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De VOC op Oostenburg
Na de snelle groei tijdens de eerste halve eeuw van haar bestaan was de VOC de 
werf en pakhuizen op Rapenburg ontgroeid. Rond 1660 kreeg de VOC het nieuw 
aangeplempte eiland Oostenburg toegewezen, waarvoor een stedenbouwkundig 
plan werd gemaakt en uitgevoerd. Hierdoor werd Oostenburg een complex van 
vijf kleine eilanden, waarop de verschillende voor de werf essentiële functies wer-
den ondergebracht. 
In 1663 al liep het eerste schip van de helling van de nieuwe Oostenburgse Com-
pagnies werf en in 1664 was ook het immense eiland-brede Oost-Indisch Zeema-
gazijn van stadsbouw-meester Daniel Stalpaert gereed. 

Van de rijke VOC geschiedenis op het eiland Oostenburg resten 
ons nog twee gebouwen: het mooie kopgebouw van de lijnbaan 
aan de Oostenburgergracht en het uit 1720 daterende Nieuwe 
Magazijn, nu bekend als Pakhuis Oostenburg.
Op 18 april 2020 was het 300 jaar geleden dat de eerste steen 
van het Nieuwe Magazijn werd gelegd, Het staat er nog altijd, 
te midden van de Oostenburgse nieuwbouw en met duidelijke 
littekens van een bewogen geschiedenis.
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Het Nieuwe Pakhuis
In de tweede helft van de 17e eeuw breidde de VOC haar belangen in Azië 
enorm uit, vaak op gewelddadige wijze, waarop ook toen soms al kritiek klonk. 
Hoe dan ook, de aanvoer van handelswaar was zo groot dat rond 1700 zelfs 
het grote Magazijn te klein werd. Aan de vergadering te Amsterdam van de 
Heren Zeventien op 27 september 1719 meldden de Heren Gecommitteerden 
van de kamer van Amsterdam dat ze genoodzaakt waren “door de retouren die 
’s  jaarlijks vermeerderde” enige pakhuizen te huren tegen zeer hoge kosten en 
met het risico van schade “door brand off ander onverhoopt toeval”. Ze krijgen 
toestemming om, op een terrein vlak bij het grote Magazijn, vier pakhuizen 
te “timmeren” volgens een aan de vergadering voorgelegd plan dat helaas niet 
bewaard is gebleven. De totale kosten worden geschat op ƒ100.000. 

Fig.1

Besluit
van 27 september 
1719 van de
Heren Zeventien 
tot bouw van vier 
Pakhuizen
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Het plan voor de vier pakhuizen was bijzonder. Het geheel bestond uit twee pa-
rallelle groepen van elk twee tegen elkaar aangebouwde pakhuizen. Deze twee 
groepen werden onderling verbonden aan vóór- en achterzijde door dwars-
verbindingen. Het geheel werd daardoor een vierkant magazijn van 40x40 m2 
rond een open binnenplaats. De structuur is het best te zien op een doorsnede-
tekening uit 1822 (fig. 3). Na verkregen toestemming van de Heren Zeventien 
ging de Kamer Amsterdam voortvarend aan het werk. Al op 18 april 1720, nu 
300 jaar geleden, werd de eerste steen gelegd door vier jonge zonen van be-
windhebbers van de VOC. Ieder van de vier kreeg vermoedelijk een zilveren 
troffel ter herinnering. De eerste steen is niet bewaard gebleven, maar wel een 
van de vier troffels, op naam van de achtjarige Dirck Sautijn. De troffel (fig. 2) 
is nu in bruikleen bij het Amsterdam Museum. Wie de bouwmeester van het 
Nieuwe Magazijn is, is niet zeker. Genoemd wordt Joost Borsman, die van 1707 
tot 1722 Stadsmeestermetselaar van Amsterdam was. 

Fig. 2 - Zilveren troffel ter gelegenheid van eerste steen legging. 
Het opschrift luidt: “Dirck Sautijn heeft geleyt de eerste steen aant 
Nieuwe Magazijn van de Oostindise Compagni opt oost ent van 
Oostenburg op Donderdag den 18e April 1720”.
(Amsterdam Museum)

Fig.3 - Doorsnedetekening van het Victualie Magazijn (1822)
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De oudste afbeelding van het Nieuwe Magazijn is van 1723 en staat in het 
merkwaardige boek ’s Waerelts Koopslot, of de Amsteldamse Beurs, een lang 
dichtwerk waartussen beschrijvingen en tekeningen van Amsterdamse ge-
bouwen voorkomen. De schrijver Roelant van Leuven rijmelt daar:

“Welaan, bezie met ernst dan Compagnies Paleyzen,
’t Zy daar het Arsenaal zoo Vorstelijk zich verheft,
En spiegelt in het Y, of dat gy het beseft
Aan ’t Swaare Pakhuis, korts daar by eerst trots gebouwen,
Of ’t Huis zelfs, daar de Magt en Raad in werd gehouwen” enz.

En als toelichting op ’t Swaare Pakhuis voegt hij er aan toe:
“In ’t jaar 1720 bouwde de Oost Indische Compagnie kort bij het gemelde 
Magazyn op Oostenburg, een zeer treffelijk Pakhuis van ongelovelijke dik-
ke muuren, bekwaam eeuwen te staan. Zie d’afbeelding hier nevens”

Het Swaare Pakhuis noemt hij het, met muren inderdaad van zo’n 60-70 cm 
dikte. Opmerkelijk op de afbeelding zijn ook de twee huisjes direct naast het 
Nieuwe Magazijn. De VOC koopt deze huisjes in 1722, omdat ze een risico 
vormen voor het Magazijn en de daarin opgeslagen waren “door brand of 
andere onordentelijkheden”. 

Fig. 4 - Oudste tekening (1723) van het Nieuwe Magazijn 
(Roelant van Leuven)
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Het Nieuwe Magazijn werd gebruikt voor de opslag van metalen, tin en de 
tin-lood legering die speauter wordt genoemd, verder koffie, suiker en katoe-
nen garens, en op de open binnenplaats lag verfhout, hout waarvan na te zijn 
geraspt kleurstoffen werden gemaakt.  Het gebouw werd ook wel Suikerhuis 
genoemd, een van de vele namen die het Nieuwe Magazijn in de loop der tijd 
zou krijgen.
Hoe Oostenburg er rond 1750 uitzag is prachtig te zien op de maquette in het 
Amsterdam Museum (fig. 5). Links zien we het grote Oost-Indisch Zeema-
gazijn. Daarvoor het Nieuwe Magazijn en rechts daarvan over de volle lengte 
van het eiland de lijnbanen van de VOC en de Admiraliteit. Geheel rechts 
zien we nog twee bolwerken, Jaap Hannes, het enige bolwerk zonder molen, 
en Zeeburg. 

Fig. 5 - Maquette van Oostenburg omstreeks 1750 
(Amsterdam Museum)
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Einde van de VOC
De VOC floreerde gedurende de eerste helft van de 18e eeuw. Rond 1750 
werkten er zo’n 1400 mensen op de werf Oostenburg. Maar na 1780 ging het 
snel slechter. Problemen in Azië en zeker het uitbreken van de Vierde Engelse 
Oorlog in 1780 leidden tot grote financiële problemen. Maar mede dankzij 
steun van de Staten Generaal wist de Compagnie het nog een aantal jaren vol 
te houden. In 1790 werkten er nog altijd 1200 mensen op de werf en in 1789-
1790 liepen er nog zes schepen van de grootste categorie van de Oostenburgse 
helling. Maar in 1796 werd de vrijwel failliete Compagnie genationaliseerd. 
Na enkele hopeloze pogingen het bedrijf alsnog voort te zetten, kwam er in 
1804 een definitief einde aan.

De Franse tijd en daarna
Tijdens het Franse regime werd het Nieuwe Magazijn gebruikt als opslag-
plaats van Régie tabak, tabak afkomstig van de Keizerlijke Tabaksfabriek 
in Amsterdam. Na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 werden de 
voormalige VOC gebouwen aan Domeinen overgedragen. In 1817 kwam het 
Magazijn in handen van de Marine, die het verhuurde voor de opslag van 
thee aan de in 1818 opgerichte “Pakhuismeesteren van de Thee”, een bedrijf 
van theemakelaars en pakhuismeesters dat zich nadrukkelijk presenteerde 
als erfgenaam van de VOC. Na de keizerlijke tabaksopslag volgde nu de thee-
opslag in het Nieuwe Magazijn dat in die tijd ook wel als Salpeterhuis bekend 
stond. De Marine, nog altijd eigenaar van het gebouw, nam het in 1822 terug 
in eigen beheer en richtte het in, samen met het tegenover het Magazijn gele-
gen voormalige VOC Spekhuis, als Victualie Magazijn, het Groot Magazijn 
van Levensmiddelen van de Koninklijke Marine (fig. 3). 
1822 was ook het jaar waarin het grote Oost-Indisch Zeemagazijn instortte 
door overbelasting door graanopslag, een ramp die grote indruk heeft ge-
maakt. Talrijke prenten zijn er getekend van het ingestorte Magazijn, dat pas 
vier jaar later voor afbraak werd verkocht.

Fig. 6 - Het Oost-Indisch Zeemagazijn op Oostenburg na de 
instorting in 1822, gezien in zuidoostelijke richting. Rechts op de 
achtergrond het Nieuwe Magazijn.   (Stadsarchief Amsterdam)
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Werkspoor
Intussen was pionier Paul van Vlissingen (1797-1876) begonnen Nederland te 
moderniseren.  Hij introduceerde de stoomvaart, bouwde moderne stoom-
machines en ijzeren schepen. In 1827 huurde hij het oude VOC Rookhuis 
aan de Oostenburgergracht, een feit dat wordt beschouwd als stichtings-
datum van de fabriek waaruit Werkspoor zou voortkomen, het bedrijf dat 
zo’n indrukwekkend stempel op de geschiedenis van Oostenburg zou druk-
ken. In 1828 richtte hij samen met zijn compagnon A.E. Dudok van Heel de 
Commanditaire Sociëteit op die zich vanaf 1840 Koninklijk mocht noemen. 
In 1847 stichtten Van Vlissingen en Dudok van Heel een aparte dochter-
onderneming, samen met een Frans bedrijf, voor de bouw van machines voor 
de suikerproductie in de koloniën. Hij kocht hiervoor van de Marine voor 
ƒ 75.000 het Victualie Magazijn, zowel het Spekhuis als het Salpeterhuis. In 
1850 was het complex gereed en kon begonnen worden met de bouw van de 
suikermachines.
Het zal ook in die tijd zijn geweest dat het Nieuwe Magazijn grote bouw-
kundige veranderingen onderging. Beide verbindende delen van het gebouw 
werden verwijderd, zodat er twee gescheiden gebouwen overbleven met een 
open ruimte ertussen. Een gebrandschilderd raam (fig. 7) in het Werkspoor 
Museum geeft hiervan een mooi beeld. De oude vensters werden vervangen 
door giet ijzeren ramen uit Engeland en de muren tussen de tegen elkaar aan-
gebouwde, maar aparte, pakhuizen werden gesloopt en vervangen door bal-
ken en gietijzeren kolommen, aanpassingen die ook nu nog in het huidige 
gebouw goed zichtbaar zijn.

Fig. 7 - Gebrandschilderd raam met het Nieuwe Magazijn 
omstreeks 1860  (Werkspoor Museum)
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In 1871 ging de Commanditaire Sociëteit over in de Koninklijke Fabriek van 
Stoom- en andere Werktuigen, een bedrijf dat in 1891 werd geliquideerd en 
gereconstrueerd als de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en Spoorwegma-
terieel, kortweg Werkspoor. Het Nieuwe Magazijn werd de Kleine Stelplaats 
van Werkspoor en onder die naam heeft het lang bekend gestaan.
De oudst bekende foto (fig. 9) dateert van omstreeks 1895 en toont het gebouw 
vanuit het noordoosten. Rechts op de foto is nog het oude Spekhuis van de 
VOC te zien, dat in 1913 plaats moest maken voor het nieuwe hoofdkantoor 
van Werkspoor.

Fig. 8 - Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, 
het latere Werkspoor  (Stadsarchief Amsterdam)

Fig. 9 - Oudste foto van het Nieuwe Magazijn (1895); rechts het 
VOC Spekhuis   (Werkspoor Museum)
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Een foto uit 1904 (fig. 10) is gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Konin-
gin Wilhelmina. Vooraan zien we Hare Majesteit en Joan Muysken, toenmalig 
directeur van Werkspoor. Opmerkelijk is de grote, door houten deuren afsluit-
bare poort waaruit het gezelschap naar buiten treedt, een poort die waarschijn-
lijk nodig was voor de functie van stelplaats, maar die later weer is verdwenen. 
Bijzonder is ook dat links op de achtergrond de lijnbaan van de VOC nog is te 
zien, een gebouw dat een jaar later in 1905 zou worden afgebroken.

Fig. 10 - Bezoek van Koningin Wilhelmina aan Werkspoor 
(1904)   (Werkspoor Museum)
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FDO gebouw
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Kleine Stelplaats een andere functie. In 
1950 werd er het Laboratorium voor Fysisch Dynamisch Onderzoek (FDO) ge-
vestigd, alsook de tekenkamer en een koffie kamer. Het middendeel werd weer 
aan beide zijden dichtgezet met glazen gevels. Er werden doorlopende vloe-
ren in het middenstuk aangebracht en later kreeg ook een deel van de Stork-
Werkspoor administratie er een plaats. Sindsdien stond het gebouw bekend als 
FDO-gebouw. Het gebouw herinnerde intussen zo weinig aan het oorspronke-
lijke Nieuwe Magazijn, dat Dr. Magda Révész-Alexander in 1954, in haar boek 
Die Alten Lagerhäuser Amsterdams, opmerkt: “Heute steht er nicht mehr”.

In de kelders van het FDO-gebouw werd gewerkt aan 
onderzoek en ontwikkeling van ultracentrifuges voor de 
verrijking van natuurlijk uranium. Hier werkte ook de 
Pakistaan dr. Abdul Qadir Kahn die later de technische 
geheimen van de ultracentrifuges stal, meenam naar Pa-
kistan en daar wordt beschouwd als de vader van de Pa-
kistaanse atoombom. Zeer waarschijnlijk is die kennis ook 
doorverkocht aan Iran, en wellicht, maar nooit bewezen, 
ook aan Noord Korea.

Fig. 11 - Het FDO-gebouw in 1950   (Werkspoor Museum)
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Een woonfunctie
In de jaren ’90 besloot Stork-Werkspoor het gebouw af te stoten. Het werd in 
1996 aan drie projectontwikkelaars verkocht en het kreeg een woonbestem-
ming. Architectenbureau Reinder Nust kreeg de opdracht tot het maken van 
een ontwerp. De middendelen werden opnieuw dichtgezet met glazen gevels, 
nu in de vorm van een historisch verantwoord middenrisaliet (fig. 12). De oor-
spronkelijk open, maar intussen met vloeren gesloten, binnenruimte is weer 
geopend en met een glazen kap gedekt. De zolders zijn verwijderd en vervangen 
door dakappartementen. Het gebouw bestaat nu uit 64 koop- en, op de begane 
grond, 4 huurappartementen, alle in 1997 ondergebracht in de Vereniging van 
Eigenaren Pakhuis Oostenburg, de naam waaronder het gebouw sinds 1996 
bekend is.

Wegens de complexe geschiedenis van het gebouw, de ook nu nog zichtbare 
verbouwingen, wijzigingen, aanpassingen en vernieuwingen, heeft het gebouw 
geen Gemeentelijke of Rijks monumentale status gekregen. Wel is het in zijn 
huidige staat een, in Amsterdamse termen, beeldbepalend, Orde 2, pand.

Nu het Pakhuis Oostenburg prachtig is hersteld en weer iets van zijn oude glo-
rie toont, mogen we met Roelant van Leuven hopen en wensen dat dit treffelijk 
Pakhuis bekwaam is nog eeuwen te staan.

Fig. 12 - Pakhuis Oostenburg in 2011 (foto Wim Hutter)

Fons Baede - april 2020

Lijstje van namen van het Nieuwe Magazijn
Nieuw Magazijn 1720, oorspronkelijke naam
Zware Pakhuis 1723, Roelant van Leuven in 
 ’s Waerelts Koopslot
Suikerhuis 18e, begin 19e eeuw
Salpeterhuis 18e, begin 19e eeuw
Victualie Magazijn 1822-1847
Kleine Stelplaats 1871-1950
FDO-gebouw 1950-1997
Pakhuis Oostenburg  sinds 1997
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○ = elders in de lijst ook al genoemd  * = ondersteunend artikel van andere auteurDe topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling
Middeleeuws Amsterdam
●	 De	cope-ontginning	van	Amstelland
●	 Poerte	ende	Vrihede	van	Amstelredamme
●	 De	eerste	300	jaar	in	het	bestaan	van	Amsterdam
●	 Stadspoorten	op	de	Nieuwendijk
●	 Is	de	Nieuwezijds	wel	gegraven?
●	 De	kop	van	de	Nieuwendijk,	een	14e-eeuwse	stadsuitbreiding
●	 De	Boerenwetering	en	zijn	loop	door	Amsterdam
●	 Hoe	oud	is	het	Damrak	als	kade	langs	de	Amstel?
●	 Middeleeuwse	kloosters	van	Amsterdam
●	 Het	Sint	Anthonius	gasthuis	(Leprozenhuis)
*	 Het	Leprozenhuis	te	Amsterdam,	I.	H.	van	Eeghen	1955
●	 Het	Kartuizerklooster	Sint	Andries	ter	Zaliger	Haven
●	 In	den	Uutersten	Nesse	bider	Amstel;	Binnengasthuis
●	 De	metamorfose	van	die	Plaetse	tot	de	Dam
●	 Amsterdam,	van	Heren,	van	bisschoppen	en	van	graven
●	 Amsterdam,	van	Hoeken	en	Kabeljauwen
●	 Pacificatie,	Satisfactie	&	Alteratie
●	 Het	Papeneiland
Amsterdams nijverheid, handel en transport
●	 Markten	van	Amsterdam	(locaties	door	de	eeuwen	gevolgd)
*	 Botermarkt	en	Kaasplein,	Dr.	A.	Halberstadt	1910
●	 Beurtvaarders,	trekschuiten	en	overzetveren
●	 Middeleeuwse	bierbrouwerijen	in	Amsterdam	
●	 Vroege	industriegebieden:	Stadsrietlanden,	Zaagmolensloot,	

Mennonietensloot,	Overtoomsevaart,	Kwakerspoel	en	Zaag-
molenbuurt	

*	 Molens	in	Stadsrietlanden,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende
*	 Het	einde	van	de	korenmolens	op	de	bolwerken	aan	de	Sin-

gelgracht,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende,	1972
*	 Precario	en	Windgeld,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende,	1969
●	 Geschiedenis	van	Rederij	J.	H.	Bergmann
●	 Geschiedenis	van	Rederij	Boekel
●	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 De	geschiedenis	van	de	Haarlemse	tram	(NZH)
●	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram	(NHTM)
● Straattypen	en	standwerkers
●	 Straathandel
●	 Stadschroniqueurs	in	de	17e	en	18e	eeuw
● Topografische	tekenaars	in	Amsterdam

●	 Topografische	fotografen	in	Amsterdam
●	 Amsterdamse	architecten
●	 Wereldtentoonstelling	van	1883
●	 Samuel	Sarphati,	visionair	en	entrepreneur
●	 Casino,	Musis	Sacrum	en	Huize	Bob
●	 Van	Liesveldsche	Bijbel	tot	Beursplein	5:	Bible	Hotel
●	 Brouwerij	De	Hooiberg	&	Die	Port	van	Cleve
●	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij
Amsterdam havenstad
●	 Zeehaven	in	beweging,	alle	locaties	tot	WOII
○	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
*	 Opkomst	der	Amsterdamse	haven,	W.	H.	M.	de	Fremery
*	 Geschiedenis	Amsterdamse	scheepsbouw,		Dr.	L.	van	Nierop
●	 Van	Petroleumhaven	tot	grootste	benzinehaven	ter	wereld
Stadsuitleg 1578-1596
●	 De	Eerste	en	Tweede	Uitleg	1578-1596
●	 Rembrandtplein,	metamorfose	van	een	onbedoeld	plein
●	 Vlooienburg	&	Zwanenburg
●	 De	Haarlemmerbuurt,	verdeeld	over	2e	en	3e	Uitleg
●	 De	eerste	Joodse	gemeenten	en	hun	synagogen
Stadsuitleg 1609-1700
●	 De	Derde	en	Vierde	Uitleg	1609-1700	
●	 Die	Verheelinghe;	geschiedenis	van	de	Leidsegracht
●	 De	Amsterdamse	schans	en	bolwerken
●	 De	Trapjesschans,	een	nijver	stukje	Schans
●	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
●	 De	vijf	grote	wagenpleinen
●	 Het	ontstaan	van	de	Jordaan
●	 Gangen	en	hoven	van	de	Jordaan
●	 De	vertraagde	bebouwing	van	de	Driehoekstraat
●	 De	Plantage,	een	geslaagde	mislukking
●	 Amstelkerk,	noodgebouw	met	eeuwigheidswaarde
Stadsuitleg 1877-1921
●	 Annexaties	1877-1921
●	 Stadsontwikkeling	en	de	politiek
●	 Spaarndammerbuurt	en	Zeeheldenbuurt
●	 Van	Smalle	Pad	tot	Planciusstraat
●	 Het	Museumkwartier	en	de	Waskaarsenfabriek
●	 Stads-	en	Godshuispolder,	een	stukje	Amsterdam	in	de	polder

●	 De	Da	Costabuurt	en	de	Réveilbeweging,	Ria	Scharn
*	 Westerplantsoen	in	de	Zeeheldenbuurt,	A..	Huyser
*	 De	wet	kent	geen	steden,	Drs.	J.	P.	Janse,	1992	 

(annexatie	Nieuwer-Amstel)
*	 Dorpse	straten	in	de	stad,	Ph.	Spangenberg	1995-1996
Amsterdam-Noord
●	 Volewijckslanden	en	Buiksloterham,	de	ruggegraat	van	Noord
○	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram
*	 Industrie	Buiksloterham	door	Wim	Huissen
*	 ENTOS	door	Wim	Huissen
*	 ELTA	door	Wim	Huisen
○	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij
Verkeersdoorbraken
●	 Damstraat-Paleisstraat	1865-1914
●	 Raadhuisstraat	1894-1897
●	 Vijzelstraat	1917-1935
●	 Weesperstraat	1959-1969;	de	Wibaut-as	
Amsterdam en het water
●	 Amsterdams	Waterstaat
●	 Raadselachtige	waterwerken	
●	 Sluizen,	keringen	en	duikers	in	Amsterdam
●	 Donkeresluis
●	 Stadsuitleg	en	de	omringende	waterschappen	en	gemeenten
●	 ‘t	IJ,	van	getijdekreek	via	waterwolf	tot	droogmakerij
●	 Van	open	havenfront	tot	Open	Havenfront
●	 De	geschiedenis	van	de	Kostverlorenwetering	en	de	overtoom
●	 Aanloop	tot	het	Noordzeekanaal,	Amsterdam	op	z’n	smalst
●	 Hoe	komt	de	Mirakelbrug	aan	z’n	naam?
Diversen
●		Pakhuis	Oostenburg,	Fons	Baede
●	 Nieuwe	Doelenstraat,	Robert	Raat
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