WONINGMARKT

Amsterdam
was in de 16de
eeuw ook al vol
Rond 1500 had Amsterdam zo’n
10.000 inwoners. In 1560 waren
dat er al bijna 30.000. Door de
snelle bevolkingsgroei stegen
de huizenprijzen en raakten de
plekken waar binnen de stad gebouwd kon worden op. De huizen
aan het Damrak waren in 1562
het duurst. ‘De bouwwoede moet
verschrikkelijk zijn geweest’,
aldus bouwhistoricus Gabri van
Tussenbroek. ‘Wat er nu gebeurt,
gebeurde toen ook: overal werd
gezocht naar ruimte.’
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. Amsterdam kampte
vaker met ruimtegebrek.
. Door snelle bevolkingsgroei moest er in
de zestiende eeuw veel
worden bijgebouwd.
Het stadsbestuur
aarzelde aanvankelijk.
Het omslagpunt
kwam in 1578, toen de
protestantse elite het
bestuur afzette.
De bouw van de
grachtengordel vergde
een enorme investering
van de stad.
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WONINGMARKT

Ook in de 16de eeuw
was Amsterdam
overvol
Druk op de schaarse ruimte in Amsterdam is niet
nieuw. In de aanloop naar de Gouden Eeuw heerste er
bouwwoede en werd er gedebatteerd over een mogelijke
uitbreiding. De opvallende overeenkomsten tussen
vijf eeuwen geleden en nu.

W

ie er met de blik van vandaag naar kijkt, kan een
glimlach niet onderdrukken. Rond 1560 was Amsterdam niet groter dan de
westelijke helft van het gebied binnen de grachtengordel. De Waag op de
Nieuwmarkt was een stadspoort. Toch twijfelde
het stadsbestuur over een uitbreiding.
‘Rond 1500 had Amsterdam zo’n 10.000 inwoners. In 1560 waren dat er al bijna 30.000,
zegt bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek,
die aan de Universiteit van Amsterdam en voor
de gemeente onderzoek doet naar de totstandkoming van de huidige stad. De zestiende eeuw
heeft zijn interesse, omdat veel van de bestaande, meestal houten huizen toen werden vervangen door panden die er nu nog staan. En er zijn
veel overeenkomsten te vinden met de situatie
van nu.
Door de snelle bevolkingsgroei stegen de
huizenprijzen en raakten de plekken waar binnen de stad gebouwd kon worden op. Maar
het stadsbestuur vond een uitbreiding aanvankelijk te duur, vertelt Van Tussenbroek in zijn
werkkamer aan de UvA, met uitzicht op de oude
binnenstad.
Voor een artikel in het decembernummer van
het Tijdschrift voor Historische Geograﬁe maakte Van Tussenbroek een kaart van de huizenprijzen in het Amsterdam van de zestiende eeuw, op
basis van de belasting die de inwoners over hun
woonlasten moesten betalen. ‘Dat is dus zestiende-eeuwse big data’, zegt de hoogleraar.
VERSCHILLEN TUSSEN ARM EN RIJK

Op de kaart die de onderzoeker maakte, is te
zien dat de huizen aan het Damrak in 1562 het
duurst waren. Daar konden schepen de stad binnenvaren, toen nog helemaal tot aan de Dam.
Op de kaart kleuren de huizen rood, een teken
dat de huur of de woonlasten van een koophuis aan het Damrak bij ongeveer ƒ200 per jaar
lagen.
De gemiddelde huur bedroeg ƒ31 per jaar.
Een leraar verdiende rond 1580 ongeveer ƒ125
per jaar en een timmerman ƒ120, blijkt uit de
publicatie Income and Wealth Inequality in the
Netherlands 1500-1990 van de economische historici Lee Soltow en Jan Luiten van Zanden.
‘De verdeling arm-rijk was behoorlijk pittig in
die tijd’, zegt Van Tussenbroek. Hij rekende uit
dat de armste 20% van de bevolking in panden
woonde die samen 3,6% van de waarde van het
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Het gebied dat in de 16de eeuw het duurst was in Amsterdam, is anno 2018
relatief het goedkoopst (het groene vlak). BRON: GEMEENTE AMSTERDAM

vastgoed in de stad vertegenwoordigden. De woningen van de rijkste 20% waren goed voor 60%
van de vastgoedwaarde.
De minst dure gebieden lagen rond de stadsmuren, waar nu aan de ene kant het Singel is,
aan de andere kant de Kloveniersburgwal en de
Geldersekade. Daar begonnen de huurprijzen
bij ƒ5 per jaar. Van Tussenbroek wijst op het gebied in de buurt van de Munt, waar nu onder andere hotel De L’Europe zit. ‘Dus als je hier woonde, woonde je bij wijze van spreken in Zuidoost.’
Net als nu zetten de groeiende bevolking, en
het kapitaal dat die met zich meebracht, aan tot
investeren. Vanaf 1530 werden er volgens Van
Tussenbroek vele tientallen huizen per jaar vernieuwd. Dat is een groot aantal op de ongeveer
2000 woningen die de stad aan het begin van die
periode telde. ‘De bouwwoede moet verschrikkelijk zijn geweest’, zegt hij. ‘Wat nu gebeurt,
gebeurde toen ook: overal werd gezocht naar
ruimte.’
De schaarse ruimte joeg de discussie over
uitbreiding van de stad aan. Het stadsbestuur
was aanvankelijk tegen. Om de stadsmuur uit
te breiden, moesten bastions worden gebouwd,
wat heel duur zou zijn. Er bestonden bovendien
twijfels over het volk dat de uitdijende stad zou
aantrekken. ‘Ze dachten ook: komen er wel voldoende kapitaalkrachtige mensen naar Amsterdam?’, zegt Van Tussenbroek.
Tegelijkertijd zagen de bestuurders ook dat
de druk toenam. Er was steeds meer illegale bebouwing buiten de stadsmuren, zoals op de plek
waar nu de Jordaan ligt. ‘Met twintigduizend
inwoners ging het nog wel, maar met dertigduizend kreeg je verhoudingen zoals in Mumbai
tegenwoordig’, zegt de historicus.

De huren stegen vooral vanaf 1560
sterk, blijkt uit de huurindex van het
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis. Van Tussenbroek: ‘Het
geeft aan hoe het stadsbestuur door in
deze jaren niet te besluiten de stad te vergroten, de problemen in de binnenstad
erger maakte.’
OMSLAGPUNT

“

‘Ze dachten ook:
komen er wel voldoende
kapitaalkrachtige mensen
naar Amsterdam?’
Gabri van Tussenbroek
bouwhistoricus

De kaart van Amsterdam
omstreeks 1560 uitgelicht. De woningen aan
het Damrak waren toen
het duurst.
ILLUSTRATIE: GEMEENTE
AMSTERDAM

In 1578 kwam er een omslagpunt. Gedurende
het eerste deel van de Tachtigjarige Oorlog was
de stad katholiek gebleven, maar nu zette een
protestantse elite het stadsbestuur af. Ze besloten uit te gaan breiden. In de jaren ervoor hadden veel katholieke geestelijken in de stad een
heenkomen gezocht. ‘De jaren 70 moeten echt
het toppunt van ellende en drukte zijn geweest
in de stad’, zegt Van Tussenbroek.
In 1585 blokkeerden de Spanjaarden de
Schelde, waardoor Antwerpen zijn positie als havenstad verloor. ‘Er was sprake van een enorme
economische immigratie’, zegt Reinout Rutte,
die aan de TU Delft onderzoek doet naar de totstandkoming van de huidige steden.
De bouw van de grachtengordel is een uitzonderlijke gebeurtenis vanwege de enorme
investering die ervoor nodig was, stelt Rutte. Om
de kosten te spreiden, vond de uitbreiding in
twee fasen plaats. Tussen 1613 en 1630 werd het
meest westelijke deel van de grachtengordel aangelegd, tussen de huidige Haarlemmerdijk en
de Leidsegracht. Tussen 1660 en 1680 volgde de
verlenging tot aan de Amstel.
Het stadsbestuur onteigende de grondbezitters, liet een geheel nieuw stratenpatroon
aanleggen, hoogde de grond op en veilde de
kavels in fasen. Hoeveel dat heeft gekost, is niet
bekend. Historicus Jaap Evert Abrahamse heeft
berekend dat de aanleg van de grachten tussen
de Leidsegracht en de Amstel het stadsbestuur
ongeveer ƒ3 mln opleverde.
Vanwege de enorme investeringen blijft een
eenmaal aangelegd stratenpatroon vaak lang
bestaan. Het stadsbestuur liet de Jordaan oorspronkelijk langs de sloten in het weiland aanleggen, waar al illegale bebouwing was. Door
de lage ligging van het gebied leverde dat wateroverlast op, en er waren te weinig doorgaande
verkeersroutes. Het stadsbestuur besloot bij de
verdere uitbreiding alles opnieuw aan te leggen.
Ook de huidige expansie zal sporen nalaten.
Rutte: ‘Als een stad eenmaal gebouwd is, blijft
het stratenpatroon meestal eeuwig bestaan.’

Het centrum van Amsterdam
is niet het allerduurst
Wie de interactieve
kaart met huizenprijzen van de gemeente
Amsterdam bekijkt,
ziet dat op een aantal
plekken helemaal in
het centrum van de
stad de huizen iets
minder duur zijn. Terwijl de huizen langs
de grachten allemaal
minstens €5500 per
vierkante meter kosten, zijn langs het
Damrak een paar panden te vinden die voor
krap €3800 tot ruim
€4400 per vierkante
meter van eigenaar
wisselen. ‘Eigenlijk
zien we op het jarenlange kaartbeeld dat
woningen in het absolute toeristische hart
van Amsterdam (Dam-

rak, Rokin, Nieuwendijk etc.) het structureel wat minder doen
dan die in de meeste
andere delen van het
centrum’, mailt hoofdplanoloog Koos van
Zanen van de gemeente op de vraag hoe dat
kan. ‘Schijnbaar is
de extreme drukte in
deze zone voor velen
toch net iets te veel van
het goede, als het gaat
om de woonstek. Het
luistert overigens heel
erg nauw: net buiten
de zone is men alweer
bereid de hoogste
prijzen te betalen.’ De
interactieve kaarten
van de gemeente zijn
te vinden op https://
maps.amsterdam.nl/
woningwaarde/.
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De woonlasten van een huis aan
het Damrak bedroegen omstreeks
1562 ƒ200 per jaar.
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De aanleg van de grachten tussen
Leidsegracht en Amstel leverde
het stadsbestuur circa ƒ3 mln op.

