen: Rokin 145/147 en 
Oude Zijds Voorburgwal 205/207 en één project voor vier huizen: Herengracht 364/370. We zullen 
deze huizen in chronologische volgorde behandelen, zodat we zo een eventuele stijlontwikkeling 
kunnen ontdekken.



Herengracht 168

Dit smalle huis was een van de eerste twee werken van Vingboons, gebouwd in 1638 als woonhuis  
voor de heer Michael Pauw. Deze heer was een neef van Reinier Pauw de Jonge, voor wie Vingboons 
in die tijd een buitenhuis had ontworpen. Oorspronkelijk was dit pand ingericht als suikerfabriek, en 
waar de huidige voordeur is, bevond zich eerder een steegje dat tot een binnenplaats tussen het voor- en 
achterhuis leidde. Van het voorhuis zijn de rechter bouwmuur, de bovenste balklaag en de kap intact 
gelaten. De oude buitenmuren van de suikerfabriek, thans het achterhuis, zijn ook origineel. Opvallend 
aan dit pand is dat het niet recht is, het perceel loopt aan de linkerkant breedt uit naar achteren.

Figuur 3: Herengracht 168

afbeeldingen 3 en 4 uit Vingboons' eerste boek



Keizersgracht 319

In 1639 bouwde Philips Vingboons dit woonhuis voor Daniël Sohier op de plaats van enkele kleinere 
huizen, die voor de gelegenheid neergehaald werden. Omdat het nieuwbouw betrof, had Vingboons 
hier qua indeling veel vrijheid. Zo heeft hij ruimte gemaakt voor een binnenplaats. Verder valt op dat 
de voordeur in het midden zit, iets dat niet vaak voorkomt bij smalle huizen.

Figuur 4: Keizersgracht 319

afbeeldingen 17 en 18 uit Vingboons' eerste boek



Rokin 145/147

Tussen 1641 en 1642 heeft Vingboons deze spiegelbeeldige huizen aan de Oude Turfmarkt gebouwd, in 
opdracht van de koopman Pieter Janszoon Sweelinck. Beide huizen zijn 26 voet breed, en vrijwel 
identiek. Het ene huis werd bewoond door Sweelinck zelf, het andere werd verhuurd. Opvallend is dat 
de hal niet tot de achtergevel doorloopt, maar uitkomt op de achterkamer, zodat deze de volledige 
breedte van het pand kan benutten, wat geen slechte keuze is bij een smal huis.

Figuur 5: Rokin 145/147, afbeeldingen 23 en 24 uit Vingboons' eerste boek



St Pietersgasthuizen

In 1642 is de bouw van deze panden gestart, in opdracht van de Regenten van het St Pietersgasthuis. 
Hoewel Vingboons alle negen huizen ontwierp, worden er zijn boek maar twee besproken, deze keuze 
zullen we volgen. De keuze voor Vingboons als architect voor dit project is mogelijk beïnvloed door de 
bouw van Rokin 145/147 iets verderop, die hij in het jaar ervoor leidde. De huizen waren bedoeld voor 
verhuur. Zes van de huizen zijn identiek, vanwege een bocht in de Oude Turfmarkt wijken de overige 
drie huizen af.

Figuur 6: Twee van de Sint Pietersgasthuizen, afbeeldingen 21 en 22 uit Vingboons' eerste  
boek



Rokin 95

Dit huis is gebouwd in opdracht van de heer Ameldonck Leeuwen in 1646. De plattegrond wijkt sterk 
af van de eerdergenoemde huizen. Het is namelijk tamelijk breed, 35 Amsterdamse voet, strikt 
genomen dus geen smal huis, maar in de praktijk ook zeker geen breed huis. Interessant is dat de deur 
centraal in de gevel geplaatst is, maar dat de deurpartij zelf niet symmetrisch is. 

Figuur 7: Rokin 95, afbeeldingen 25 en 26 uit Vingboons' eerste boek



Oudezijds Voorburgwal 205/207

Deze in 1927 afgebroken huizen werden in 1650 gebouwd voor Jan en Hendrick Schuyt. Hoewel ze 
afwijken in plattegrond, vanwege het onregelmatige perceel, is de voorgevel symmetrisch. Dit is een 
optische illusie, want op die plattegrond zien we direct dat er een flinke kromming in de voorgevel zit. 
Ondanks dat het perceel van ca. 60 bij 90 voet een breed huis toestond, is gekozen voor twee aparte 
huizen. Het eerdere dubbele huis dat we hebben gezien, Rokin 145/147 voor Pieter Jansz. Sweelinck, 
wijkt op een duidelijk punt af van dit gebouw. Daar waren er duidelijk twee aparte voorgevels, terwijl 
er hier slechts één is, die de indruk wekt dat het hier om een breed huis gaat. Dit zou te maken kunnen 
hebben met het feit dat de twee huizen bestemd waren voor twee broers, en niet voor de verhuur zoals 
het huis aan de Rokin.

Figuur 8: Oudezijds Voorburgwal 205/207, afbeeldingen 7 en 8 uit Vingboons' tweede boek



Singel 460

Op de plek van een oude brouwerij, “ 't Witte Lam” van Gillis Marcelis, bouwde Vingboons in 1661 
voor dezelfde eigenaar een nieuw pand, nadat de brouwerij verwoest was. De voorgevel heeft een 
breedte van 32 voet en het perceel is zeer diep, ca. 200 voet en loopt naar achteren schuin uit. De 
eigenaar heeft het achterhuis van het pand aan rechterzijde erbij betrokken, zodat er  aan de achterkant 
meer ruimte is. Bij de voorgevel ligt de nadruk sterk op het midden, desondanks is de voordeur rechts 
van het midden geplaatst.

Figuur 9: Singel 460, afbeeldingen 44 en 45 uit Vingboons'  
tweede boek



Herengracht 364/370

Deze vier huizen zijn voor de heer Jacob Cromhout tussen 1660 en 1662 gebouwd, op de stadstuin die 
hij van zijn vader geërfd had. Als we de huizen bekijken valt op dat er twee grote en twee kleine zijn. 
De reden hiervoor is dat een gedeelte van het perceel in bezit was van een houtkoper, en hier moest in 
het oorspronkelijke plan omheen gebouwd worden. Er zouden volgens het plan twee grote huizen op de 
grootste beschikbare plek komen, waarvan één voor Cromhout zelf, de andere voor verhuur. Op het 
andere beschikbare stukje zou een kleiner huis komen, dat ook voor verhuur zou worden gebruikt. 
Tijdens de bouw heeft Cromhout het land van de houtkoper toch over kunnen nemen, waarop besloten 
is om daar een tweede kleine huis te plaatsen.

Verder moeten we vermelden dat Vingboons het ontwerp heeft gemaakt maar in tegenstelling tot bij 
veel andere projecten, de bouw niet geleid heeft. Cromhout heeft zelf een aantal wijzigingen gemaakt 
in het ontwerp, maar het is niet duidelijk welke. De voorgevels van alle vier de huizen zijn identiek, 
behalve dat de twee kleinere een factor kleiner zijn.

Figuur 10: Voorgevel van Herengracht 364/370, afbeelding 50 uit Vingboons' tweede boek



Figuur 11: Plattegrond van Herengracht 364/370, afbeelding 47 uit Vingboons' tweede boek



Vergelijken met het ideale huis
We hebben nu een aantal huizen gezien, en eerder hebben we kennis genomen van het ideale huis. Nu 
zullen we het ideale huis qua plattegrond vergelijken met een een aantal van de gebouwde huizen, bij 
deze bespreking van plattegronden letten we op de ordening van kamers, de bruikbaarheid van de 
gekozen ordening en elementen als de trappartij en de hal. Maatvoering en voorgevels zullen kort ter 
sprake komen maar Koen Ottenheym bespreekt deze in detail en daarom verwijs ik liever naar zijn 
werk en zal ik me concentreren op de plattegronden. 

Plattegronden

Herengracht 168

Zoals we hebben gezien, wijken de plattegronden van Amsterdamse smalle huizen af van de 
plattegrond van het ideale huis, het ideale huis past simpelweg nooit op de smallere percelen van 
Amsterdam. Daarnaast zijn er in het ideale huis aan alle kanten ramen, terwijl die bij de Amsterdamse 
grachtenpanden alleen aan de voor- en achterkant geplaatst kunnen worden. Hoe kunnen we dan een 
vergelijking maken? Er zijn echter wel een aantal opmerkelijke overeenkomsten. Het lijkt er wel 
enigszins op dat Vingboons de ene helft van het ideale huis, gespleten door de hoofdas, heeft toegepast. 
Dit is goed te zien bij Herengracht 168, en daarom  Vanaf binnenkomst via de voordeur is het mogelijk 
om tot de achterste ruimtes rechtdoor de kijken net als bij de plattegrond van het ideale huis. Ook leidt 
de hal van Herengracht 168, weliswaar niet symmetrisch en rechthoekig, naar twee kamers. Dit vinden 
we ook terug in de plattegrond van zijn ideale huis. Overigens zijn er geen kabinetten op de plattegrond 
te vinden, maar de privévertrekken bevinden zich bij smalle huizen meestal op de eerste verdieping. Na 
de hal van de Herengracht 168 loopt men door een smalle gang die uitloopt in een hal waaraan het 
monumentale trappenhuis ligt. Op de plattegrond van het ideale huis zien we dat de twee trappen zich 
ook in het midden van de voor- en achtergevel bevinden. Aan de Herengracht loopt de hal uit op twee 
kamers waarvan de rechter van groot formaat is. Zo'n zelfde ruimte is aanwezig aan de achterzijde van 
Vingboons' ideale huis hoewel dit er natuurlijk maar één is. De linker ruimte die aan de achterzijde van 
het huis aan de Herengracht ligt is niet rechthoekig vanwege de schuine linker zijmuur. Deze ruimte 
wijkt af van ruimtes zoals we die zien bij het ideale huis. Alhoewel het onduidelijk is welke functie 
deze ruimte  had in het dagelijks leven van de opdrachtgever en bewoner, meneer Pauw, is het 
waarschijnlijk dat deze geen formele functie had. D.w.z.: hier werden geen gasten werden ontvangen 
want daar werden de rechthoekige kamers voor gebruikt. Het zou kunnen dat hier alleen door de 
bewoners gebruik van werd gemaakt zoals dat met kabinetten gebeurden. Hoewel het huis aan de 
Herengracht asymmetrisch is, heeft Vingboons binnen de beperkingen van het perceel, maat en vorm 
toch de plattegrond van het ideale huis als voorbeeld kunnen gebruiken. We moeten hier overigens 
terughoudend in zijn, en harde conclusies zijn niet echt te trekken, zeker niet met slechts één voorbeeld, 
daarom zullen we nu ook nog Keizersgracht 319 vergelijken met het ideale huis. 

Keizersgracht 319

Als we deze plattegrond bekijken zien we dat het perceel niet breder wordt in de diepte, zoals bij de 
Herengracht 168. Omdat de huizen aan de voorkant even breed zijn, is de Keizersgracht 319 ter hoogte 
van de trap veel smaller dan bij het huis aan de Herengracht, er is dus geen mogelijkheid om in het 
ontwerp een grote monumentale trap te gebruiken. Vingboons heeft echter wel een symmetrische 
voorgevel in zijn ontwerp gebruikt. Hierdoor is er een grote rechthoekige hal ontstaan waaraan zich 
links een smalle kamer bevindt. In die tijd was het gebruikelijk om deze voorste kamer als werkkamer 



of kantoorruimte  te gebruiken zodat klanten en collega's niet door het huis hoefden te komen. Deze 
voorkamer is vrij klein vergeleken met de grote rechthoekige kamer die erachter ligt. De grootte van de 
kamer heeft moeten wijken voor de symmetrische voorgevel, de voorkamer kon in het ontwerp niet 
groter gemaakt worden vanwege de centrale plek van de voordeur. 

De hal van het huis aan de Keizersgracht loopt niet vanaf de voordeur recht de gang in maar de gang 
bevindt zich geheel aan de rechterzijde van het huis. Hierdoor is er ruimte voor grote vertrekken aan de 
linkerzijde. Er is zoals gezegd geen grote monumentale trap zoals die van de Herengracht 168  maar 
Vingboons heeft een creatieve oplossing gevonden om het huis toch de monumentale uitstraling te 
geven van zijn ideale huis. De trap aan de voorkant van het huis loopt onderaan uit als een soort 
bordes-trap zoals we zien aan de voorgevel van het ideale huis. De trap achter in het huis aan de 
Keizersgracht lijkt een dubbele trap maar de rechtse loopt nergens naartoe en wekt in wezen een illusie 
van symmetrie op. 

De voorkamer, functionerend als werkkamer of chambre. lijkt wat verloren gegaan vanwege 
Vingboons' streven naar symmetrie in de voorgevel. Daartegenover heeft hij, doordat hij de gang niet 
symmetrisch heeft geplaatst, binnen wel ruimte kunnen maken voor twee grote vertrekken met 
daartussen een ruime binnenplaats binnen de beperkingen van het smalle huis. 

Rokin 95

Een ander mooi voorbeeld van Vingboons' streven naar symmetrie vinden we in de plattegrond van zijn 
huis aan Rokin 95 die een ruime perceelbreedte heeft van 35 voet. Hierdoor zag Vingboons de 
mogelijkheid om de voordeur centraal te plaatsen en ook om een centraal gelegen hal te creëren met 
aan beide kanten rechthoekige vertrekken. Overigens zijn deze vertrekken niet even groot omdat 
Vingboons de ruimte van het linker vertrek deels heeft gevuld met de voorste trap. Om toch een 
rechthoekige kamer te krijgen, heeft Vingboons zowel in de linker-, de voor- en de achterkamer de 
ruimtes die zich achter het trappenhuis bevinden af te bakenen met een kast of een houten wand. 
Alhoewel het huis breder is, is de trap in verhouding vrij simpel vergeleken met die van de Herengracht 
168. De trap aan de Herengracht is dan ook uniek, er is geen ander smal huis van Vingboons met zo'n 
trap. In de meeste gevallen komen we een redelijk simpele trap aan de voorzijde van het huis en de 
achterzijde tegen. Dit was gebruikelijk in huizen in de 17e eeuw in Amsterdam.

Rokin 145/147

Bij de twee huizen gebouwd voor Pieter Janz. Sweelinck zien we dat Vingboons symmetrie toepast met 
de gedeelde dragende muur als hoofdas. Hier is dezelfde traditionele plattegrond aangehouden met een 
voor- en achterkamer maar vanwege de smalte van het perceel is de voorkamer een vrij klein vertrek. 
De achterkamer is overigens heel ruim doordat de gang tegen de zijkant van beide huizen loopt. Dit 
grote vertrek is alleen niet rechthoekig vanwege een uitsparing voor de gespiegelde voorste trappen. 
Hierdoor lijkt het alsof deze ruimte bedoeld was als privé-vertrek voor de bewoners terwijl de grootste 
ruimte aan het einde van de gang, de hele breedte van de huizen beslaat en rechthoekig is. Hieruit kan 
men opmaken dat deze ruimte een formele functie had. Vingboons heeft de ruimte die hij voor het 
bouwen van dit huis tot zijn beschikking had efficiënt kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is het 
achterste vertrek, dat hij over de volledige breedte van het perceel heeft laten lopen.

Overig

We hebben gezien hoe Philips Vingboons twee huizen op een creatieve manier symmetrisch heeft 
weten te maken wat betreft de plattegrond. Dezelfde stategie heeft hij ook gebruikt bij zijn ontwerp van 
de twee huizen aan de Oudezijds Voorburgwal 205/207 voor Jan en Hendrick Schuyt. Overigens ligt dit 



huis in een bocht en op een perceel dat daardoor niet recht loopt. Aan deze plattegrond kunnen we goed 
zien hoe Vingboons binnen de beperkingen van een perceel met afwijkende vorm, de belangrijkste 
vertrekken toch rechthoekig weet aan te leggen. Ook zien we hoe hij de ruimte die hij tot zijn 
beschikking heeft voor het ontwerp optimaal weet te benutten. 

De huizen voor het St. Pietersgasthuis die al eerder zijn beschreven, zijn identiek en niet gespiegeld als 
de twee ontwerpen die ik hierboven behandeld heb. De reden dat Vingboons de symmetrie hier niet 
door drijft, lijkt te liggen in de functie van de huizen. De gasthuizen werden apart verhuurd en zijn niet 
voor een specifieke opdrachtgever ontworpen. Elk huis moest als het ware los staan van de anderen.

Maatvoering en verhoudingen

Met de maatvoering van Vingboons' ideale huizen zien we dat deze voor hem uitermate belangrijk zijn, 
in een ideaal huis althans. Aan het ontwerp van het eerste ideale huis heb ik minder tijd besteed 
vanwege Vingboons eigen vermelding dat het huis nooit gebouwd is. Hoewel het tweede ontwerp ook 
niet gebouwd is, was deze in de praktijk wel realiseerbaar door de vertrekken te verkleinen. De vorm 
van de ruimtes binnen zijn tweede ideale huis zijn rechthoekig en niet vierkant. Vingboons was goed 
bekend met de maatvoering (van Vitruvius) en verhouding, die zoals hij zelf illustreert, herhaaldelijk 
moeten terugkomen in zowel de plattegrond als de gevels van een ideaal huis. Volgens Vitruvius zijn 
vormen vierkanten en cirkels de ideale maatverhoudingen, maar Vingboons wijkt hier van af. De maten 
van vertrekken binnen de plattegrond van een huis kunnen in ratio's uitgedrukt worden aan de hand van 
de lengte van de muren van elk vertrek. 

Om te ontdekken of er een systeem van maatverhoudingen in 
de smalle huizen van Vingboons te identificeren is, heb ik 
geprobeerd de lengtes van de muren van de vertrekken die 
Vingboons in zijn tekening heeft gegeven zelf te beschrijven in 
ratio's en zo te zien of er een terugkomende verhouding in te 
vinden is. Helaas is dit bij de huizen die ik gebruik in mijn 
onderzoek niet zo. Dit streven was natuurlijk ook lastig te 
realiseren wanneer er al een huis stond (Herengracht 168), of 
wanneer het perceel dat tot beschikking was een stuk mistte 
(Cromhout huizen). We zien wel dat Vingboons op deze 
ongelukkige percelen streeft naar het wekken van de illusie dat 
de vertrekken rechthoekig zijn. Maatverhouding lijkt bij de 
plattegrond van smalle huizen niet van toepassing. 

Wanneer we op een andere wijze kijken, kunnen we wel 
ontdekken dat de plattegrond als geheel opgedeeld kan worden 
in rechthoekige vlakken. Een voorbeeld hiervan is Rokin 145 
en 147, die 50 voet breed en 100 voet diep zijn. De 100 voet 
diepe plattegrond is in tweeën te delen vanaf de voorste muur 
van de binnenplaats (zie figuur 5) waardoor er twee gelijke 
vierkanten ontstaan. Dit was moeilijk terug te zien bij andere 
huizen die ik behandel omdat deze geen rechthoekige 
plattegrond hebben of deels uit een ouder pand bestaan.

Voorgevels

Bij de voorgevels zien we een ander verhaal. Er is daar wel de 
mogelijkheid om maatvoering toe te passen omdat deze rechte 

Figuur 12: Opdeling in vierkanten,  
Herengracht 168



vlakken waren en geheel opnieuw gebouwd werden. Een goed voorbeeld is het huis aan de Herengracht 
168 waar Vingboons, waar eenheden van 10 bij 10 voet herhaaldelijk gebruikt worden (figuur 11). 
Helaas is deze voorgevel verloren gegaan. Naast maatvoering zien we hier ook een fraai element, de 
halsgevel. Deze halsgevel, de vroegste die wij in Nederland kennen, zorgt voor eenheid in het ontwerp. 

Een variatie op het gebruik van eenheden zien we terug bij de maatverhoudingen die Vingboons 
gebruikt voor de voorgevel van de twee huizen voor Sweelinck, Rokin 145/147. Samen zijn de huizen 
50 voet breed en 50 voet hoog, exclusief de bekroning. Dit wist hij in dit geval ook door te voeren in de 
plattegrond.

De maatvoering in gevels was een makkelijkere opdracht voor Vingboons. Als een gevel 25 voet breed 
was maakte hij deze gevel 50 voet hoog. In het geval van Singel 460 is de breedte bijvoorbeeld 33 voet 
en dus is de gevel 66 voet. Deze maatvoering zien we alleen niet terug in de verhoudingen van de 
vertrekken en de plattegrond als geheel.

De decoratieve elementen die we op de gevels van Vingboons vinden zijn vernieuwend. De halsgevel 
en ronde kozijnen die we vaak bovenin de gevel zien worden gezien als uitvindingen van Vingboons 
zelf. 

Conclusie
Een conclusie is en blijft waarschijnlijk lastig te trekken. We zien zeker dat Vingboons zijn idealen 
weet toe te passen op smalle huizen ondanks alle beperkingen die deze hebben. Hierin zien we 
Vingboons' kennis, creativiteit en vakmanschap. 

Wat wel geconcludeerd kan worden is dat Vingboons het gemak waarmee de bewoner in het huis kan 
wonen belangrijk acht. Doordat het gemak of de bewoonbaarheid voorop stond in het ontwerp, komt 
het creëren van zuivere maatverhoudingen niet op de eerste plaats en word dus in de meeste gevallen 
niet of slechts deels toegepast.

Het is ook lastig om conclusies te trekken omdat er invloed is van een standaard type huis dat uit de 
traditionele Hollandse woonhuis-architectuur is ontstaan. Dit type lijkt veel op de plattegronden die ik 
behandeld heb in deze paper. Er moet dus zeker meer onderzoek gedaan worden om een duidelijker 
beeld te ontwikkelen van de verschillen tussen de plattegronden van Vingboons en de plattegronden 
waar Amsterdam al mee bekend was. 
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