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3  Stormachtige start 1175-1225 
 
 

3.1  Ontginning van Amstelland 
 

3.1.1  Landschap 
 
De bodem aan de oevers van de Amstel is opgebouwd uit afzettingen van klei en verschillende fasen van 
veengroei. Op gemiddeld NAP -5 m bevindt zich het oppervlak van een mariene afzetting uit de periode 
tussen 8050 en 3550 voor Christus, toen hier een landschap van wadplaten, kwelders en getijdengeulen 
bestond waar de zee afwisselend lagen met zandige klei en kleiig zand afzette. Deze sedimenten worden 
gerekend tot het Laagpakket van Wormer, een onderdeel van de Formatie van Naaldwijk.201 Naarmate 
de invloed van de zee afnam en er een zoetwatermilieu voor in de plaats kwam, ontstond er riet- en later 
boomgroei. In de bodemopbouw tekenen deze vegetatiehorizonten zich af als riet- en bosveen. Het op-
pervlak van het veen heeft een licht glooiend verloop tussen NAP -2,75 m en NAP -3,50 m. 
 
3.1.2  Ontginning 
 
Tot aan de ontginning was Amstelland een landschap van hoge veenkussens met daardoorheen meande-
rende veenriviertjes waaronder de Amstel. Dit uitgestrekte veengebied was opgedeeld in domeinen die 
onder het gezag stonden van de landsheer, de bisschop van Utrecht. Deze had in ieder domein een 
leenman aangesteld – ook hofmeier of ministeriaal genoemd – die de verantwoordelijkheid kreeg om zijn 
domein tot ontwikkeling te brengen, te ontginnen. Deze leenmannen werden in het ontgonnen land 
belast met het bestuur en de rechtspraak, het beheer van de waterstaatkundige werken en de oprichting 
van een kerkelijke gemeenschap.202 Al geven historische bronnen geen concrete informatie over het 
moment waarop de ontginningen startten, uit vermeldingen uit 1085 en 1105 valt wel af te leiden dat de 
werkzaamheden op dat moment in volle gang waren. In 1105 werd Wolfgerus, schout van Amstel, voor 
het eerst genoemd.203 Wolfgerus was een vertegenwoordiger van de bisschop van Utrecht in het ontgin-
ningsgebied van Amstelland. Wolfgerus en zijn nazaten hadden hun residentie in Ouderkerk aan de Am-
stel en wisten hun positie uit te bouwen tot de als riddermatig beschouwde heren van Amstel.204 De oud-
ste archeologisch gelokaliseerde bewoningssporen in het ontgonnen Amstelland bevonden zich in Over-
diemen, waar een huisplaats van rond 1033 is opgegraven.205 Op twee locaties in de dorpskern van Die-
men is terpbebouwing getraceerd uit de periodes 1125-1175 en 1125-1225.206 In Ouderkerk aan de Amstel 
dateerde oudste bebouwing ook uit de twaalfde eeuw en in het gebied tussen beide plaatsen zijn bewo-
ningssporen teruggevonden uit het einde van de twaalfde eeuw.207 Ook aan de westzijde van het latere 
Amsterdam ontstond in de twaalfde eeuw bewoning, getuige vondsten uit Sloten, Sloterdijk, Osdorp, de 
IJpolders en Ruygoord.208  

De praktijk van de ontginningen was als volgt: om het land geschikt te maken voor bewoning en 
akkerbouw moest het veen worden ontwaterd. Dit gebeurde door loodrecht op de veenkussens parallelle 

                                                                    
201 Voorheen aangeduid als de Afzetting van Calais, zie Weerts, Cleveringa, Westerhoff en Vos 2006, 28-34. 
202 Speet 2004, 30-31.  
203 Abrahamse, Schmitz en Weerts 2012, 19-30. 
204 Voor de geschiedenis van de heren van Amstel zie Verkerk 1994, 19-48 en Verkerk 1998, 12-38. 
205 MenA vindplaats Overdiemerweg, Diemen. De datering is gebaseerd op dendrochronologisch onderzoek van twee palen: OVD-15, 
veldatum 1027-1035; OVD-17,veldatum voorjaar/zomer 1033. RING rapportage d.d. maart 1999. Deze en de onderstaande vindplaatsen 
worden ook beschreven in Gawronski 2017, 76. 
206 Respectievelijk Lagerweij en Veerkamp 2009, 30-74 (datering huisplaatsen aangescherpt in Verhoeven 2011, 135 en 158, noot 104) en 
Vanoverbeke, Griffioen en Van Smeerdijk 2011, 45. 
207 Diemen: Ouderkerkerlaan, archeologisch onderzoek IPP, 1963. Zie Van Regteren Altena en Sarfatij 1969,215-232. Ouderkerk aan de 
Amstel: IPP onderzoek 1952 en 1961, zie Van der Waals en Van Regteren Altena 1961, 129-136. 
208 Van Regteren Altena en Sarfatij 1969, 226-227. MenA vindplaats Sloten (SLO4, 1991), zie Baart 1991, 330-331.  
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sloten te graven die afliepen naar de Amstel; de ontginningsas. De lengte van de ontginningskavels be-
droeg zes tot twaalf voorling, wat overeenkomt met circa 1250 of 25oo m.209 Aan de westzijde eindigden 
de kavels bij een natuurlijke waterscheiding, een veenrug die door De Bont wordt aangeduid als de ‘Grote 
Hollandse Waterscheiding’. Hij beschouwt deze als onderdeel van een grotere waterscheiding dwars 
door Holland en die ten noorden van het IJ zijn vervolg had in het latere Twiske.210 Deze verhoging in het 
landschap vormde tevens de grens tussen de Hollandse- en Stichtse ontginningen. In 1395 werd in een 
historische bron gesproken over land dat was gelegen ‘op Sloterveen’ bij de landscheiding.211 In 1413 
werd ter plaatse van de waterscheiding de Kostverlorenvaart aangelegd. Het is niet bekend of deze wa-
terloop geheel is gegraven, voortkwam uit een sloot bij een achterkade of een natuurlijke voorganger 
had.212 Ondanks latere opdelingen bleven sommige van die kavels nog tot in de zestiende eeuw in de 
lengterichting ongedeeld van Nieuwendijk tot Kostverlorenvaart, zoals het Benningweer dat toen in 
handen was van de gelijknamige familie.213 Door de ontginners werd verder een stelsel van kleine water-
keringen aangelegd om het begaanbare land te beschermen tegen het rivierwater en het nog niet ont-
gonnen land. Dit waren geen metershoge dijklichamen, maar eenvoudige aarden wallen. Dit was in de 
ontginningsfase meer dan genoeg; de veenkussens lagen hoog boven het waterpeil van de rivier. De 
achterzijde van de ontginningskavels werd begrensd door een achterkade, die op zijn beurt weer kon 
dienen als secundaire ontginningsbasis. De richting van deze oorspronkelijke verkaveling is ondanks late-
re splitsingen nog steeds zichtbaar in de stad, bijvoorbeeld in het stratenpatroon aan de westzijde van de 
Nieuwendijk en de schuin op de Prinsengracht georiënteerde straten en grachten in de Jordaan. 

Dwars door het ontginningsgebied aan de westzijde van de Amstel liep de Boerenwetering, een 
waterloop die werd gegraven om overtollig water vanuit het achterland af te voeren naar de Amstel. 
Deze waterde uit in de Amstel bij de latere Osjessluis, ter hoogte van het Spui.214 De oudste vermelding 
van de Boerenwetering dateert van 1383.215 
 
3.1.3  De Amstel 
 
De oorsprong van de rivier de Amstel is de afgelopen jaren herhaaldelijk onderwerp geweest van de-
bat.216 De Bont heeft in zijn historisch geografische studie van de ontginning van Amstelland onder-
scheid gemaakt in een ‘noorder-Amstel’ en een ‘zuider-Amstel’, twee afzonderlijke veenstroompjes die 
oorspronkelijk niet met elkaar in verbinding stonden.217 De noordelijke Amstelloop zou zijn ontsprongen 
ter hoogte van de huidige Stopera en via het Rokin en Damrak noordwaarts naar het IJ stromen. De zui-
delijke Amstelloop ontsprong volgens deze theorie in het Diemer- of Watergraafsmeer om vanaf de Om-
val niet noordwaarts, maar zuidwaarts te stromen. Ergens in de twaalfde eeuw – volgens Abrahamse, 
Schmitz en Weerts circa 1200 – zou het tussenliggende deel – tussen de Omval en de Stopera – zijn ge-
graven om beide rivierlopen met elkaar te verbinden om zo de afwatering van Amstelland in het IJ te 
kunnen optimaliseren.218 Als belangrijkste argument voor een gegraven kanaal wordt de – nog steeds 
zichtbare – rechte loop ervan gegeven. Het graafwerk is volgens De Bont in drie fasen uitgevoerd. In eer-
ste instantie werd vanaf de twee Amsteltakken naar elkaar toe gegraven (fases 1 en 2), waarna de rechte, 
niet op elkaar aansluitende, delen werden verbonden met een derde stuk, de knik in de Amstel die te-

                                                                    
209 Henderikx 1995, 30; Verkerk 1998, 14; De Bont 2014, 205.  
210 De Bont 2014, 74-75.  
211 Abrahamse, Kosian en Schmitz 2010, 17.  
212 De Bont 2014, 75.  
213 Dudok van Heel 1996, 1-11. Zie ook de reconstructie van het begin van het Benningweer door De Bont (2014, 198). 
214 Oldewelt 1939, 10-11 en Verkerk 1998, 30.  
215 De Bont 2014, 169 en OBA, nr. 404 en 405, d.d. 3 juli en 25 augustus1383. Hierin wordt gesproken over ‘eenen stucke lants, geheten die 
Cruuskampe, streckende van der weteringe totten Aemsteldijck toe, tvisschen den Heylighen wech sloet op die een zide ende Reysende 
kampe op die ander zide, mitter innerste zide van den Aemsteldijc die daertoe behoert’. 
216 Zie de Bont 2008 en De Bont, Abrahamse en E. Schmitz 2012 en Abrahamse, Kosian en Weerts 2019.  
217 De Bont 2008, 484-491.  
218 Abrahamse, Schmitz en Weerts 2012, 30.  
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genwoordig nog zichtbaar is ter hoogte van de Eerste Oosterparkstraat en de Graaf Florisstraat.219 Wan-
neer dit rechte verloop wordt vergeleken met zeventiende-eeuwse kaarten van stadslandmeter Cornelis 
Danckertsz de Rij (afb. 21), dan valt op dat het gehele tracé tussen de Blauwbrug en de huidige Berla-
gebrug een licht meanderend verloop had en bovendien aanzienlijk breder was dan tegenwoordig; plaat-
selijk 170 m. Ter vergelijking, de bij de ontginning zeker gegraven Boerenwetering had een breedte van 
25 m. Het rechte verloop van de ‘gegraven Amstel’ is pas ontstaan vanaf de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw door vergraving – rechttrekken, kadeaanleg en versmalling – van een natuurlijke water-
loop.220 
 

 
 
21 Projectie van een werkkaart voor de aanleg en invulling van de Vierde Uitleg door Cornelis Danckertsz de Rij uit 1660 op de huidige 
topografie. Goed zichtbaar is de bedijking van de oorspronkelijke Amstel en de voorgestelde – en uitgevoerde – versmalling en kanalise-
ring. Links is het tracé zichtbaar van de Boerenwetering, die is opgegaan in de nieuwe grachtengordel (Stadsarchief Amsterdam, 
0010033000080, bewerking MenA) 

 
Nieuwe gegevens over de Amstel zijn tevoorschijn gekomen dankzij het archeologisch onderzoek in het 
kader van de aanleg van de Noord/ Zuidlijn.221 De huidige Amstel – gedocumenteerd tussen Rokin en de 
monding bij het Damrak – is rond 350 voor Christus ontstaan als een veenrivier die zich in de bodem had 
uitgesleten tot NAP -10,4 m.222 De rivierbodem ten tijde van de aanleg van de dam in de jaren 1260 is 
gedocumenteerd op NAP -9,5 m. In de eeuw erna heeft sterke erosie en sedimentatie plaatsgevonden 
ten gevolge van stormvloeden, in het Damrak direct vanuit het IJ en ter hoogte van het Rokin via het 
achterland waar een indirecte verbinding met het IJ bevond via het Diemer- of Watergraafsmeer. 

De archeologische data van het Damrak en Rokin maakten in combinatie met geotechnische da-
ta – sonderingen van de Amstelbodem ter hoogte van de Blauwbrug, Hoge Sluis, de Berlagebrug en het 

                                                                    
219 De Bont 2008, 485.  
220 Henderikx 2017, 90-109. 
221 Kranendonk, Kluiving en Troelstra 2015, 333-352 en Gawronski 2017, 52-89.  
222 Gawronski 2017, 67. 
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Martin Luther Kingpark – mogelijk om de loop van de rivier tot voorbij de Omval te interpreteren en 
hiermee uitsluitsel te geven in het vraagstuk van de gegraven Amstel (afb. 22). Hieruit volgt dat de Am-
stel in het gehele tracé – van Omval tot Amstelmonding – een meanderende rivier is geweest die een-
zelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt, met een bedding die tot NAP -10 m was uitgesleten in de bo-
dem. Bovendien is uit verschillende archeologische onderzoeken langs de oevers van het ‘gegraven’ deel 
een bodem van bosveen aangetoond, een kenmerk van een natuurlijke waterloop die voor een voedsel-
rijk milieu zorgt.223 Hiermee is belangrijk bewijs geleverd dat de Amstel tussen Blauwbrug en Omval geen 
gegraven, maar natuurlijke waterloop is geweest. 
 

  
 
22 De onderzoekslocaties van de Noord/ Zuidlijn en aanvullende sonderingslocaties (naar Gawronski 2017, 54) 

 
3.1.4  Landschapsontwikkeling  
 
De ontwatering van het veen was in eerste instantie bedoeld om droog areaal te verkrijgen. Wateront-
trekking aan deze voor ongeveer 80 procent uit water bestaande substantie had inklinking tot gevolg en 
hiermee kwam een proces op gang van bodemdaling. Naast vernatting die hierdoor optrad, vonden er in 
de tweede helft van de twaalfde eeuw ingrijpende landschappelijke ontwikkelingen plaats, aangejaagd 
door een reeks stormvloeden, waarvan de historisch meest bekende plaatsvonden in 1163-64, 1170, 1173 
en 1196.224 Een deel van het in cultuur gebrachte land werd weggeslagen. Met de doorbraak van het 

                                                                    
223 Gawronski 2017, 78-79. 
224 Buisman 1995, 360-361. 
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Almere naar de Noordzee – na het wegslaan van een veenrug bij Wieringen – ontstond de Zuiderzee. Het 
IJ – een tot dan toe smalle veenstroom – werd bij deze landschapsontwikkeling vergroot tot een water-
vlak dat in directe verbinding kwam te staan met de Zuiderzee. Doordat het waterniveau van deze bin-
nenzee enkele decimeters lager kwam te liggen werd de waterafvoer van de Amstel op het IJ aanzienlijk 
verbeterd.225 Nu werd de Amstelmonding goed begaanbaar en een aantrekkelijke vestigingsplek.226 Het 
gevaar van stormvloeden was nog niet geweken, de Amstelmonding kreeg hier nog mee te maken in 
1214 en 1219.227 
 
3.1.5  Inrichting van het ontginningslandschap 
 
Wat opvalt aan het kadastrale minuutplan van 1832 is de regelmaat van de verkaveling van de weilanden 
buiten de vestingwal langs de Singelgracht (afb. 23). Het gaat om langgerekte percelen met tussenlig-
gende sloten die alle zuidwest-noordoostelijk zijn georiënteerd. Deze verkaveling – die in de loop van de 
negentiende en twintigste eeuw onder een dik zandpakket zou verdwijnen – had zijn oorsprong in de 
elfde- en twaalfde-eeuwse ontginningen. Hiermee is het minuutplan een directe link tussen de ontgin-
ningstijd en de negentiende eeuw. Een bijkomstig probleem is wel dat onduidelijk is welke sloot wel en 
welke sloot niet uit de ontginningstijd dateert. Dit komt omdat de percelen nadien zijn opgedeeld, zowel 
in de lengte als de breedte. Over de precieze ligging, lengte en breedte van de oorspronkelijke ontgin-
ningskavels – ontginningshoeves geheten – is in historische bronnen niets terug te vinden. Bij de recon-
structie van de ontginningskavels hebben we informatie nodig over drie zaken: de locatie van de ontgin-
ningsbasis, de gehanteerde maatvoering en ijkpunten om van daaruit de verkaveling uit te zetten binnen 
de huidige topografie. Ten aanzien van de ontginningsbasis gaat C.L. Verkerk uit van een locatie ten 
oosten van Nieuwendijk, in het Damrak. Deze zou zijn weggevaagd met de stormvloeden van rond 1170 
(afb. 25).228 De Bont daarentegen plaatst de ontginningsbasis aan de westzijde van de Nieuwendijk, waar 
in de nog bestaande verkaveling een knik naar het zuidwesten zichtbaar is.229 Beiden gaan uit van een 
vaste kavelbreedte van 30 roeden.230 Dit moeten volgens Verkerk Stichtse roeden zijn geweest vanwege 
de Stichtse achtergrond van de ontginning en dus kavels met een breedte van 112,68 m.231 De historische 
lacune kan worden ingevuld door gebruikmaking van archeologische gegevens. Voor de reconstructie 
van de inrichting van het ontginningslandschap wordt in het navolgende uitgegaan van een ontginnings-
basis in de lijn van de Nieuwendijk en de Kalverstraat. Daarnaast wordt – aangezien archeologisch niet 
tot op de centimeter is te toetsen of een Stichtse, dan wel andere roedemaat is gebruikt – uitgegaan van 
een gemiddelde kavelbreedte van 110 tot 115 m.232 Wanneer één of meerdere ankerpunten kunnen wor-
den vastgesteld, dan is de ontginning voor het gebied tussen de Singelgracht en de Kostverlorenvaart 
eenvoudig te reconstrueren. Voor dergelijke ijkpunten gaan we naar een aantal archeologische vind-
plaatsen aan de Nieuwendijk.  

Bij archeologisch onderzoek is vastgesteld dat de huidige Sint Jacobsstraat op een dijklichaam 
ligt (afb. 23). Meest waarschijnlijk is dat we hier te maken hebben met een topografisch ijkpunt in de 
vorm van de oorspronkelijke zijkade van de ontginning.233 

                                                                    
225 Daling waterniveau Zuiderzee: Buisman 1995, 393. 
226 Gawronski 2017, 76-77.  
227 De vier grote stormvloeden in het eerste kwart van de dertiende eeuw waren in 1214, 1219, 1220 en 1221. Alleen die van 1214 en 1219 
hebben hier, al zijn er slechts indirecte aanwijzingen, huisgehouden. Zie Buisman 1995, 416 en 423.  
228 Verkerk 2017, 163.  
229 De Bont 2014, 192-193. 
230 Verkerk 1998, 20-21 en de Bont 2014, 194. 
231 Verkerk 1998, 21. 
232 Ook gebruikt in De Bont 2014, 196. 
233 MenA vindplaats NZK5, 1994. Voor de interpretatie van het dijklichaam in de Sint-Jacobsstraat zie ook Henderikx 1995, 33.  
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23 Reconstructie van de ontginningsverkaveling op basis van historische en archeologische gegevens (boven met kadastraal minuutplan 
van 1832). Tussen de zijkades langs de Sint Jacobsstraat en de Heiligweg bevinden zich negen ontginningskavels. Op zes locaties zijn 
archeologisch ontginningssloten getraceerd: Nieuwendijk ten zuiden van de Dirk van Hasseltssteeg (NDK, GEER), Oudezijds Armsteeg 
(ARM1), Oudekerksplein (WA), Pieter Jacobszstraat (OZV9), Rapenburgerstraat (VARA) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 
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24 Een in de veenbodem ingegraven ontginningssloot aan de Warmoesstraat / Oudekerksplein (WA, 1983) (foto: Wiard Krook, MenA) 

 

 
 
25 Drie mogelijke locaties van de ontginningsbasis: in het Damrak (blauw), van links naar rechts op de knik in de verkaveling ten westen 
van de Nieuwendijk (paars) en op de Nieuwendijk (rood) en tussen Nieuwendijk en Damrak (zwart) (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Uitgaande van de Sint Jacobsstraat als noordelijke begrenzing van een 30 roeden breed kavel, kan de 
zuidelijke grens worden gereconstrueerd bij een sloot die is opgegraven aan de noordzijde van Nieuwen-
dijk 154 – direct ten zuiden van de Dirk van Hasseltssteeg – en in het verlengde hiervan op het terrein van 
het voormalige Sint-Geertruiklooster in de Suikerbakkerssteeg.234 Wanneer deze breedte verder naar het 

                                                                    
234 Dit was een 1,4 m brede sloot. MenA vindplaatsen NDK en NZK5, profielen C-C’ en D-D’. Bovenzijde op NAP -2,85 m en bodem op NAP 
-3,35 m. De Bont (2014, 196) reconstrueerde een ontginningskavel tussen de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwe Nieuwstraat met precies in 
het midden de Dirk van Hasseltssteeg. Dat dit niet waarschijnlijk. Zo is de Nieuwe Nieuwstraat – de naam geeft het al aan – pas rond 1580 
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zuiden wordt uitgezet, dan komen we als zuidgrens van het negende ontginningskavel uit bij de Heilige-
wegsvaart langs de Heiligeweg / Overtoom. Dit leidt tot de conclusie dat deze weg net zoals de Sint Ja-
cobsstraat zijn oorsprong moet hebben gehad in een zijkade. 

De verkaveling vanuit de Nieuwendijk naar het achterland maakt op gemiddeld 25 m uit de 
Nieuwendijk de al genoemde knik, waarna alle percelen in zuidwestelijke richting afbuigen. We kunnen 
de sloten dan in westelijke richting doortrekken en laten aansluiten op de sloten op het minuutplan. 
Hierbij wordt zichtbaar welke sloot uit 1832 een oorspronkelijke ontginningssloot moet zijn geweest en 
welke van een latere opsplitsing. Voor het deel tussen het Singel en de Singelgracht biedt de stadsplat-
tegrond van Jacob van Deventer uit 1560 nog extra verificatiemogelijkheden, maar ook hier geldt dat de 
sloten die Van Deventer tekende niet alle uit de ontginningsperiode hoefden te stammen.  

Voor het gebied ten zuiden van de Heiligeweg en het deel ten oosten van de Amstel worden we 
verder geholpen door een aantal ontwerpkaarten voor de Vierde Uitleg van rond 1660 door Cornelis 
Danckertsz de Rij.235 De sloten op deze kaarten bevestigen de regelmaat zoals die ten noorden van de 
Heiligeweg kon worden gereconstrueerd en tegelijkertijd het gebruik van de vaste breedte van de ont-
ginningskavels. Bij de reconstructie van de ontginningskavels aan de oostoever van de Amstel zijn wat 
meer vraagtekens dan die aan de westzijde. Zo zijn er geen aanwijzingen voor de locatie van een zijkade. 
Als ijkpunt is de Wijde Lombardsteeg genomen, aangezien deze voortkomt uit het natuurlijke watertje 
de Vogelenzang dat in de zestiende eeuw is gekanaliseerd (t Spuytgen).236 Wanneer vanaf daar een ont-
ginningskavel naar het zuiden wordt uitgezet, valt de grens samen met een archeologisch getraceerde 
sloot langs de Pieter Jacobszstraat.237 Vanuit de Wijde Lombardsteeg noordwaarts valt de grens tussen 
het tweede en derde ontginningskavel samen met een archeologisch getraceerde sloot op Warmoes-
straat 103.238 Weer twee percelen naar het noorden komen we uit bij een sloot bij de Oudezijds Arm-
steeg.239  

Uit het bovenstaande is gebleken dat bij de inrichting van het ontginningslandschap de vaste 
breedte van 30 roeden lijken te zijn gehanteerd. Interessant is om te zien dat buiten de stad, waar de 
ontginningsverkaveling na eeuwen van stadsontwikkeling op sommige plaatsen de oorspronkelijke ver-
kaveling toch nagenoeg intact is gebleven. Zo is langs de Amstel aan de Ouderkerkerdijk in de Groot 
Duivendrechtse Polder een stukje ontginningsverkaveling bewaard gebleven. In dit landelijke gebied 
bevinden zich nog sloten met een onderlinge afstand van gemiddeld 110 tot 115 m, ofwel 30 roeden. Een 
aanwijzing dat deze sloten ook daadwerkelijk tot in ieder geval 1200 teruggaan komt uit een archeolo-
gische verkenning in 2017, waarbij uit één sloot kogelpotaardewerk is geborgen.240  
  

                                                                                                                                                                                                                   
gerooid over voormalig kloosterterrein (zie Oldewelt 1939, 10). Daarnaast heeft – zo weten we uit archeologisch onderzoek – in de Dirk 
van Hasseltssteeg geen (secundaire ontginnings)sloot gelopen. Sint-Geetrui klooster: MenA vindplaats GEER, 1984.  
235 Gebruikte kaart van De Rij: Oetewaal, 1656 (MMSAA01_00694000F32b), ontwerpkaart voor Oostenburg uit 1658 (010033000081), 
ontwerpkaart voor de Vierde Uitleg uit 1660 (010033000080).  
236 Bij de sloten moest rekening worden gehouden met het gegeven dat deze niet alle de begrenzingen van de ontginningshoeves hoefden 
te zijn, maar ook die van latere, weliswaar nog wel prestedelijke, opdelingen.  
237 Gawronski en Jayasena 2010d (MenA AAR 49). Dit is een minimaal 1,30 m brede en 0,65 m diepe sloot die is opgegraven parallel aan de 
zuidzijde van de Pieter Jacobszstraat. Uit de vulling van opeenvolgende spoellaagjes blijkt dat dit een watervoerende sloot is geweest. De 
bovenzijde lag op NAP -3,20 m en de onderzijde op -3,90 m. In de tweede helft van de veertiende eeuw is de sloot gedempt met een 
combinatie van zand en mest. 
238 Dit was een sloot met een V-vormig profiel en een 0,70 m brede vlakke bodem. De bovenzijde lag op NAP -2,15 m, de bodem op NAP -
3,25 m. Voorafgaand aan de eerste – midden dertiende-eeuwse ophoging – was de sloot gedempt met klei- en veenzoden.  
239 Deze sloot lag 7,5 m ten noorden en parallel aan de Oudezijds Armsteeg. De bovenzijde lag op 1,70 m – NAP. De sloot was gedempt 
met klei. Vanwege de ligging op de helft van de breedte van een ontginningshoeve kan een 2 m brede sloot parallel aan en 0,95 m ten 
noorden van de Heintje Hoekssteeg in verband worden gebracht met een splitsing van het oorspronkelijke kavel. MenA vindplaats Oud-
ezijds Voorburgwal 38-40, zie Gawronski en Jayasena 2017 (MenA AAR 100). De sloot lag tussen 2,10 m – NAP en 2,60 m – NAP en is 
getraceerd over een afstand van 12 m, zie profielen 7 en 8, in profiel 3 ligt de sloot tussen NAP -2,40 en -2,75 m. Voorafgaand aan de 
demping is de greppel geheel uitgegraven en vervolgens volgestort met klei- en veenzoden. 
240 MenA vindplaats Oudekerkerdijk 170 (OKD, 2017), zie Gawronski en Terhorst 2018 (MenA AAR 101). De sloten worden verbreed, maar 
zullen in het landschap behouden blijven.  
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3.2  Nederzetting aan de Amstelmonding, 1175-1200 
 

In de jaren rond 1170 leidde een aantal stormvloeden tot ingrijpende landschappelijke veranderingen. De 
tot dan toe ontgonnen, maar drassige en slecht bewoonbare oevers van de Amstel kwamen door de ver-
beterde waterafvoer van de Amstel op het IJ droog te liggen en het IJ gaf een directe verbinding met de 
Zuiderzee. Deze omstandigheden maakten het landschap aan de monding van de Amstel opeens een 
aantrekkelijke vestigingsplek.241 Aangenomen mag worden dat de eerste bewoners die zich op de oevers 
van de Amstel vestigden afkomstig waren uit de omliggende rurale nederzettingen zoals Diemen en 
Sloten.  

 
26 Archeologische vindplaatsen met vondsten van rond 1200 en het toenmalige tracé van de Amstel met drassig oeverland, geprojecteerd 
op de topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA) 

 
Op basis van archeologische gegevens is deze eerste fase van de nederzetting nog vóór 1200 te dateren 
en zijn drie bewoningskernen en de locatie van een grafveld aan te wijzen (afb. 26). De vroegste neder-
zetting is mogelijk al na enkele decennia weggevaagd bij de nieuwe stormvloeden van 1214 en 1219.242 
Deze watersnood was voor Holland en het Sticht waarschijnlijk de belangrijkste reden voor het sluiten 
van een overeenkomst op waterstaatkundig gebied in 1220.243 

                                                                    
241 Gawronski 2017, 74-75. De vroegste ontwikkeling van Amsterdam is in beknopte beschreven in Jayasena 2017, 112-149. 
242 De vier grote stormvloeden in het eerste kwart van de dertiende eeuw waren in 1214, 1219, 1220 en 1221. Alleen die van 1214 en 1219 
hebben hier, al zijn er slechts indirecte aanwijzingen, huisgehouden. Zie Buisman 1995, 416 en 423.  
243 Buisman 1995, 423. 
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3.2.1  Aardewerkimporten uit het Midden-Maasgebied en Pingsdorf en het vroegste 
Amsterdam 

 
Hoe de bebouwing van de eerste nederzetting eruit zag, is niet bekend, archeologisch onderzoek heeft 
tot dusver alleen nederzettingsafval uit die periode opgeleverd (afb. 26 en 27). Dit afval bestond uit ge-
importeerd opslag- en schenkgerei dat tot 1200 uit het Midden-Maasgebied en het Rijnlandse Pingsdorf 
afkomstig was.244 Het Maaslands witbakkend aardewerk – vaak aangeduid als Andenne aardewerk – 
werd vanaf circa 900 geproduceerd in verschillende plaatsen waaronder Hoei en Andenne.  

 
 
27 Pingsdorf- en Maaslands aardewerk uit de waterbodem bij de Dam en van omliggende vindplaatsen (MenA) 

                                                                    
244 Naast Maaslands en Pingsdorf aardewerk zijn er uit de (vroege) middeleeuwen nog andere aardewerksoorten opgegraven op de 
Noord/ Zuidlijn locatie Damrak, maar het aandeel binnen het gehele aardewerkspectrum is te gering om te spreken van een permanente 
bewoning vóór circa 1175. Zie Gawronski 2017, 54-91. 
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Vanaf de elfde eeuw raakte het verspreid over Nederland. Aanvankelijk ging het vooral om tuitpotten, 
maar vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw ook om kannen. Uit Paffrath en omgeving kwam 
blauwgrijs aardewerk met een bladerdeegachtige structuur van het baksel en een metaalachtig glanzend 
oppervlak. In de omgeving van Amsterdam lagen de hoogtijdagen van het Paffrath aardewerk van de 
elfde tot derde kwart van de twaalfde eeuw.245 Pingsdorf aardewerk is een verzamelnaam voor aarde-
werk uit de regio Brühl-Pingsdorf in het Duitse Rijnland, waar vanaf eind negende eeuw tot begin der-
tiende eeuw een matig hard tot hard gebakken aardewerk, van kleur variërend van geelwit tot paars, 
werd geproduceerd. Het werd vaak beschilderd met rode verf. Aardewerk in de Pingsdorf traditie, welis-
waar in een verschillend baksel, werd ook geproduceerd in de Zuid-Limburgse plaatsen Brunssum, 
Schinveld en Nieuwenhagen. In de omgeving van Amsterdam zijn Pingsdorf vondsten bekend uit – onder 
meer – Diemen, Assendelft en Poppendam.246  
 
3.2.2  Bewoningskernen aan de Amstelmonding 
 
Op basis van de verspreiding van dit Andenne- en Pingsdorf aardewerk zijn drie bewoningsclusters te 
reconstrueren. Een belangrijk gegeven voor de reconstructie van activiteiten in Amsterdam rond 1200 is 
dat de vondsten verzonken zijn in de bodem van de Amstel en op vindplaatsen binnen een landcontext 
niet bewaard zijn.  

Waterbodemvondsten uit de stadsrivier blijken vaak direct te relateren aan activiteiten op de oe-
vers, ofwel, de oudste vondsten in de rivier zijn te gebruiken als indicatoren voor bewoningszones.247 Zo 
bevatte de bedding van de Amstelmonding fragmenten van Andenne aardewerk.248 Een eerste bewo-
ningskern, die kan worden aangewezen op basis van waterbodem vondsten, lag aan de noordzijde van de 
Kalverstraat, getuige een complete kan van Andenne aardewerk dat als afval in de Amstelbodem is be-
land.249 Ook uit ophogingen aan de landzijde zijn los verspreid in latere ophogingen fragmenten van 
Andenne aardewerk gevonden.250 Een tweede bewoningskern lag rond het meest zuidelijke deel van de 
Warmoesstraat, vlak bij de latere Dam.251 Dit blijkt uit de vondsten van Pingsdorf- en Andenne-
aardewerk in de voormalige rivierbodem en een Andenne miniatuurkruik in een ophoging aan de landzij-
de. Een derde vroege woonkern is te lokaliseren aan de noordzijde van de Nieuwendijk bij de Nieuwe 
Nieuwstraat. Daterende vondsten waren hier enkele scherven van Pingsdorf-aardewerk van circa 1200 
uit een latere ophoging van rond 1225.252 Ze duiden gezien de secundaire context niet op eerdere bewo-
ning ter plaatse, maar wijzen wel op het bestaan van oudere erven in de directe omgeving.  
 
3.2.3  Grafveld 
 
Ter plaatse van de huidige Oude Kerk bevond zich rond 1200 waarschijnlijk een grafveld. Een aanwijzing 
hiervoor geeft een begraving die in 1963 aan het licht werd gebracht op een diepte van 3 m onder het 
Hoge Koor van de Oude Kerk (afb. 28).253 Het ging om een in west-oost richting begraven boomstamkist, 
met daarin de skeletresten van een circa 35 jaar oude man. Het skelet is op basis van 14C analyse geda-

                                                                    
245 Verhoeven 2011, 135. Binnen het aardewerkspectrum van terpbebouwing in Diemen uit 1125-1175 maakte Paffrath aardewerk nog 22% 
uit van het vondstcomplex 22 %, tegen het einde van die eeuw was dit geslonken tot 6%. 
246 Diemen: tuitpot van het type pi-pot-2, 1100-1200, DIEM-299-16, zie Gawronski 2012, cat. 61; Assendelft en Poppendam: Verhoeven 
1998, 69. Poppendam is een niet meer bestaande nederzetting bij Ransdorp.  
247 Gawronski et al. 2010, 77-99. 
248 MenA vindplaats Noord /Zuidlijn, Damrak (NZD1, 2005), vondstnummer NZD1.00503CER037. Zie Gawronski 2017, 71. 
249 MenA vindplaats Kalverstraat 11-17/ Rokin 6-16 (Hotel Polen, POL, 1980), Andenne kan: POL-63-1, type wm-kan-3, datering 1175-1200, 
zie Gawronski 2012, 119, cat. 63. 
250 MenA vindplaats Kalverstraat 22-26, Nieuwezijds Voorburgwal 181 (SUI, 1984, v.m. complex hotel Suisse).  
251 MenA vindplaats Warmoesstraat 180-182 / Dam 5-7 (DAM, 1989) en Warmoesstraat 203/Dam 13 (WA7, 1992). 
252 MenA vindplaats Nieuwendijk 158-162 / Nieuwe Nieuwstraat 2-8 (NDK2, 1987), vondstnummers NDK2-53 en 55.  
253 Van Regteren Altena 1964, 18-19. De kist lag op NAP -1,75 m. 
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teerd tussen 1150 en 1215 (afb. 29).254 Het graf was gedolven in een ophoging van klei en veenzoden en 
werd afgedekt door een dunne laag schelpen. De aanwezigheid van een grafveld is mogelijk in verband 
te brengen met de historische hypothese dat hier een kleine kapel van de heren van Amstel heeft ge-
staan, als voorganger van de Oude Kerk.255 

 
 
 
28 De bodemopbouw onder de Oude Kerk met op het diepste niveau de ophoging van een grafveld (1) met de locatie van de boomstam-
kist met begraving uit de periode 1150-1215. Na een volgende ophoging (2) verrees rond 1300 de eerste fase van de Oude Kerk (3a: altaar, 
3b: oostmuur op roosterfundering) (tekening Ranjith Jayasena, MenA) 

 

                                                                    
254 Datering verricht door het Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, september 2017, monster GrM 10457, date-
ring 1050-1080 calAD met 13,1% probability en 1150-1215 calAD met 82,3% probability, δ13C = ‐20.52 ‰ ±0.05, δ15N 9.86 ‰ ± 0.10. Van 
een reservoir-effect, waarbij de datering te oud zou uitvallen, is op basis van de gemeten d13C- en d15N-waarden waarschijnlijk geen 
sprake. In de meeste gevallen is dan d13C > -20 ‰ EN d15N > +10 ‰. Daarvan is hier geen sprake. Vriendelijke mededeling dr. S.W.L. 
Palstra, Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. 
255 Janse 2004, 18. 
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29 Voor- en zijaanzicht van de schedel van het lichaam dat is bijgezet in de boomstamkist onder de Oude Kerk, 1150-1215 (foto IPP / UvA, 
1963) 

  




