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Eerste en Tweede Uitleg
Wat vooraf ging
De grote stadsbranden in de vijftiende eeuw hebben op hun eigen
wijze de vorm van de stad Amsterdam bepaald. Na de branden
moest een groot deel van de stad herbouwd worden. Dat ging niet
meer naar bekrompen Middeleeuwse principes maar naar de langzaam tot de Noordelijke Nederlanden doorgedrongen Renaissance.
Die stroming nam de ‘mens’ als uitgangspunt en gunde die een
passende ruimte. Daar was meer bouwvolume voor nodig zodat ook
zonder groei van de bevolking de stad groter diende te worden.
Na de eerste brand in 1421, die een-derde van de bebouwing in
de as legde, breidde de stad uit tot waar vandaag het Singel en de
Geldersekade liggen. De tweede brand in 1452 was nog iets heviger en legde de helft van de bebouwing in de as. Om te kunnen
herbouwen was nog veel meer ruimte nodig en zo werd het Singel
doorgetrokken tot de Amstel. Aan de overkant van de rivier sloot
de Kloveniersburgwal aan op de Geldersekade. Dat sloot een veel
groter gebied binnen de stad.
In de laatste twee decennia van de vijftiende eeuw werd rond deze
stad – op aandringen van de Bourgondische landsheren – de aarden
omwalling vervangen door een stenen ommuring met vele bolwerken. Zo ontstond de vorm die Cornelis Anthonisz in 1538 op een
schilderij vastlegde dat op pagina 12 te zien is.
Eind zestiende eeuw begon de ommuring te knellen. De bevolking
groeide tussen 1500 en 1570 van 12.000 tot 30.000 inwoners, zonder dat de stad in oppervlak groter was geworden. Na de Alteratie
van 1578 maakte het vernieuwde stadsbestuur plannen om de stad
uit te breiden. Wat al langer in de pen zat, was het binnen sluiten
van de Lastage, een werkgebied voor de scheepsbouw en -onderhoud. Dat was al enkele malen een achilleshiel gebleken, wat tot

soms grote materiele schade had geleid. Een tweede achilleshiel was
de Haarlemmerpoort gebleken. Hier marcheerde het legertje van
watergeuzen-kapitein Helling nagenoeg ongehinderd naar binnen
en wandelde de halve stad door tot aan de Dam. Het was aan gebrek aan kennis van de stad en andere knulligheden te danken dat
de Alteratie niet al in 1577 had plaatsgevonden.
Wat we de Eerste Uitleg zijn gaan noemen, behelsde het oplossen
van deze zwakke punten. In het Oosten werd in 1577-’85 voor de
Lastage een omwalling aangelegd langs de Oudeschans. Die liep
voorbij de Sint Anthonies Zeedijk door tot fort Zwanenburg aan de
Amstel. In het Westen werd in 1584-’85 de verdediging verlegd naar
waar vandaag de Herenmarkt is.
De jaren 1584 en 1585 waren niet alleen een voor de Republiek
ingrijpend, maar zeker ook voor Amsterdam. Op 10 juli 1584 werd
Willem van Oranje vermoord en na veel vijven en zessen opgevolgd
door zijn zoon Maurits, voorlopig alleen als kapitein-generaal. Die
bastte van ambitie en bruiste van nieuwe ideeën voor ’s lands verdediging. Hij werd daarbij ondersteund door zijn neef Willem-Lodewijk, het militaire genie Menno van Coehoorn en wetenschappen
Simon Stevin. De moderne vestingbouw was definitief doorgedrongen tot de Noordelijke Nederlanden.
Een tweede gebeurtenis die voor Amsterdam veel ingrijpender zou
blijken was de val van Antwerpen in 1585, na een langdurig beleg
door de Spanjaarden. Om de haven van Antwerpen nutteloos te maken voor de Spanjaarden legden de Zeeuwen een effectieve blokkade
in de Westerschelde. Antwerpen bloedde dood. Al tijdens het beleg
was een stroom vluchtelingen op gang gekomen. Eerst de elite van
bijvoorbeeld grote handelshuizen die hun handel wilden veiligstellen,
na de val ook de armere sloebers. Voor Amsterdam betekende dat
een verdubbeling van de bevolking tot 60.000 tussen 1570 en 1600.

Geschilderse vogelvluchtkaart van Amsterdam, door Cornelis Anthonisz vervaardigd i.o.v het stadsbestuur, 1538. Stadsarchief Amsterdam
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In 1585 verzocht Amsterdam de nieuwbakken prins van Oranje
om haar met raad bij te staan bij de verdere uitbreiding van de
stad. Daar gaf deze graag gehoor aan en produceerde een hele reeks
voorschriften voor de vorm en de uitvoering van de omwalling. De
bolwerken hadden afgedaan, het bastion deed zijn intrede. Zo’n
vijfhoekige uitbouw was niet langer een toren met schietgaten maar
een artillerie-platform vanwaar naar alle zijden gevuurd kon worden, ook langs de wal richting volgend bastion. Buiten de omwalling diende een brede gracht te lopen die de vorm van de wal met
zijn bastions volgde. Verder mocht zo’n omwalling niet bochtig zijn,
waardoor blinde hoeken zouden ontstaan. Als er al van richting veranderd moest worden diende die op de knik een bastion te komen.
Nooit mocht de wal een bocht naar buiten maken.

Tot het begin van de zeventiende eeuw was een
kaart bedoeld als kunstwerk, ook die van Cornelis Anthonisz op pag.10. Uitzondering was de
cartograaf Jacob van Deventer, die in opdracht
van koning Philips II militaire kaarten maakte,
waarop - ter oriëntatie - vooral landkenmerken
en bouwvolumes ingetekend waren. Pieter Bast
was rond de eeuwwisseling in onze contreien de
eerste die een stadsplattegrond maakte waarop
markante gebouwen te herkennen waren en die
de vorderingen van de stadsuitbreiding weergaven. Bast was geen Amsterdammer; hij spendeerde een aantal maanden in de stad om schetsen te
maken en etste de kaart elders. Hij maakte dit
soort kaarten voor zeker negen andere steden.
Er werden zes versies van deze kaart gedrukt,
steeds naar de laatste stand van de uitbreiding
bijgewerkt. Soms werd alleen op één van de vier
bladen een wijziging doorgevoerd. Er bestaan
in elk geval talloze versies met samenstellingen
van oude en nieuwe bladen. De laatste in 1610,
toen de Derde Uitleg al op handen was. Er zijn
uitgebreide studies gepubliceerd die de vorderingen van de stadsuitbreiding analyseerden aan de
hand van deze kaart in zijn verschillende versies.
Het Scheepvaartmuseum bezit van de eerste
uitgave een ingekleurde versie.
De volgende plattegrond werd in 1625 gemaakt
door Balthasar Florisz van Berckenrode. Dat is
de beroemde kaart van de Derde Uitleg waarop
de afzonderlijke huizen met grote precisie zijn
aangebracht.

Deze omstandige uitleg is nodig om de eerstvolgende uitbreiding
van de stad te verklaren. In 1585 wordt een begin gemaakt met het
graven van een nieuwe buiten- en binnen-vestgracht aan de westzijde van de stad. Dat is de bakermat voor de huidige Herengracht.
Tussen beide grachten werd een nieuwe wal opgeworpen en de
bastions aangelegd. Dit is het begin van wat we de Tweede Uitleg
zijn gaan noemen. Voordat de omwalling de Amstel bij de huidige
Bakkerstraat bereikte was het 1587 geworden. Het laatste bastion
aan de Amstel lag tegenover het eerder genoemde fort Zwanenburg.
De ongebreidelde groei van het inwonertal maakte een herziening
van de plannen nodig. Er moest meer ruimte voor woningbouw komen. Het werkgebied de Lastage moest woongebied worden en voor
de scheepsindustrie zouden nieuwe werkeilanden aangelegd worden.
Die zouden niet opnieuw buiten de stad mogen liggen, maar direct
binnen een nieuwe omwalling dienen te komen. Zo ontstonden de
plannen voor Rapenburg, Marken en Uilenburg. Naar de nieuwe
normen van prins Maurits kon die nieuwe omwalling onmogelijk

op fort Zwanenburg aansluiten. Dat werd een punt aan de Amstel
waar het Sint Anthonies Gasthuis of Lazarushuis stond en dat mede
binnen de stad gebracht werd. Aan de overkant van de rivier moest
nu op een punt ver buiten de Bakkerstraat de omwalling verlegd
worden. Dat werd de plek waar nu de Herengracht in de Amstel uitmondt. Dat leverde een lelijke knik in de omwalling op, ter hoogte
van de zojuist gebouwde (tweede) Regulierspoort. Daar zal Maurits
niet blij van zijn geworden maar het stadsbestuur wist zo al niet hoe
ze deze hele onderneming moest bekostigen. De nieuwe werkeilanden konden rond de eeuwwisseling betrokken worden. De stad had
nu zijn vorm bereikt die Pieter Bast in 1597 (pag.12) in kaart heeft
gebracht. Door voort te borduren op de ontstane halve ellips zou de
vorm van de toekomstige grachtengordel bepaald worden.
De nieuwe omwalling had zuiver en alleen een militair doel. Vooral
aan de westzijde van de stad was de terreinwinst minimaal. Aan
de westzijde van het Singel en aan de binnen-vestgracht, de latere
Herengracht, kon de grond voor huizenbouw verkocht worden.
Afgezien van de Langestraat was er slechts ruimte voor één bouwblok. De latere grandeur van de Herengracht was nog ver te zoeken.
Meestal kwamen er woon-/werkhuizen, pakhuizen, werkplaatsen
en zelfs fabrieken te staan, ondanks bemoeiingen van het stadsbestuur die hier graag woningen voor de elite zag verschijnen. Aan
de oostkant was veel meer ruimte ontstaan maar die werd vooral
ingenomen door de honderden arbeiders die op de eilanden werk
vonden. Afgezien van de voortdurende stroom vluchtelingen uit de
Zuidelijke Nederlanden kwam rond de eeuwwisseling een nieuwe
golf vluchtelingen hun heil in de Republiek zoeken. Eerst de verdreven joden uit het Iberisch schiereiland en nog geen halve eeuw later
een nog grotere golf uit Midden- en Oost-Europa, op de vlucht voor
de pogroms. Beide groepen vonden een woonplek tussen de oude
stad en de werkeilanden.

Pieter Bast bracht de nieuwe uitleg in kaart. Tweede druk,1597. Stadsarchief Amsterdam
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Uitgiftekaarten

Uitgiftekaart 62 uit het kaartboek C (1615) met bouwblokken grenzend aan de Westermarkt; orientatie: links zuid boven, rechts noord - Stadsarchief Amsterdam
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Al vanaf de Eerste Uitleg was het de gewoonte dat de rooimeester
(stadslandmeter) de te verkopen percelen in het land uitzette en in
kaart bracht. Die kaart gaf minstens de lengte en breedte van het
perceel aan. Bovendien kreeg elk perceel een uniek nummer. Joost
Jansz Beeldsnijder was actief tijdens de Tweede Uitleg en van hem
bleef een kaart uit 1586 van percelen buiten het Singel bewaard.
De bedoeling van de uitgiftekaarten was tweeledig; de klant kon
de grootte, locatie en positie ten opzichte van wegen en vaarwater
vaststellen en de notaris en thesaurier van de stad hadden iets voor
hun administratie. Vaak werd bij uitgifte of veiling de naam van
de koper op de kaart ingetekend. Meestal werden deze kaarten dan
ook in duplo of meervoud gemaakt, ook toen ze met de hand vervaardigd werden. De kaart die ter inzage lag, was soms fraai ingekleurd, zodat vaarwater, wegen en belendende bebouwing duidelijk
te herkennen waren.
Uitgiftekaarten gaven in de regel een compleet bouwblok weer, destijds ‘park’ genoemd en aangegeven met een letter. Ze werden niet
alleen voor veilingen gemaakt. Tot en met de Tweede Uitleg bleef
land eigendom van de bezitter, ook na de aanleg van infrastructuur
en ophogen. Tijdens de Derde Uitleg was dit gereduceerd tot een
preferentierecht, dat de eigenaar het recht gaf zijn grond ‘terug’ te
kopen, na betaling van de melioratie, een heffing voor de waardevermeerdering van het grondstuk en voor zover het grondstuk niet
nodig was voor de infrastructuur. Dat betekent dat diverse percelen onderhands werden uitgegeven aan de vroegere eigenaar of ter
compensatie van grondstukken elders. Als de rest van de percelen
eindelijk in veiling gebracht werd, waren door inkleuren of arceren
de reeds uitgegeven stukken gemarkeerd, net als die van stedelijke
of particuliere instanties als weeshuizen, kerken, enzovoort. Het was
ook nooit zeker dat de overgebleven percelen op één veiling verkocht

zouden worden. Bij een volgende veiling werden de eerder verkocht
percelen opnieuw gemarkeerd. Zo ontstonden meerdere versie van
een en dezelfde uitgiftekaart.
Van de eerste twee uitbreidingen zijn slechts zeven uitgiftekaarten
bewaard gebleven, maar van de Derde Uitleg des te meer. Na het
overlijden van Beeldsnijder (1591) nam landmeter Lucas Jansz Sick
de vervaardiging van uitgiftekaarten ter hand en van hem zijn 16
kaarten bewaard gebleven. Hij werd in 1623 opgevolgd door Cornelis Danckerts de Rij die tot het begin van de Vierde Uitleg in dienst
bleef en van wie wel 30 kaarten bewaard zijn gebleven.
Ter gelegenheid van de Vierde Uitleg werd de vervaardiging geprofessionaliseerd, dat wil zeggen dat ze meestal in drukvorm vermenigvuldigd werden en voor iedereen te koop waren in boekhandels.
Grote naam voor die periode is tekenaar, plaatsnijder en boekhandelaar Joachim Brandtlight (inde Bantemerstraet). Hij kreeg een
licentie om uitgiftekaarten te drukken en te verkopen en hij produceerde er tussen 1660 en 1672 minimaal 65.
Het is ook interessant om eens naar de praktijk van veilingen te
kijken. In de besproken periode ontstond het typische Amsterdamse
gebruik van bieden bij opbod en kopen bij afslag. Eerst werd een perceel (of huis) bij opbod geveild en de hoogste bieder was in principe
de koper. Stel hij (altijd een hij; vrouwen en minderjarigen waren
handelingsonbekwaam) bood ƒ10.000 en dat de bieding daar staakte. Dan ging de veilingmeester over tot afslaan en somde vanaf een
zelfgekozen bedrag, bijvoorbeeld ƒ5000, bedragen op in neerwaartse volgorde. Een spijtoptant kon dan tijdens het opnoemen van die
reeks mijnen door het roepen van ‘mijn’. Het bedrag waarop gestopt
was, bijvoorbeeld ƒ1.200, werd bij het oorspronkelijk hoogste bod
opgeteld en dat werd de verkoopprijs (ƒ11,200). De oorspronkelijk
hoogste bieder kreeg nu plokgeld, een vooraf bekend gemaakte
premie voor het opjutten van de verkoopprijs en dat was tot wel 1%
van de geschatte verkoopprijs.
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Herengracht
oneven zijde 1-627
even zijde 2-600

Blad 16 van het Grachtenboek; de Keizersgracht ter hoogte van de Hartenstraat en de Herengracht ter hoogte van de Oude Leliestraat - Stadsarchief Amsterdam
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