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Philips Vingboons werd in de Sint Antoniesbreestraat geboren, vlakbij de Salamandersteeg, 
anderen beweren op het huidige nummer 64. Zijn vader, David Vinckboons, was rond 1590 
van Vlaanderen uitgeweken naar Amsterdam, maar dat was niet om het geloof want de fa-
milie bleef zijn leven lang katholiek, ook de kinderen. Het was eerder om de kansen die Am-
sterdam bood nu Antwerpen en de rest van Vlaanderen doodbloedde door de blokkade van 
Antwerpen’s haven. David was schilder en tekenaar en startte in Amsterdam een werkplaats 
waar landschappen en Bijbelse taferelen werden vervaardigd, alsmede tekeningen, gravures 
en kaarten. Alle kinderen bleken zich kunstzinnig te ontwikkelen en veel van hen namen 
deel aan de productie in vaders werkplaats. De oudste zoon Pieter werd landmeter en carto-
graaf, Philips, waarschijnlijk geboren in 1607, legde zich aanvankelijk toe op schilderen en 
de geweldig populaire cartografie, voordat hij zich op de architectuur stortte. De derde zoon, 
Johannes, werd tekenaar, cartograaf en graveur en was daar zo goed in dat hij buiten het fa-
miliebedrijf ook nog voor de kaartmakers Gerrits, Visscher en Blaeu werkte. De vierde zoon 
was Julius die behalve cartograaf ook architect werd en furore maakte in Zweden. Daarnaast 
assisteerde hij regelmatig zijn broer Philips bij omvangrijkere opdrachten. De vijfde zoon 
David was in vaders atelier werkzaam en de zesde zoon Aernout werd advocaat en procu-
reur, wat de familie bij de familiezaken ook best kon gebruiken. David kreeg in totaal tien 
kinderen, maar over de overige vier valt schijnbaar niets te vertellen.
Philips werd in 1636 tekenaar bij een architect en men neemt aan dat dit Jacob van Cam-
pen is geweest. Daar leerde Philips de architectuur kennen en kwam in aanraking met de 
bouwstijl die we het Classicisme zijn gaan noemen. Doodat vader Vingboons actief was in 
de prentenhandel kwamen Philips veel prenten van Italiaanse kunstenaars onder ogen. Daar-
door raakte hij vertrouwd met de Italiaanse architectuur van bijvoorbeeld Andrea Palladia. 
Een opdracht waarbij Philips Van Campen mocht assisteren zouden in 1637 de Heiligeweg-
spoort en de schouwburg aan de Keizersgracht zijn geweest. Al doende ontstond het Hol-
lands classicisme met zijn zuilen, pilasters en frontons. Het werd vooral ingezet voor grote 
landhuizen en stadspaleizen. De kracht van Philips was het deze stijl te vertalen naar het 
simpeler grachtenhuis op een enkel perceel van 6 á 7 meter breed. Hij was de bedenker van 
de halsgevel, die in zijn oervorm volledig classicistisch is, met alle kenmerken als pilasters 
en frontons en in principe opgetrokken van natuursteen.

Boven: Omslag van het modellenboek “Afbeeld-
sels” van Philips Vingboons’scheppingen

Omslag: Cromhouthuizen Herengracht 364-370, 
gebouwd in 1660. Foto: Martin Alberts 
2006, bron Stadsarchief Amsterdam
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In 1645 trouwde Philips met Petronella Questiers, dochter uit een eveneens katholieke fa-
milie die net zo cultureel ontwikkeld was als de Vingboons, maar dan meer als dichters en 
schrijvers. Door katholiek te blijven miste Philips alle overheidsopdrachten, maar compen-
seerde dat door opdrachten van geloofsgenoten als Cromhout, Poppen en Belin la Garde. 
Burgemeesters behoorden wel tot zijn klantenkring. De eerste die iets in Philips zag, was 
Reinier Pauw voor wie hij in 1637-‘38 Westwijk in de Purmer bouwde. Voor Pauws broer 
Michael verbouwde hij de voormalige suikerbakkerij Herengracht 168 (foto rechts). Aan 
de grachtzijde voorzag hij het huis van een nieuwe gevel die de eerste kenmerken van de 
halsgevel laat zien. In 1639 verbouwde Vingboons de drie panden Singel 282-286 voor 
burgemeester Anthonie Oetgens van Waveren (tekening rechts). Er kwam een nieuwe voor-
gevel voor de drie huizen die het geheel op een stadpaleis deden lijken maar in feite de drie 
huizen als aparte wooneenheden in stand lieten. Oetgens bewoonde alleen het middendeel 
en beide belendende panden werden verhuurd. Philips bouwde diverse buitenhuizen, van 
groot tot klein, maar in Amsterdam bleef het voorlopig bij verbouwingen. Het eerste volle-
dig nieuw gebouwde huis in Amsterdam was in 1639-’41 dat voor Joan Huydecoper, Singel 
548. Dat werd meer een stadpaleis van 50 voet breed. Daarvoor sloopte Huydecoper drie 
panden. Kenners ontdekken allerlei invloeden van buitenaf, zelfs van Franse architecten. 
Huydecoper was attent geworden op Vingboons doordat Westwijk in de Purmer naast zijn 
buitenhuis stond. In feite had Reinier Pauw de benodigde grond van Huydecoper gekocht. 
Huydecoper zou in de periode 1650-1660 zes maal burgemeester worden. Zijn huis werd in 
1943 verwoest door een neerstortende Engelse bommenwerper.
Niet alleen regenten en burgemeesters gaven Philips Vingboons opdrachten, ook kooplie-
den lieten hem een huis bouwen. Op Keizersgracht 319 verrees in 1939 een 8½ meter breed 
woonhuis voor Daniel Sohier. Bijzonder daaraan is de halsgevel met een extra trap. De pi-
lasters zijn heel consequent tot boven aan toe doorgezet. In 1641-’42 bouwde hij voor Pieter 
Jansz Sweelick, de zoon van de componist, een dubbel huis op Oude Turfmarkt 145-147. 
De twee aparte huizen waren perfecte spiegelbeelden van elkaar en ze deelden een statige 
dubbele stoep. De gevels waren deze keer bijna volledig van baksteen met enkele natuurste-
nen details. Door de dubbele breedte en de natuurstenen lijsten zijn de horizontale accenten 
bepalend voor het uiterlijk. Helaas vond architect A.L. van Gendt het in 1882-‘84 nodig de 
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Links: Keizersgracht 319, het 
huis voor David Sohier

Boven: Twee stadia van het 
huis Singel 548 voor 
Joan Huydecoper, links 
het ontwerp en rechts 
de verbouwde versie 
die bij het bombarde,-
ment vernield werd

Rechts: Het ontwerp voor de 
huurhuisjes van het 
Burgerweeshuis in de 
Sint Luciënsteeg
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gevel van nr.147 opnieuw op te trekken in een soort neo-renaissance.
Vlak bij op de Oude Turfmarkt bouwde Vingboons in 1642-’44 voor het Sint Pietersgasthuis 
een rij van negen huizen om te verhuren. Ze kregen allemaal de inmiddels vertrouwde hals-
gevel, op het huis in de knik van de Oude Turfmarkt na. Dat werd vijf traveeën breed waar-
van de middelste drie weer eenzelfde gevel had als de overige acht. Voor het Burgerwees-
huis bouwde Vingboons in 1652-’53 in de Sint Luciënsteeg een rijtje van acht eenvoudige 
huisjes, eveneens om te verhuren. Een dergelijk project aan de andere zijde van de steeg is 
niet doorgegaan.
Van andere statuur was het complex van vier huizen Herengracht 364-370 in opdracht (1660) 
van Jacob Cromhout. Hij was een geloofsgenoot van Vingboons en kreeg veel tegenwind 
van de Kerkeraad omdat ze hem ervan verdachten in de achterhuizen een schuilkerk te wil-
len creëren. Er volgden diverse wijzigingen op de bouwplannen om de Kerkeraad tevreden 
te stellen. Uiteindelijk werd de bouw in 1662 afgerond. Omdat de bouw van de vier huizen 
niet tegelijk plaatsvond hebben ze het karakter van losstaande huizen. Een monumentale 
doorlopende gevel als bij eerdere ontwerpen van rijen huizen ontbreekt hier. Wel zijn ze van 
Bentheimer zandsteen in plaats van baksteen.
Het succes van zijn buitenhuizen en van zijn smalle stadshuizen bezorgde Philips zoveel 
faam dat hij ook opdrachten voor bredere, zogenaamde dubbelhuizen kreeg. In 1642 bouw-
de hij voor kruitfabrikant Abraham Croock op Geldersekade 18 een groot huis van 7 travee-
en breed (2007-’08 gerestaureerd) en voor de katholiek geworden Joan Poppen het kapitale 
Kloveniersburgwal 95 (staat er nog steeds, zij het enigszins verbouwd) en in 1650 bouwde 
hij voor de gebroeders Schuyt een groot huis Oudezijds Voorburgwal 205-207 (in 1927 af-
gebroken voor uitbreiding van het stadhuis). Eveneens in 1650 verrees Kloveniersburgwal 
77 voor Nicolaas Bambeeck en in 1655 Oudezijds Voorburgwal 316 (De Ladder Jacobs) 
voor suikerbakker Pieter de Mayer.
In de Vierde Uitleg bouwde Philips Vingboons ook diverse huizen, maar de smaak veran-
derde en hij moest noodgedwongen zijn ontwerpen aanpassen. De opdrachtgevers waren 
“pilaster-moe”, de gevels werden strakker onder invloed van nieuwe architecten als Adriaan 
Dortsman. Niet dat Vingboons nooit zonder pilasters kon ontwerpen; hij bouwde eerder 
gladdere gevels (Pauw 1638 en Croock 1642). Voor Isaac Nijs bouwde hij Keizersgracht 

Oude Turf-
markt 145-147 
werd gebouwd 
voor de zoon 
van componist 
Jan Pieter 
Sweelinck als 
een gespiegeld 
dubbel huis. 
In 1882-’84 
vernieuwde 
architect A.L. 
van Gendt de 
voorgevel van 
nr. 147.
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Links:
Herengracht 
386 voor Carel 
Gerards

Re.boven:
Geldersekade 18 
voor Abraham 
Croock (met 
zwaar verbouwde 
gevel)

Re.onder:
Geldersekade 18, 
de ontwerpteke-
ning
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577, voor Carel Gerards Herengracht 386 en voor Guillaume Belin la Garde Herengracht 
412. Even verder op nr. 450 een huis voor Joseph Deutz en nr. 466 voor Jeronimus Haase. 
Er lagen nog veel meer plannen klaar om verwezenlijkt te worden maar door het Rampjaar 
(1672) kwam het er niet meer van.
In 1670 startte de bouw van meer dan 200 zogenaamde wevershuisjes in de Noordse Bosch. 
Hiervoor maakte Vingboons alleen het ontwerp en met de uitvoering had hij geen bemoei-
enis. Uit het ontwerp bouwden verschillende soorten huisjes, al naar gelang het grondstuk 
diep was. Deze huisjes was een gemeenschappelijk project van de instellingen Burgerwees-
huis, de beide gasthuizen en het Leprozenhuis.
Door het Rampjaar raakte de bouwactiviteit in het slop en Philips Vingboons raakte zonder 
opdrachten. Hij wist nog wat inkomsten te halen uit een tweede deel van zijn “Afbeeldsels” 
dat tot ver over de grenzen gewilde lectuur werd.
We sluiten af met een vreemde eend in de bijt. U kunt het huis niet meer bekijken omdat 
het voor de bouw van het Scheepvaarthuis afgebroken werd. Op een vijfhoekig perceel 
op de hoek Prins Hendrikkade-Binnenkant creëerde Vingboons in 1649 een blok van vier 
woonhuizen voor Martin van der Schilde. Het werd gesloopt in 1916 en was toen al tamelijk 
onttakeld (afbeeldingen rechts).
Philips Vingboons’ glorietijd lag net voor de Vierde Uitleg. Daarom zijn veel van zijn stads-
huizen vervangingen van huizen in de oude stad of in de grachtengordel van de Derde 
Uitleg, meestal zeer eenvoudige optrekjes die inmiddels kostbaar geworden bouwgrond in 
beslag namen. Soms waren de bouwsels goed genoeg om via een verbouwing aan te passen 
aan de wensen van de eigenaar en kregen ze alleen een nieuwe gevel.
Wij stelden eerder dat Vingboons geen opdrachten van de stedelijke overheid kon krijgen 
omdat hij katholiek was en bleef. Dat neemt niet weg dat bij het ontwerpen van het nieuwe 
stadhuis op de Dam diverse tekeningen door hem gemaakt zijn. Dat is ongetwijfeld het ge-
volg van zijn goede band met Jacob van Campen en zijn eerdere werk voor deze architect. 
Het definitieve ontwerp voor het stadhuis is immers door Van Campen gemaakt.

Voor een overzicht van zijn honderden scheppingen raadpleegt u omvangrijkere werken 
zoals bijvoorbeeld het boek van Koen Ottenheym ISBN 90-6011-626-7.

Boven: Prins Hendrikkade 1-3, zijde Binnenkant

Onder: Prins Hendrikkade 1-3, zijde Binnenkant, 
de ontwerptekening van Philips Vingboons
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Kloveniersburgwal 95, ontwerp... ...en zoals het er vandaag bijstaat, zonder stoep Herengracht 258, ontwerp... ...en vandaag, zonder kap

Wevershuisjes in de Noordse Bosch, het eenheidsontwerp voor de gevels Tweede Weteringdwarsstraat, aquarel door H.J. Missët.  Stadsarchief Amsterdam
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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
●	 Regeringsjubileum	1874	Willem	III,	Paul	Graalman

Jaarboeken, enzovoort
●	 Index	quizpagina’s	2014	en	later,	kleinere	onderwerpen
●	 Jaarboek	2015,	50	opstellen	over	Amsterdamse	items
●	 Jaarboek	2016,	11	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2017,	6	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2018,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2019,	8	opstellen.	idem

Bij	problemen	met	weergave	in	uw	browser	
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