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De jonge stad 1225-1350

Na de stormvloeden van 1214 en 1219 zochten de bewoners van de verdronken nederzetting hun heil
verder landinwaarts, aan de westzijde van de tegenwoordige Nieuwendijk en de Kalverstraat. Hier kwam
rond 1225 de eerste nieuwe bebouwing tot stand (afb. 30).

30 Amsterdam, reconstructie van de nederzetting rond 1250 met de archeologische vindplaatsen die hiervoor de belangrijkste informatiebronnen zijn (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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In de dertiende eeuw ontstond net zoals langs de Amstel ook bebouwing langs de achterkade. Een dergelijke, archeologisch onderzochte, dertiende-eeuwse terp bevond zich ter plaatse van de Karthuizerstraat. Deze terp ging later onderdeel uitmaken van , het Karthuizerklooster dat in 1392 werd gesticht. 256
Vanuit de ontginningsbasis, die moet worden gereconstrueerd door de Amstel met een bocht naar het
oosten het IJ in te projecteren, bedraagt de afstand tot de terp in de Karthuizerstraat circa 1250 meter;
de standaard ontginningsdiepte van zes voorling. 257

4.1

Vijf buurten

De nederzetting van ná 1225 ontwikkelde zich vanuit verschillende bewoningskernen aan weerszijden
van de Amstel, die in het derde kwart van de dertiende eeuw met elkaar werden verbonden door een
dam in de Amstel. 258 Wanneer de verschillende woonplekken zich clusterden tot de vijf buurten zoals die
in de veertiende eeuw werden opgetekend is niet bekend. De voornaamste begroeiing in het dertiendeeeuwse landschap bestond uit hazelaar, berk en els. Elzenbosgroei was waarschijnlijk vooral te vinden
langs de oevers van de Amstel. 259 Uit pollenanalyse komt naar voren dat in de dertiende eeuw, terwijl in
de nabije omgeving van de nederzetting volop aan akkerbouw werd gedaan, in het achterland nog steeds
voedselarm (oligotroof) veen aanwezig was.
Het vroegste bewijs voor de aanwezigheid van een dam stamt uit 1275, toen de Hollandse graaf
Floris V (1256-1296) de inwoners van ‘Amestelledamme’ het privilege verleende om vrijelijk, zonder betaling van tol, hun goederen te kunnen transporteren door het grafelijke gebied.260 Dit tolprivilege is het
oudste document waarin Amsterdam wordt genoemd. De namen van de buurten, met de daarin belangrijkste straten, werden pas opgetekend in oorkonden vanaf het midden van de veertiende eeuw (afb. 31).
Blijkens deze voornamelijk over grondtransacties handelende documenten was er op dat moment bebouwing, maar hoe ver die in de tijd terug ging kan hier niet uit worden herleid. Op de westelijke oever
van de Amstel, langs de Nieuwendijk, bevond zich de Windmolenzijde. 261 Ten zuiden hiervan, langs de
Kalverstraat tot aan het Spui, lag Bindwijk. 262 Op de oostelijke Amsteloever, rond de Warmoesstraat, lag
de Kerkzijde. 263 Aan de noordzijde, rondom de tegenwoordige Lange Niezel, bevond zich een veenmoeras dat werd aangeduid als de Liesdel. Ten zuiden hiervan, langs de Nes, bevonden zich tenslotte Gansoord en Grimmenes.264 In het onderstaande wordt de stadsontwikkeling besproken aan de hand van
deze buurtnamen.
Oude- en Nieuwe Zijde
De buurtnamen bleven tot het begin van de vijftiende eeuw in gebruik, waarna een nieuwe naamvoering
ontstond die thans nog bestaat: de Oude Zijde op de oostoever- en de Nieuwe Zijde op de westoever van
de Amstel. Deze benamingen hebben niets van doen met de ouderdom van de buurten, maar met die
van de parochiekerken. De oudste parochiekerk van de stad was de Oude Kerk, die in 1306 werd gewijd.
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MenA vindplaats Karthuizerklooster (KAR, 2001), zie Gawronski 2002, 4-9.
De Bont 2014, 31 en 202-203 en Gawronski 2002,4-9.
258
Gawronski 2012, p. 20.
259
Van den Berg 1983, 445-454. De analyse van hout en pollen vond plaats aan de hand van monsters die werden genomen op de archeologische vindplaats Hotel Polen (POL, 1980). Hierbij werden de monsters gedateerd in de periode 1225-1275 op basis van aardewerkvondsten. Met het huidige inzicht in de datering in de eerste landwinning in de Amstel aldaar moet dit worden bijgesteld tot 1250-1300.
260
OBA, nr. 1, d.d. 27 oktober 1275.
261
Genoemd naar de grafelijke windmolen. De Windmolenstraat werd voor het eerst vermeld op 9 juli 1355 (OBA, nr. 164).
262
Bindwijk werd voor het eerst vermeld op 8 juli 1357 (OBA, nr. 177), de Kalverstraat op 4 januari 1393 (OBA, nr. 606).
263
Volgens stadsarchivaris W.F. H. Oldewelt vormden de dijkarmen van de zeewering, de Nieuwezijds- en Oudezijds Armstegen, de noordelijke begrenzing van de Windmolenzijde en de Kerkzijde, zie Oldewelt 1933, 41-42.
264
Gansoord werd voor het eerst vermeld 8 januari 1378 (OBA, nr. 346), Grimmenes 17 december 1371 (OBA, nr. 298).
257
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31 Amsterdam in het laatste kwart van de dertiende eeuw met de meest relevante archeologische vindplaatsen, de vijf buurten zoals die
vanaf de veertiende eeuw bij naam bekend waren en de in de tekst besproken vindplaatsen: terpbebouwing aan de Nieuwendijk, de
uitwatering van de doorgetrokken Boerenwetering, de versterking, terpbebouwing langs de Kalverstraat, bebouwing op de walterp van
de Warmoesstraat en de terp waarop de Oude Kerk verrees (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Oorspronkelijk viel de kerk onder de parochie Amestelle, waarvan de moederkerk in Ouderkerk aan de
Amstel stond. In 1334 werd deze parochie opgedeeld in drie zelfstandige parochies Ouder-Amstel, Nieuwer-Amstel en Aemstelredamme. 265 In 1408 werd aan de westzijde van de stad, ten noorden van de
Dam, een tweede parochiekerk gesticht, de Nieuwe Kerk. 266 De bouw van het godshuis moet zijn begonnen ergens tussen 1393 en 1408. 267 Vanaf deze periode werd het deel van de stad op de westelijke oever
van de Amstel aangeduid als de Nieuwe Zijde, die op de oostelijke oever de Oude Zijde.
265

Janse 2004, 33 en De Melker 2004, 260.
De Melker 2004, 294-295.
267
Van Tussenbroek 2011, 26.
266
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4.2

Windmolenzijde

De hoofdstraat van de Windmolenbuurt was de Windmolenstraat, die in 1355 voor het eerst werd vermeld. 268 Deze straat werd in het laatste kwart van de veertiende eeuw noordwaarts doorgetrokken om
langs de IJ-oever westwaarts af te buigen, de in 1382 voor het eerst vermelde Nieuwendijk. 269 In de vijftiende eeuw ging deze naam over op de gehele straat vanaf de Dam noordwaarts. 270

4.2.1 Van terpen naar Windmolenstraat, 1225-1300
De bebouwing die vanaf circa 1225 tot stand kwam, lag op een hoger gelegen circa 25 m brede oeverwal,
een natuurlijk overstromingssediment (afb. 31, 32). 271 Deze bouwontwikkeling vond plaats langs de gehele westzijde van de Nieuwendijk tussen de Dam en de Dirk van Hasseltssteeg. 272 De erven werden bouwrijp gemaakt door kleine heuvels – terpen – op te werpen met klei- en veenzoden. De zoden werden gewonnen in de directe omgeving van de op te hogen terreinen; archeologische aanwijzingen hiervoor zijn
locaties rondom de terpen waar het kleisediment op de veenbodem geheel was weggegraven. Er moet
bij die eerste fase van bouwrijp maken meer dan een meter grond zijn opgebracht; dit is de dikte die er na
inklinking zevenenhalve eeuw later – ten tijde van het archeologisch onderzoek – van was overgebleven. 273 De eerste huizen, die op deze opgehoogde erven verrezen, waren opgetrokken in houtskeletbouw, waarbij de staanders van de vlechtwerkwanden op een liggende balk rustten. Dit raamwerk van
liggende funderingsbalken – we spreken hier van een fundering op staal – lag direct op de opgehoogde
ondergrond. De huizen waren tussen 7,4 en 9 m lang en tussen 3,6 en 4 m breed. De funderingswijze van
de dertiende-eeuwse bebouwing langs de Nieuwendijk past in een traditie die tot over de (tegenwoordige) landsgrenzen reikte. Zo zijn vergelijkbare structuren opgegraven in Eberswalde, ten noordoosten van
Berlijn, daterend uit de jaren 1280. 274 De vloeren van de huizen aan de Nieuwendijk waren van leem en in
het midden van de woonruimte bevond zich een stookplaats, aanvankelijk ook van leem, maar later in
baksteen uitgevoerd. De nederzetting langs de Nieuwendijk had in de dertiende eeuw al duidelijk (pre)
stedelijke trekken, zo hadden de gebouwen geen onderverdeling in een woon- en stalgedeelte zoals in
Sloten en Diemen, een stal ontbrak geheel, maar werden ze geheel gebruikt voor bewoning of de uitoefening van een ambacht. Dat er op de oever van de Amstel nog wel vee werd gehouden blijkt uit de pakketten van mest waarmee de terpen werden opgehoogd. Onder de bebouwing bevonden zich de werkplaatsen van een smid en een wever. Achter de werkplaats van de wever, waarvan vijf fasen resteerden,
bevond zich een kuil die was volgestort met het afval van wol (haar), weefgewichten en textiel. 275 Na drie
fasen van bebouwing op de terp van de wever en twee op de terp ten zuiden hiervan werden beide terpen
ieder afzonderlijk opgehoogd met een opeenstapeling van venige kleizoden en groeiden ze aaneen.
Vondsten uit de vulling van een sloot achter de werkplaats van de wever geven aanwijzingen over de
datering van de verschillende fasen (NDK2, noordprofiel 1, afb. 32). 276 De sloot heeft opengelegen gedu268

Oudste vermelding Windmolenstraat, OBA, nr. 164 d.d. 9 juli 1355.
OBA, nr. 391, d.d. 27 november 1382.
270
Verkerk 1998, 30.
271
Archeologische vindplaatsen Nieuwendijk 154-158 / Dirk van Hasseltssteeg 15-17 (NDK, 1979), Nieuwendijk 158-162 / Nieuwe Nieuwstraat 2-8 (NDK2, 1987), Nieuwendijk 188-189 (NDK3, 1989), Nieuwe Kerk (NK, 1968 en NK1, 1973). Deze onderzoeken zijn niet uitgewerkt, maar komen aan bod in Baart 1982, Baart 1993, Gawronski 2012.
272
De aanvang van de bewoning aan de Nieuwendijk werd door Baart (1982) aanvankelijk gesteld op 1225, maar later (Baart 1994a en
1993) teruggebracht tot 1175/1200, echter zonder overtuigende onderbouwing. Het lijkt er thans op, na een nieuwe analyse van de keramiekvondsten, en het relateren hiervan aan de landelijke typologie het ‘Deventer Systeem’, dat de aanvankelijke datering van 1225 zeer
aannemelijk is.
273
De bovenzijde van de overstr0mingslaag lag op circa NAP - 3,30 m. De terpophogingen reikten overal, zo wezen de verschillende archeologische onderzoeken uit, tot gemiddeld NAP -2 m.
274
Kranendonk 2002, 163-181.Zie afb. 5.
275
Vondstnummers NDK2-107 en 108.
276
Vondstnummer NDK2-105.
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rende de eerste vijf bewoningsfasen en is toen, ergens in het tweede kwart van de dertiende eeuw bij een
ophoging – gepaard gaande met een uitbreiding – gedempt. 277 Aan de achterzijde van de nieuwe terp –
van fase 6 – die over de sloot was heen gelegd, werd gedurende de gebruiksfase mest gestort en in een
latere fase, het laatste kwart van de dertiende eeuw, huisafval. 278 Op de terp ten noorden van de wever
was een smederij in bedrijf, een ambacht dat ook uit andere dertiende- en veertiende-eeuwse Hollandse
steden bekend is zoals Leiden en Monnickendam. 279
In de Amsterdamse smederij werd een grote verscheidenheid aan metaalwaren geproduceerd,
gereedschappen zoals beitels, hamers en sikkels, hoefijzers en scheepssintels en wapens zoals lans- en
pijlpunten. 280 Een wilgenhouten schild uit een afvalllaag achter op het erf is in de smederij waarschijnlijk
voorzien van het ijzeren beslag. 281 De eerste fase van het gebouw van de smederij lag parallel aan de
Amstel, maar vanaf daaropvolgende fase werd net zoals op de naastgelegen terpen loodrecht op de oever gebouwd. 282 De terp van de smederij is vele malen vaker opgehoogd dan die van de weverswerkplaats, in totaal waren tien opeenvolgende leemvloeren met bakstenen stookplaatsen te onderscheiden
binnen een ophoging van minimaal een meter.

32 Nieuwendijk, profielen door de werkplaats van de wever (NDK2, profiel 1) en de smederij (NDK, profiel 1). Het profiel door de smederij
is gespiegeld voor een goede vergelijking tussen beide terpen. De Nieuwendijk ligt rechts. Het locatiekaartje toont de opeenvolgende
bebouwing en de locatie van de oven van de smederij De sloot achter de smederij is te reconstrueren tot het terrein van het voormalige
Sint-Geetruiklooster (archeologische vindplaats GEER). De meest noordelijke sloot vormt de zuidelijke begrenzing van de in 1333 uitgegeven grafelijke hofsteden, waarover meer in 4.4.1 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

277

Kannen s5-kan-3 (NDK2-105-1 en NDK2-105-4), een bolle pot (s5-pot, NDK2-105-3) en de hals met twee oren van een veldfles (s5-vel,
NDK2-105-2).
278
Tot de daterende elementen behoort hier een vrijwel complete kan van bijna-steengoed (NDK2-86-1) uit het laatste kwart van de
dertiende eeuw.
279
Sarfatij 1995, 12-13, 15.
280
Baart 1993, 30; Gawronski 2012, 21-22 en Baart 1982, 86-90.
281
Object NDK-1237-1.
282
Baart 1982, 86-90.
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33 Oven van de smederij: a. doorsnede gezien richting zuiden met de oudste fase (1), de opbouw van na 1262 (2), de vullingslagen (3), het
uitvloeisel van erts (4) en de loopvlakken van antraciet en tussenliggende ophogingen (5). De oven is geheel vrijgegraven (b, c, d) waarbij
aan de zuidzijde een houten fundering (6) van de laatste bakstenen opbouw zichtbaar werd. Eén plank hiervan is dendrochronologisch
gedateerd circa 1262 (foto’s: Wiard Krook, MenA)
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De smederij kan op basis van keramiekvondsten uit de opeenvolgende vloerniveaus worden gedateerd in
de periode 1250-1300. 283 In aanvulling hierop leverde 14C analyse van een vlechtwerkwand op het achterterrein van de terp van de smederij, en behorend tot de eerste fase hiervan, een datering op van 12601285. 284 De eerste fase van de smederij was gevestigd in een gebouw parallel aan de Nieuwendijk. In de
daaropvolgende fasen was er een woonhuis met naastgelegen werkplaats. De oven van de smidse had
een vierkant grondplan van 1,75 x 1,75 m (afb. 33). Hiervan resteerde vrijwel alleen de zuidelijke helft. De
noordelijke helft was grotendeels vergraven bij de bouw van de bioscoop in 1909, toen G.C ’t Hooft er zijn
waarnemingen deed en constateerde dat hier grote kloostermoppen tevoorschijn kwamen. Hij schreef ze
toe aan het vermeende kasteel van de heren van Amstel, maar het archeologisch onderzoek in 1979 wees
uit dat het om de bakstenen van de oven van een dertiende-eeuwse smidse ging. De oven heeft een aantal fasen gekend, waarbij iedere keer een nieuwe constructie bovenop de oude werd gezet, net zoals de
vloerniveaus er omheen door regelmatige ophogingen steeds hoger kwamen te liggen. De oudste fase
van de oven was voorzien van een muur van drie lagen kloostermoppen. 285 In een latere fase is een nieuwe muur van ditmaal vier lagen van rode en gele kloostermoppen opgetrokken. Om deze bakenen constructie te ondersteunen waren eerst rondom de oven rechtopstaande planken in de grond geslagen. Op
basis van de dendrochronologische datering van één van de planken kan deze nieuwbouw van de oven
worden gedateerd ná 1262. 286 Binnenin, waar het smidsvuur brandde, bevond zich een paarsrode concentratie ijzerslakken. Aan de westzijde van de oven tekenden zich vier, door ophogingen van elkaar
gescheiden, loopniveaus af met daarin getrapt kolengruis. 287 Aangenomen wordt dat hier de aanvoer
plaatsvond van de steenkool die achter de werkplaats lag opgeslagen. Uitvloeisel van erts aan de zuidzijde van de oven is een belangrijke aanwijzing dat het smelten ervan ter plaatse gebeurde. Voor dit proces
was de bakstenen rand van de oven waarschijnlijk voorzien van een leemkoepel, die daarna werd weggebroken om te kunnen smeden. 288 Vondsten uit de loopniveaus en tussenliggende ophogingslagen die
horen bij de ná 1262 gebouwde oven wijzen op een gebruiksperiode in de periode 1275-1300. 289
In het bovenstaande is gesproken over verschillende fasen van ophogingen en woonniveaus. De
noodzaak tot het meerdere malen ophogen van een terp was een onvermijdelijke consequentie van het
bouwen op een zachte veenbodem. Door de druk van de opgebrachte grond ging het veen inklinken en
de hiermee gepaard gaande bodemdaling bracht vernatting met zich mee. Dit noodzaakte de bewoners
om hun erf regelmatig op te hogen. Dit konden inpandige verhogingen van de leemvloer zijn, een beperkte ingreep, maar vaker moest de bebouwing geheel worden gesloopt of opgekrikt, de terp opgehoogd en een nieuw gebouw worden opgetrokken. De ophogingen werden uitgevoerd met kleizoden,
mest en afval. Dit laatste kwam vaak niet van ver, het ging om het gebroken vaatwerk van de huishoudens van de terp zelf. Aangezien in de dertiende eeuw nog geen vaste rooilijn bestond aan de Nieuwendijk kwam na elke ophoging de nieuwe bebouwing net iets anders kwam te liggen dan de voorganger.
Bij de opeenvolgende ophogingen werden de terpen ook uitgebreid, zowel naar elkaar toe als
naar het achterterrein. Zodoende ontstond na verloop van tijd een aaneengesloten terpenlint. Het ophogen werd met deze ontwikkeling steeds meer gebonden aan waterhuishouding. Ophogen van één terp
betekende dat de belendende percelen ook moesten worden opgehoogd, om te voorkomen dat het water van de hoger gelegen terreinen afvloeiden naar de lagere erven.
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Typologisch te duiden stukken zijn d s5-kan-3, s4kan-3/4, s4-bek-1, kp-kog 6.
Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD
met 95,41% waarschijnlijkheid.
285
De bakstenen waren alle incompleet. De afmetingen van de koppen waren 13,8/14,5/15 x 7/7,8/8 cm (NDK-2999).
286
Datering Dr. K-U. Heuβner, Deutsches Archäeologisches Institut te Berlijn, 29 september 2017 (NDK-3013-1 (C 89519), veldatum circa
1262 gebaseerd op de chronologie van Nederlands eiken. Aangezien slechts één plank is geborgen en in 2017 dendrochronologisch kon
worden gedateerd, is ten aanzien van de bouwdatum van de oven alleen een terminus post quem datering van 1262 te geven.
287
Snieder 1985, 33.
288
Van de Venne 2008, 124.
289
Gelet op vondsten van proto- en bijna-steengoed. NDK-268 (ovencomplex), bevat een fragment van een s4-kan-3 /4 en ligt op NAP 1,40 m; de hoogte van laag 8. Laag 8 bevatte onder andere een bijna-steengoed beker van het type s4-bek-1 (NDK-1454).
284
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Hoe vaak waren ophogingen nodig? Er zijn vele variabelen die de mate en snelheid van bodemdaling bepalen, zoals gronddruk en de samenstelling van de ophogingslagen, maar op basis van de periodisering van de terpbebouwing is het mogelijk om een gemiddelde gebruiksduur per fase te schatten.
De smederij is in de periode 1250-1300 tien keer opgehoogd. Dit zou betekenen dat gemiddeld om de vijf
jaar een ophoging noodzakelijk was. De eerste vijf gebruiksfasen van het gebouw van de wever zijn op
basis van de vulling van de sloot op het achtererf, die vervolgens is gedempt, te dateren in de periode
1225-1250, hetgeen eveneens een gebruiksduur per vloerniveau van circa vijf jaar impliceert.
Vergelijkbaar met beide erven aan de Nieuwendijk is een twaalfde-eeuwse terp in Diemen bekend (terp 2), waar in de periode 1125-1175 tien opeenvolgende huisplaatsen bestonden. 290 Hierbij geldt
dat de gemiddelde gebruiksduur van een bewoningsfase slechts een indicatie is en niet kan worden gebruikt om binnen het tijdvak waarin een terp is gebruikt de afzonderlijke loopvlakken op vijf jaar te dateren. De snelle ophogingsfrequentie van het erf van de smederij – mogelijk door extra belasting van de
grond door aan- en afvoer van materialen of bijvoorbeeld het gebruik van een aambeeld en door slijtage
– is er waarschijnlijk voor verantwoordelijk geweest dat de terpen aan weerszijden, waar veel minder
vaak werd opgehoogd, op een gegeven moment grootschalig moesten worden opgehoogd om op het
niveau van de smederij te komen en hiermee waterhuishoudelijke problemen te voorkomen.
In de loop van de dertiende eeuw ontstond geleidelijk een verdichting van de bebouwing. De bebouwing in die periode bestond uit kleine rechthoekige gebouwen van 8 x 4 m op – wederom – een staalfundering met lemen vloeren, bakstenen stookplaatsen en vlechtwerkwanden. In de tweede helft van de
veertiende eeuw ontstond een vaste rooilijn. De huizen uit deze periode stonden op een slietenfundering
van clusters van korte ingeheide palen. 291 Het bewoningsareaal werd in deze periode door ophogingen
verder uitgebreid tot aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 292

4.2.2 Grafelijk bezit Windmolenzijde
Van Gijsbrecht IV van Amstel naar grafelijk bezit
In de nederzetting aan de Amstelmonding die gedurende de dertiende eeuw tot bloei kwam, gingen de
heren van Amstel – hiervoor al gezien als leenmannen van de bisschop bij de ontginning van Amstelland
– steeds meer macht naar zich toetrekken. Hiermee mengden ze zich in de territoriale politiek van de
bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. Gijsbrecht III van Amstel werd in de jaren 1220 leenman
van beiden, een koers die werd voortgezet door diens zoon Gijsbrecht IV. Rond 1260 kreeg Gijsbrecht IV,
heer van Amstel in de periode 1250-1296, naast zijn goederen in Amstelland rondom Ouderkerk aan de
Amstel, een aantal hofsteden in Amsterdam in leen van de bisschop van Utrecht. Aan de Windmolenzijde
ging het in ieder geval om een hofstede ten zuiden van de Gravenstraat en zes hofsteden en een molenwerf ten noorden van de later gerooide Nieuwe Nieuwstraat. 293 Daarnaast bezaten ze ook een aantal
hofsteden ter plaatse van de Middeldam, hetgeen een aanwijzing is dat Gijsbrecht IV verantwoordelijk
was voor de aanleg van de dam in de periode 1260-1275. 294 Aan de oostzijde is het bezit van Gijsbrecht
minder goed af te bakenen. De machtspositie van Gijsbrecht IV kwam in 1280 ten einde, toen hij in ongenade viel bij graaf Floris V, in het gevang belandde en al zijn goederen in Amstelland werden teruggevorderd door bisschop Jan van Nassau. De terreinen in Amstelland vervielen hiermee ook indirect aan de
graaf, want deze had op zijn beurt het Nedersticht in pand van de bisschop. De Amsterdamse goederen
van Gijsbrecht kregen een andere bestemming. Deze schonk de bisschop, met instemming van de graaf,
aan Jan Persijn, heer van Waterland en Zeevang. Floris V kreeg ze twee jaar later, in 1282, alsnog in han290

De datering van Lagerweij en Veerkamp (2009) van 1075-1175 op basis van de aanname dat iedere woonlaag 10 jaar meeging en dat
terugtellend de oudste uit 1175 moet dateren is door Verhoeven (2011, 158, noot 158) aangescherpt tot 1125-1175. Dit houdt in dat de
gebruiksperiode van één vloerniveau eerder vijf dan tien jaar besloeg.
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den toen Persijn al zijn bezittingen aan hem over deed. Deze bezitsverhoudingen veranderden niet toen
de graaf en Gijsbrecht zich in 1285 verzoenden; de laatste kreeg al zijn goederen terug met uitzondering
van die in Amsterdam. 295
Een kasteel van de heren van Amstel in Amsterdam?
De rol die de heren van Amstel hebben gespeeld in de vroege geschiedenis van Amsterdam bleef in de
eeuwen erna tot de verbeelding spreken en onderwerp van discussies, vanwege het al dan niet bestaan
van een kasteel in Amsterdam. In 1923 wijdde G.C ’t Hooft een artikel in het Jaarboek Amstelodamum aan
het ontstaan van de stad en de locatie van het kasteel van de heren van Amstel. 296 Dit was geen nieuw
onderwerp, vele geschiedschrijvers waren hem voorgegaan, en ook zijn conclusies behoeven tegenwoordig nuancering. Maar waar ’t Hooft zich in onderscheidde, was het gebruik van bodemvondsten om
tot een hypothese te komen voor de locatie van het kasteel. Hij gebruikte hiervoor zes vondstlocaties van
grote bakstenen, die hij aanduidde als reuzenmoppen. 297 De oudste bodemvondst is bekend doordat
stadsgeschiedschrijver Pontanus de beschrijving van Van Haemrode in 1611 had opgenomen in zijn eigen
stadsgeschiedenis. 298 Hij beschreef hoe Antonie Bontekoe, eigenaar van Nieuwendijk 155, bij het graven
van een ‘heimelijk gemak’ – de beerput van een latrine – de fundering van een van de torens van het kasteel van de Heren van Amstel had gevonden. 299 Pontanus voegde er aan toe dat hij zelf nog van ‘ouden
van dagen’ had gehoord dat in deze omgeving bij bouwwerkzaamheden vaak het puin werd gevonden
van, naar verluid, een groot bouwwerk. In 1663 werden wederom muurresten van rode baksteen gevonden en dit werd opgetekend door Philip von Zesen. De vondstlocatie was volgens ’t Hooft te lokaliseren
aan de Nieuwendijk op de hoek ten zuiden van de Mandenmakerssteeg en in een huis in de Lieve Vrouwensteeg. Opvallend is dat al deze vondsten werden gedaan op buitendijks, pas in de veertiende eeuw
opgehoogd. In 1903, tenslotte, werd bij de bouw van Nieuwstraat 11 een waterput, met een doorsnede
van circa 65 cm en een mantel van zandsteen gevonden, waarvan door H.W. Nyman, bouwkundige bij de
gemeentelijke Dienst der Publieke Werken, een schets werd gemaakt. 300 De put – die niet kon worden
gedateerd – werd geïnterpreteerd als de mogelijke bronput van het kasteel.
Een versterking van graaf Floris V
Bijna een eeuw later, in 1994, kwam bij archeologisch onderzoek aan de Nieuwezijds Kolk een zware
bakstenen fundering tevoorschijn en opnieuw werd een verband gelegd met het kasteel van de heren van
Amstel (afb. 34-35). 301 Verder onderzoek in 1999, 2002 en 2006, aangevuld met grondradaronderzoek,
heeft uitgewezen dat het inderdaad om een verdedigingswerk ging, maar zoals onderstaand duidelijk
maakt niet van de heren van Amstel, maar van graaf Floris V was. Het verdedigingswerk, met een omvang van 20 x 25 m, was gelegen op een strategische locatie van waaruit zowel de nederzetting als het IJ
te overzien was (afb. 31, 34, 37). Bij de bouw is het terrein niet eerst opgehoogd, zoals bij de zuidelijker
gelegen terpen, maar direct op de oeverwal gebouwd, waarna de binnenzijde werd aangevuld met kleizoden tot, in eerste instantie, 1 m boven funderingsniveau. De fundering bestond uit een 2,5 m brede
vloer van voornamelijk hergebruikte eikenhouten planken. 302
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34 Windmolenzijde rond 1290 met terpbebouwing ter plaatse van de archeologische vindplaatsen NDK en NDK2, de uitwatering van de
verlengde Boerenwetering en het laatdertiende-eeuwse verdedigingswerk ten noorden hiervan (NZK5, NZK7, NZK9, NZK10)
(kaart: Thijs Terhorst, MenA)

35 De westmuur van de laatdertiende-eeuwse versterking, het eerste deel dat ervan werd ontdekt in 1994 (foto: Wiard Krook, MenA)
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36 Verdedigingswerk Nieuwezijds Kolk, dendrochronologische dateringen. De lijnen geven de dateringsintervallen aan, de ruiten de
exacte veldata (MenA)

37 Nieuwezijds Kolk, versterking uit 1280-1300: opgegraven muurwerk en projectie op basis van grondradar
(kaart: Ranjith Jayasena, MenA)
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Hierop verrees het metselwerk, uitgevoerd in gele kloostermoppen van 30 x 14 x 6 cm, dat van de 1,7 m
brede basis via negen versnijdingen aan de buitenzijde verjongde tot een 1,10 m brede schildmuur. Aan
de binnenzijde waren op een onderlinge afstand van 2,30 m muurdammen aangebracht die dienden als
fundering van de weergangsbogen. De ruimtes tussen de muurdammen waren voorzien van bakstenen
plateaus. Op de hoeken van het bouwwerk bevonden zich ronde torens met een diameter van 2,5 m en
halverwege de noordelijke muur was een halfronde toren aangebracht. Het rechthoekige grondplan was
aan de zuidzijde afgeplat door, zo wezen de beelden van de grondradar uit, een schuine zijde. Over de
reden van deze afwijking in het verder regelmatige grondplan is gespeculeerd dat dit de ingang zou kunnen zijn geweest, maar het is evenzeer mogelijk dat deze afwijking wijst op een aan het terrein aangepast grondplan.
Dendrochronologisch onderzoek van de houten fundering wees uit dat de jongste elementen
een veldatum hadden van 1276-1277 (afb. 36). Het hout is in eerste instantie gebruikt in een scheepsconstructie voordat het werd hergebruikt in de fundering van het verdedigingswerk. De datering van dit
bouwwerk moet dan ook op zijn vroegst in de jaren 1280-1290 worden gezocht. Er bestaat geen enkel
historisch document waarin over een versterking op deze plek wordt gesproken, maar gezien de datering
van de muurresten en de hierboven al geschetste situatie dat Gijsbrecht IV van Amstel ná 1280 geen Amsterdamse bezittingen meer had, kan als bouwheer de Hollandse graaf Floris V worden beschouwd. 303
Voor de graaf was het een uitgelezen kans om na het verwerven van de Amsterdamse goederen in 1282
zijn macht over de nederzetting tot uitdrukking te brengen door op een strategische locatie een verdedigingswerk te bouwen.
Dat er geen melding van een verdedigingswerk wordt gemaakt in geschreven bronnen zou een
aanwijzing kunnen zijn dat het bouwwerk er maar korte tijd heeft gestaan of, gelet op de moord op Floris
V in 1296 en de hiermee veranderde politieke situatie, nooit is voltooid. Afgebouwd of niet, ergens in het
begin van de veertiende eeuw moet het bouwwerk alweer zijn gesloopt. Het bouwwerk is gelijkmatig
gesloopt en afgedekt door een dunne laag mortel. Opvallend was dat grof slooppuin vrijwel ontbrak. Het
terrein van de gesloopte versterking is vervolgens opgehoogd met een regelmatige stapeling van venige
kleizoden. Hierin is – parallel aan de gesloopte noordmuur – een sloot gegraven richting Nieuwendijk.
Rondom de sloot bevond zich een loopvlak van turf. Bij een tweede ophoging is de sloot afgedekt, maar
vervolgens opnieuw op dezelfde plek gegraven. In een derde ophogingsfase is de sloot nog eens opnieuw
aangelegd.
Uitgifte grafelijke hofsteden 1333
Op 1 mei 1333 gaf graaf Willem III vier hofsteden uit in erfpacht. 304 Het ging om land ‘op die westzide van
der havene streckende in ute tYe toit der graft toe, elcke hofstede dortich voete breet’. Ze besloegen
binnendijks land tussen de Nieuwendijk en de ‘graft’, waarmee de Nieuwezijds Voorburgwal wordt bedoeld, en aangeplempte grond in het Damrak, dat in de oorkonde wordt vermeld als ‘tYe’. De opmerking
dat de percelen zich tot in het IJ (Damrak) uitstrekten is voor Verkerk één van de redenen om de ontginningsbasis – zoals we al zagen – aan de oostzijde van de Nieuwendijk in de Amstel te zoeken. Het zou dan
gaan om de oorspronkelijke afmetingen van de kavels. In de woorden van Verkerk: ‘De ontginningsbasis
van de oorspronkelijke ontginningshofstede was in het water van het nieuw ontstane IJ verdwenen, maar
bestond nog in de herinnering van de bevolking’. 305 Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom juist de
oudste archeologische vondsten in de rivierbodem zijn gedaan. Historici Oldewelt en Dudok van Heel
plaatsten de vier hofsteden op de binnendijkse percelen Nieuwendijk 136-154 en de buitendijkse percelen
Nieuwendijk 137-151/Damrak 42-48. 306 Hierbij is geconcludeerd dat één van de landzijde percelen geen

303
Voor de discussies over de duiding van het verdedigingswerk zie Gawronski 2004, 50-51, Speet 2004a, 45-59, Toebosch 2012 en De
Roever 1995.
304
OBA, nr. 26, d.d. 1 mei 1333; Oldewelt 1932, 9-21.
305
Verkerk 2017, 163.
306
Oldewelt 1932 (9-21), Kam (1961) en Dudok van Heel (1987).

84

aangeplempt overerf had. 307 Nog in hetzelfde jaar 1333 werd aan de noordzijde van de vier hofsteden nog
een hofstede in erfpacht uitgegeven en in 1334 volgde er nog één, waarna in 1336 de molenwerf overging
in vrije eigendom. 308
Uitgaande van een oorspronkelijke kavelbreedte van circa 110-115 m komt de breedte van de vier
hofsteden tezamen uit op circa 38 m (afb. 38). Dit was een derde van de oorspronkelijke ontginningshoeve die zich uitstrekte vanaf de zijkade in de Sint Jacobstraat tot aan de archeologisch getraceerde sloot
op Nieuwendijk 154. Wanneer we vanuit deze sloot – die de zuidgrens markeert van de grafelijke hofsteden – circa 38 m naar het noorden gaan, dan komen we exact uit bij een sloot die is opgegraven tussen
Nieuwendijk 138 en 140. 309

38 Verkaveling aan de Nieuwendijk op basis van archeologische gegevens en historische hypothesen ten aanzien van de vroegste verkaveling binnen de topografie van 1832. De afstand tussen de zuidelijke sloot en het dijklichaam komt overeen met de breedte van een ontginningshoeve, die tussen dezelfde sloot en de middelste sloot met de vier in 1333 uitgegeven hofsteden en de afstand tussen de middelste
en noordelijke sloot met de extra hofstede die in hetzelfde jaar werd uitgegeven (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

De noordzijde van de vijfde hofstede uit 1333 – uitgaande van een breedte van circa 9 m – valt weer precies samen met de opgegraven sloot tegen de noordmuur van het bakstenen verdedigingswerk. De ophoging – en de zoals we zagen telkens terugkerende sloot – lijkt het bouwrijp maken te hebben gemarkeerd voorafgaand aan de uitgifte. De eerste bebouwing dateert waarschijnlijk van kort daarna. 310
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Op basis van de later nog gehandhaafde ‘herentijns’ is vastgesteld dat één overerf buiten de vier hofsteden viel, ofwel, het binnendijkse
land hoorde er wel bij (Nieuwendijk 154), maar het buitendijkse deel (Nieuwendijk 153 / Damrak 49) niet. Zie Dudok van Heel 1987, 38.
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Verkerk 1998, 22.
309
Deze sloot werd ergens in de jaren 1280 is gedempt en overbouwd door het bakstenen verdedigingswerk.
310
Het funderingshout van de eerste bebouwing na sloop van het verdedigingswerk is dendrochronologisch gedateerd 1326 +/- 6 en na
1320 (NZK7-D17 en NZK7-D18, datering RING, 1999).

85

4.2.3 Boerenwetering / graft
In de oorkonde uit 1333 werd gesproken over de ‘graft’. Dit was de verlenging van de Boerenwetering, de
waterloop die oorspronkelijk uitmondde op de Amstel bij het Spui. Na aanleg van de dam in de jaren
1260, toen de vrije afvoer van water werd bemoeilijkt, is de wetering – zoals algemeen wordt aangenomen – doorgetrokken naar het noorden en daar naar het Damrak geleid. De aanduiding ‘graft’ maakt
duidelijk dat het geen oudere natuurlijke waterloop betrof, maar één die was gegraven. De loop ervan
ging dwars door de ontgonnen kavels, ook een aanwijzing dat deze er ten tijde van de ontginning nog
niet was, want dan zou de waterloop zijn gebruikt als as voor het in cultuur brengen van het achterland. 311 In de oorkonde wordt geen melding gemaakt van een uitwatering rondom de Kolk. Een indirecte
historische aanwijzing voor de demping van een dergelijke waterloop is de vermelding van bebouwing
aan de Kolksteeg in 1349, hetgeen zou betekenen dat de Kolk al voor dat jaar moet zijn dichtgegooid. 312
Tenslotte is er nog een aanwijzing dat bij de Nieuwezijds Kolk een sluis is geweest, in 1497 werd in een
document gesproken over de ‘sluuscolck’, een sluiskolk. 313

39 De uitwatering van de verlengde Boerenwetering (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

Archeologisch onderzoek heeft de ligging en chronologie van de uitwatering verder kunnen invullen (afb.
31, 34, 38, 39-41 ). Gebleken is dat de ‘graft’ via de Nieuwezijds Voorburgwal tot aan de Nieuwezijds Kolk
liep, om daar via een ruime bocht zuidwaarts langs de Dirk van Hasseltssteeg naar de Amstel te lopen. 314
Deze waterloop was ter hoogte van de steeg 3,75 m breed; 1,15 m diep en tot NAP -5 m in de veenbodem
ingegraven. 315
311
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Het tracé van de Boerenwetering is vastgesteld bij een archeologische begeleiding van de ontgraving van een parkeergarage aan de
Nieuwezijds Kolk, MenA vindplaats NZK5, 1994. Zie ook Baart 1995, 13-14.
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NZK5, profiel H-H’, boring voor Nieuwendijk 150, onderkant waterloop NAP -5,64 m (NZK5, boring II d.d. 18.5.1995).
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40 Ontwikkeling in het noordelijke deel van de Windmolenzijde rond 1290: de bebouwing die is opgegraven op de vindplaatsen NDK en
NDK2, de uitwatering van de Boerenwetering en het laatdertiende-eeuwse verdedigingswerk ten noorden hiervan (NZK5, NZK7, NZK9,
NZK10) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

41 De loop van de Boerenwetering die waarschijnlijk kort voor 1333 is de verlegd naar de Kolksteeg, en een projectie (onderbroken lijn) van
de grafelijke erven die in 1333 in erfpacht werden uitgegeven. De noordgrens valt samen met een sloot langs de noordmuur van het verdedigingswerk, de zuidelijke met een sloot die is getraceerd op het terrein van het Sint Geertruiklooster (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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De sterke versmalling van de gracht ter plaatse van de steeg, om vervolgens weer breed uit te waaieren
naar het Damrak duidt mogelijk op de locatie van een sluis, die hier de waterhuishouding tussen het Amstelwater en het achterland moest reguleren. Tevens is vastgesteld dat in het tweede kwart van de veertiende eeuw – meest aannemelijk vóór 1333 – de loop van deze afwatering werd verlegd door het deel
vanaf bocht bij de Nieuwezijds Kolk richting Dirk van Hasseltssteeg te dempen vanaf hier een nieuwe
aftakking te graven naar de Kolksteeg. De nieuwe 11 m brede aftakking doorsneed deels de oude. 316 De
waterloop bij de Dirk van Hasseltssteeg werd gedempt met kleizoden, afval en rietmatten. 317 Meest
waarschijnlijk is dat de demping plaatsvond vóór 1333 en dat daarom in de oorkonde van de uitgifte van
de hofsteden niet meer werd gesproken over een uitwatering. De nieuwe waterloop in de Kolksteeg werd
rond 1380 gedempt met zand, puin en afval en afgedekt met rietmatten. 318 Vanaf dat niveau is het terrein
verder opgehoogd met zoden. 319
Stadswal en bebouwing 1325-1375
In het tweede kwart van de veertiende eeuw – meest waarschijnlijk ná uitgifte van de grafelijke hofsteden in 1333 – is op de gedempte Boerenwetering een aarden wal opgeworpen ten noorden van en parallel
aan de noordelijke rooilijn van de Dirk van Hasseltssteeg (afb. 42 en 43). Dit is mogelijk de oudste archeologisch gedocumenteerde verdedigingswal van Amsterdam. Het wallichaam – getraceerd over een afstand van circa 30 m – was opgebouwd uit een regelmatige opeenstapeling van klei en veenzoden, had
een hoogte van 1,35 m en een breedte van minimaal 3,8 m. 320 Aan de bovenzijde was een palissade aangebracht van 10 cm dikke paaltjes van elzenhout. Deze stadswal was mogelijk de noordelijke afbuiging
van de verdedigingswerken van de stad langs de Nieuwezijds Voorburgwal. De functie van het water
langs deze burgwal was dan ook tweeledig, zowel voor afwatering als ter verdediging. Het is dan ook
goed mogelijk dat hetzelfde heeft gegolden voor de waterloop door de Kolksteeg – die hetzelfde tracé
als de wal in de Dirk van Hasseltssteeg volgt – en dat deze eveneens als stadsgracht heeft gediend. De
wal is niet lang in gebruik geweest, zowel de periode van aanleg als afdekking door ophogingen liggen in
het tweede kwart van de veertiende eeuw. 321
Nadat de wal zijn functie had verloren is het terrein opgehoogd met klei- en veenzoden en
mest. 322 Hier bevond zich de turfvloer van de eerste bebouwing aan de – waarschijnlijk tegelijk met de
ophoging gerooide – Dirk van Hasseltssteeg. Ter hoogte van de percelen Dirk van Hasseltssteeg 8 en 10
bevonden zich zes loopvlakken met tussenliggende ophogingen van klei en mest. 323 De oudste bebouwing lag parallel aan de steeg, de daaropvolgende huizen waren georiënteerd op de straat, waarmee kort
na 1350 de huidige percelen ontstonden. 324

316

NZK5, profiel K-K’.
Datering demping op basis van vondst uit de vullingslagen; steengoed van het type s1-kan-23 (NZK5-369, 1325-50), baksteen van het
formaat 31 x 15,6 x 8,6 cm zoals in de versterking (NZK5-362). Onderste vulling (NZK5-324, 1300-1350): s4-kan-, s2-kan-23, r-bak-19, rbak-11, r-gra-38, r-vet-5, g-kan-6, kp-kog-6. Rietmatten op NAP – 3,85 m.
318
Rietmatten op NAP -3,30 m; verdere ophoging tot NAP -2 m.
319
Vondsten NZK5-378 en 376 uit baggerbodem, NZK5-383 uit onderste en NZK5-381 uit bovenste vullingslaag. NZK5-378; steengoed van
het type s1-kan-15/1, 1360-1380; NZK5-381; steengoed van het type s1-kan-15/1 in combinatie met s2-kan-74, 1375-1400.
320
NZK5, profielen 2 en 3 en booronderzoek 23 t/m 25-1-1995 in de Dirk van Hasseltssteeg. De zodenophoging van de wal is tot 7,90 m uit
de westelijke rooilijn van de Nieuwendijk aangeboord.
321
De wal is in het verleden in diverse publicaties, inclusief van de schrijver van deze studie, geïnterpreteerd als een wal uit 1300, die in
1304 is geslecht, zie Baart 1995, Toebosch 2011 en Gawronski en Jayasena 2009. Hernieuwde analyse van de vondsten, op basis van de
huidige inzichten in de datering van – met name – steengoed heeft ertoe geleid dat de wal thans moet worden gedateerd in de periode
1325-1350, op basis van steengoed van het type s1-kan-23 direct onder de wal uit de opvulling van de Boerenwetering (NZK5-91, 13251350), uit het wallichaam (NZK5-103) en steengoed van het type s1-kan-23 uit een van de afdekkende ophogingslagen (NZK5-88).
322
De bovenzijde van deze ophoging lag op NAP -2 m.
323
Tot NAP -0,4 m.
324
Datering op basis van vondsten uit de ophoging tussen de fasen 1 en 2 (NZK5-51), bevattende steengoed van rond 1350. De verschillende fasen volgden elkaar snel op, fase 5 moet ook in de periode 1350-1375 tot stand zijn gekomen (NZK5-44; s1-kan-3; NZK5-84 (mestlaag)
s1-kan-3, s1-kan-12/3, s1-kan-1 (vroeg), datering 1360-1380.
317
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42 Fasering van ophogingen en bebouwing langs de Dirk van Hasseltssteeg, in blauwpaars de gedempte waterloop, hierop in donkergroen
het wallichaam uit de periode 1325-1350 en in lichtgroen de daaropvolgende ophogingen en vloerniveaus uit de periode 1350-1400 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

43 Profiel bij de Dirk Van Hasseltssteeg. Na demping van de uitwatering van de Boerenwetering (onder) kort vóór 1333 werd ná dat jaar
door een systematische opeenstapeling van kleizoden een wallichaam opgeworpen. Rond 1350 werd het gehele terrein opgehoogd (linksboven) en de Dirk van Hasseltssteeg gerooid (foto: Wiard Krook, MenA)
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4.3

Bindwijk

De westelijke oever van de Amstel ten zuiden van de Dam lag in Bindwijk, met de Kalverstraat als doorgaande weg. De naam van deze wijk werd voor het eerst vermeld in 1342, voor de hoofdstraat ervan gebeurde dat pas in 1393. 325 In tegenstelling tot de Windmolenzijde en de Kerkzijde maakte Bindwijk geen
deel uit van het bezit van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland. 326 Bindwijk
werd tot aan de stedelijke uitbreiding van 1425 aan de zuidzijde begrensd door een burgwal aan het Spui.
Hier, aan de Kalverstraat, stond de Bindwijkerpoort. Over de precieze locatie hiervan geven historische
bronnen slechts summiere aanwijzingen. Vanuit verdedigingsoptiek is meest logische locatie van de
poort binnen de uitwatering van het Spui – binnen de stadsgracht – maar er zijn ook historische aanwijzingen voor een ligging ten zuiden hiervan. 327 De poort werd na de stadsuitbreiding van 1425 herbestemd
tot accijnskantoor voor de Ossenmarkt, totdat het gebouw uiteindelijk werd gesloopt in 1526. 328 De
doorgaande weg vanuit de Bindwijkerpoort de stad uit liep waarschijnlijk niet langs de Amsteloever tot
aan de Munt, maar boog af bij de Heiligeweg.

4.3.1 Bewoning en ambacht ten zuiden van de Dam, 1225-1300
De bewoningskern rond de latere Kalverstraat moet tegen het einde van de twaalfde of eerste helft van
de dertiende eeuw tot ontwikkeling zijn gekomen. De oudste bewoningssporen – los van de voornoemde
waterbodemvondsten van circa 1200 – zijn getraceerd langs de westzijde van de Kalverstraat. 329 Het gaat
om ophogingen met leemvloeren en stookplaatsen. De archeologische resten waren te beperkt om te
kunnen vaststellen of we hier te maken hebben met een bebouwing op individuele huisterpen langs een
dijklichaam. Net zoals aan de Windmolenzijde vestigden de eerste bewoners van Bindwijk zich op de
oeverwal en werd deze eerst bouwrijp gemaakt door een ophoging van klei- en veenzoden. Van de houten huizen die daar vervolgens op werden gebouwd resteerden in de bodem drie fasen van turfvloeren en
stookplaatsen. De bebouwingszone strekte zich waarschijnlijk uit tot een sloot parallel aan de oeverlijn
op 35 m uit de tegenwoordige rooilijn van de Kalverstraat. Voor de datering van de oudste bebouwing
van Bindwijk beschikken we over spaarzaam afval van keramiek en – uit de eerste fase – een scheepssintel (SUI-2-1). De sintel is in de typologie van Vlierman te duiden is als een type B/C, daterend uit de periode 1175-1225. 330 De keramiek uit de ophogings- en loopniveaus is te dateren in de dertiende eeuw.

4.3.2 Werkplaats leerbewerker, 1275-1300
In het laatste kwart van de dertiende eeuw werd het bewoningsareaal van Bindwijk uitgebreid in de Amstel. Dit is de oudste – thans bekende – landwinning in de Amstel. Dit project werd gerealiseerd door de
drassige, op dat moment deels drooggevallen en met riet begroeide, rivierbodem af te dekken met rietmatten en hierop afwisselende lagen van zware kleizoden te storten. Hiermee kwam de oever 22 m uit
de Kalverstraat te liggen. Op het nieuwe land vestigde zich een leerbewerker en verrezen een woning en
werkplaats. Dit bestond uit op staal gefundeerde houtbouw met lemen vloeren en een stookplaats. 331
Wonen en werken brachten afval met zich mee; het loopvlak in en rondom de werkplaats was
bezaaid met de resten van haar, kalk en leerafval, wat erop duidde dat hier het gehele proces van looien
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De Melker 2002, 19. De oudste vermelding van de Kalverstraat, zie OBA, nr. 606, d.d. 4 januari 1393.
De Melker 2002, 18.
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Verkerk 2002, 286-288, zie ook De Roon en Van Tussenbroek 2008, 4.
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De Roon en Van Tussenbroek 2008, 4.
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Archeologisch onderzoek Kalverstraat 22-26, Nieuwezijds Voorburgwal 181 (SUI, 1984, v.m. complex hotel Suisse). Zie ook Baart 1985,
338. Vloerniveaus tussen NAP -2,00 m en NAP -1,60 m.
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Vlierman 1996, 58, 70-75.
331
Vloerniveau op NAP -2 m.
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en verdere productie werd uitgevoerd. De afloop naar het water was verhard met houten stammetjes. 332
Hier waren ook de voornaamste afvaldumps van de werkplaats te vinden, zoals het snijafval van schoeisel, waaruit het specifieke type – met verschillende sluitingsvarianten – dat tot het assortiment van deze
werkplaats behoorde kon worden gereconstrueerd (afb. 44).

44 Schoen van het type dat in het laatste kwart van de dertiende eeuw werd vervaardigd langs de waterzijde bij de Kalverstraat en ook
elders in de nederzetting is opgegraven, zoals dit exemplaar van de Nieuwendijk (l. 23,5 cm; NDK-1037-1) (foto: Wiard Krook, MenA)

4.4

Kerkzijde

De Kerkzijde werd genoemd naar de Oude Kerk, in 1334 de eerste parochiekerk van de stad. 333 De hoofdstraat van deze buurt was de Kerkstraat, het deel van de tegenwoordige Warmoesstraat tussen de Dam
en de Oudezijds Armsteeg. De oudste vermelding van de Kerkstraat stamt uit 1357. 334 Halverwege de
veertiende eeuw werd de straat verlengd naar het noorden en het nieuwe deel kreeg de naam Warmoesstraat. 335 In de zestiende eeuw zou deze naam overgaan op de gehele straat op de oostelijke Amstel oever benoorden de Dam.

4.4.1 Grafelijk bezit en verkaveling
De vroegste geschiedenis van de Kerkzijde is net zoals die van de Windmolenzijde nauw verweven met
de bezittingen van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland. Belangrijk verschil
met de Windmolenzijde is dat er op basis van geschreven bronnen meer onduidelijkheid bestaat over de
aard van dit bezit, vooral ten aanzien van de vraag of er een domein was. Aangenomen wordt dat wanneer er een domein van de heren van Amstel op de oostoever bestond dit rondom de latere Oude Kerk
moet hebben gelegen. Hierbij hoorde aan de noordzijde, tot aan de Oudezijds Armsteeg, het in de veertiende eeuw aangeduide veld van pastoor Roemers en aan de oostzijde het Grote Godshuisland. 336 Daarnaast bestaan sterke aanwijzingen dat het grootste deel van de Nes voortkwam uit bezit van de Van Amstels, dat – zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk – vanaf 1282 aan de grafelijkheid toe kwam. 337 In
een dominiale opzet van de oostelijke oever van de Amstel passen ook de collectieve weidegronden
332

Het oppervlak lag op gemiddeld NAP -4,50 m.
Janse 2004, 18.
334
De eerste vermelding van de Kerkstraat dateert van 8 juli 1357 (OBA, nr. 176). Oldewelt (1932, 41-42) heeft betoogd, en werd hierin
nagevolgd door De Melker (2002, 19), dat de noordelijke begrenzing van zowel de Windmolenzijde als de Kerkzijde werd gevormd door de
dijkarmen van de zeewering, de Nieuwezijds- en Oudezijds Armstegen.
335
De Warmoesstraat werd voor het eerst vermeld in 1384 (OBA, nrs. 419-420, d.d. 20 april 1384).
336
Speet 2004a, 46. De omvang ervan is niet bekend, in de nog te bespreken stadskeur van 1342 wordt het als de oostelijke grens van de
stad vastgesteld.
337
Speet 2004a, 46. In de veertiende eeuw ging dit behoren tot het uitgestrekte grondbezit van Pieter Jacobsz.
333
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waarvan er twee bij naam bekend zijn; Bredeweide en Schaapweide, respectievelijk gelegen bij de Nes en
de Lastage.
De oudste geschreven bronnen waaruit de stadsontwikkeling aan de Kerkzijde is te herleiden dateren van ná 1300. Het zijn stukken over grondtransacties en belastingen waaruit de oorspronkelijke grafelijke bezittingen kunnen worden gelokaliseerd. Dit grafelijke bezit was namelijk aan derden uitgegeven
om te kunnen exploiteren en de gebruiker was de graaf een vergoeding, een tijns, verschuldigd. De graaf
gold hier als de tijnsmeester, de gebruiker als tijnsman en de belasting was de tijns. 338 De grafelijke inkomsten werden geadministreerd in de rentmeestersrekeningen. De oudste vermelding van een tijnsheffing in Amsterdam dateert van 1308, in de rentmeerstersrekening – de oudste van Amstelland die bewaard is gebleven – staat vermeld: ‘item van den hofstede thins t’Aemsterdamme, 12 lb. 10 sc’. 339
In tien verkoopakten van percelen aan de Kerkstraat van vóór 1400 werd gesproken over de ’s heren tijns (afb. 45). 340 Drie hiervan betroffen buitendijkse kavels; de tegenwoordige percelen Warmoesstraat 40, 114B en 182. Verondersteld is dat deze – pas in de veertiende eeuw aangeplempte – terreinen
grafelijk waren door uitbreiding van binnendijkse grafelijke percelen, waarmee de tijns ook voor deze
terreinen ging gelden. 341 Het is ook mogelijk dat het buitendijkse land oorspronkelijk tot de ontginningsverkaveling behoorde, met een ontginningsas die niet in de lijn van de Warmoesstraat, maar meer in het
water lag. Bij de laattwaalfde- en vroegdertiende-eeuwse overstromingen is dit drassig buitendijks land
geworden, maar juridisch bleven de oorspronkelijke begrenzingen bestaan. 342
Binnendijks bevonden zich in de late veertiende eeuw erven met ’s heren tijns aan de kop van de
Warmoesstraat – nummers 1 t/m 9 – en aan weerszijden van het Oudekerksplein. Aan de heffing van ’s
heren tijns in de Kerkbuurt kwam rond 1400 een einde, in verkoopakten werd hierover niet meer gerept,
terwijl deze belasting aan de Nieuwendijk is blijven bestaan tot in de zeventiende eeuw.
In de veertiende eeuw kon de eigenaar van een perceel bij de verkoop van zijn bezit een eeuwigdurende – niet aflosbare – grondrente laten vastleggen, het ‘oudeigen’. Voorwaarde was wel dat er geen
andere belasting op het perceel van toepassing was, zoals de ’s heren tijns. Oudeigenbrieven werden
door particulieren vaak overgedragen aan geestelijke instellingen, die in ruil hiervoor zorg zouden dragen
voor het onderhoud en eeuwigdurende memoriediensten op de graven van overleden familieleden. Het
bezegelen van een eeuwigdurende rente werd in 1465 verboden, maar het innen ervan werd nog tot in de
negentiende eeuw voortgezet. 343 De tegenwoordige breedte van de percelen aan de Warmoesstraat is in
de vijftiende- en zestiende eeuw ontstaan na splitsing van bredere hofsteden. 344 Hoe breed deze waren is
niet bekend, hierover bestaat alleen indirecte historische informatie zoals – latere – verkoopakten. Wanneer op basis van dergelijke transacties een koppeling kan worden gemaakt tussen twee of drie percelen
betekent dit niet automatisch dat hiermee de volledige breedte van een hofstede te reconstrueren is. Het
is bovendien niet uitgesloten dat belendende percelen die er oorspronkelijk bij hoorden eenvoudigweg
ontbreken in deze akten of dat de stukken multi-interpretabel zijn. 345
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Oldewelt 1931, 1.
Oldewelt 1931, 3.
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Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 64, met een verwijzing naar Kam 1968, 182, 120, 35, 209, 313, 336, 342.
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Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 67-68. Het is op basis van historische bronnen niet mogelijk om aan ieder overerf een binnendijks erf
te koppelen waar de ’s heren tijns gold, dit hangt waarschijnlijk eerder samen met het ontbreken van historische bronnen dan het ontbreken van de relatie tussen binnendijkse- en buitendijkse percelen.
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Zoals ook betoogd door Verkerk (2017, 163).
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Kam 1968, 441 en Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 73.
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Van der Leeuw-Kistemaker 1974, 75.
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Een goed voorbeeld van de verschillende interpretaties die mogelijk zijn aan de hand van het historische bronnenmateriaal betreft de
percelen Warmoesstraat 1 t/m 9, direct ten zuiden van de Sint-Olofspoort. Kam (1968) veronderstelde dat deze tot één hofstede hebben
behoord, terwijl Van der Leeuw-Kistemaker (1974, 75) betoogde dat 1 t/m 5 zijn ontstaan als afsplitsingen van één hofstede, terwijl het
Wijngaardsteegje – aangelegd als toegang tot de burgwal – en de percelen 7 en 9 een andere hofstede vormden.
339

92

45 Percelen aan de Warmoesstraat waarop in de veertiende eeuw een tijns rustte (wit, naar Van der Leeuw-Kistemaker 1974), geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

4.4.2 Ophogingen Kerkzijde
Net zoals aan de Windmolenzijde moest ook het terrein aan de Kerkzijde worden opgehoogd om bewoonbaar areaal te verkrijgen. Deze ophoging ging beduidend anders in zijn werk dan aan de Windmolenzijde. Er werden geen individuele huisterpen opgeworpen, maar één langgerekt aardlichaam van kleien veenzoden. Deze walterp was in feite de eerste bedijking van de oostelijke oever van de Amstel. Deze
andere aanpak lijkt te duiden op een centrale aansturing, meest waarschijnlijk door de heren van Amstel,
die een groot deel van het gebied aan de oostzijde van de Amstel in bezit hadden. 346 Wanneer dit is gebeurd, is niet bekend, wel dat de eerste bebouwing rond 1250 verrees. 347 Dit grondlichaam strekte zich in
de breedte uit tot 13 m uit de tegenwoordige oostelijke rooilijn van de Warmoesstraat. De meeste informatie over de vroegste bebouwing aan de Kerkstraat ontlenen we aan een het archeologisch onderzoek
op de hoek van de Warmoesstraat en het Oudekerksplein (afb. 46). 348
346

Voor het bezit van de heren van Amstel aan de oostzijde van de Amstel, zie De Melker 2002, 17.
De belangrijkste vindplaatsen aan de landzijde van Warmoesstraat zijn het huizenblok Warmoesstraat 103-109 / Wijde Kerksteeg 2-8 /
Oudekerksplein 40-46 (vindplaats WA, 1983), Warmoesstraat 167-173 (vindplaats WA13, 1959), ten aanzien van de dijk aan de waterzijde
de vindplaats Dam 3-7 / Beursstraat 101 / Warmoesstraat 180-182 (MenA vindplaats DAM, 1989).
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MenA vindplaatsen OKP (1954, Warmoesstraat 103), WA (1983): Warmoesstraat 103-109, Wijde Kerksteeg 2-8, Oudekerksplein 40-46,
Zoetenaamsteeg 1-2. In 1983 zijn doorlopende profielen gedocumenteerd langs de straat (over een lengte van 21,50 m en loodrecht
hierop richting Oudekerksplein (over een lengte van 23 m).
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4.4.3 Bouwontwikkeling Warmoesstraat 103-109
In de veertiende eeuw maakten Warmoesstraat 103 en 105 deel uit van één perceel en mogelijk kan ook
107 hiertoe worden gerekend. 349 Opvallend is dat de percelen 103 en 105 tezamen de standaardbreedte
(9,39 m) hebben van een grafelijke hofstede aan de Windmolenzijde. De noordgrens van Warmoesstraat
103 valt bovendien samen met de grens tussen twee ontginningshoeves. Warmoesstraat 105 was tot 1333
eigendom van de Oude Kerk en hiermee oorspronkelijk een grafelijk bezit. In 1333 werd het perceel door
de kerk in vrije eigendom verkocht aan de lakenkopers Hendrik Jacobsz. en Dirk Grietenz. 350 In de schepenakte, waarin wordt gesproken van een ‘huus ende dat erve’, wordt de locatie aangeduid als ‘tvisken
der Kercsteghe’, het terrein tussen de Kleine Kerksteeg – later Zoetenaamsteeg – en de Grote – thans
Enge – Kerksteeg. 351 De Wijde Kerksteeg bestond nog niet, deze is rond 1390 gerooid dwars door de al
bestaande verkaveling aan de Warmoesstraat. Van onderhoud aan de steeg – waar het perceel een uitgang had – waren de kopers in de akte nadrukkelijk vrijgesteld. Het perceel strekte zich uit naar het oosten tot – zo lezen we in een transportakte uit 1370 – de muur van het kerkhof.352
De eerste steenbouw
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de oudste bebouwing op de tegenwoordige percelen
Warmoesstraat 103, 105 en 107 – op de hoek van het Oudekerksplein – werd gerealiseerd rond 1250 (afb.
46). Het ging om 8,5 tot 11 m lange en 4 m brede houten huizen met wanden van vlechtwerk en lemen
vloeren. 353 Deze gebouwen sloten niet op elkaar aan, ertussen bevonden zich de vlechtwerkafrasteringen
van mogelijke stalruimtes. Het perceel 109 bleef in deze fase onbebouwd. Door het inklinken van de
bodem moesten de leemvloeren in de huizen gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw tot drie
keer toe worden opgehoogd met een minimaal 10 cm dikke laag van zand en klei. 354 Rond 1300 is een
grootschalige dijkversterking uitgevoerd waarvoor de bebouwing geheel is gesloopt. In het gehele tracé
tussen de dam en het Oudekerksplein is de bestaande dijk hierbij opgehoogd en aan beide zijden
verbreed. 355 Aan de achterzijde kwam de dijkteen te liggen op 16 m uit de tegenwoordige straat. 356 Aan
de waterzijde moest land worden aangeplempt in het Damrak om de verbrede voet van de dijk te kunnen
realiseren. 357
Voor de bebouwing op deze verhoogde en verbrede dijk gaan we terug naar de hoek
Warmoesstraat / Oudekerksplein. De nieuwe huizen verrezen, in tegenstelling tot wat bij de bebouwing
op de terpophogingen aan de Nieuwendijk geconstateerd is, op precies dezelfde plek als de voorgaande
bebouwing en ook nadien bleven de perceelsgrenzen ongewijzigd. Zo is de huidige verkaveling aan de
Warmoesstraat direct terug te voeren tot de oorspronkelijke dertiende-eeuwse percellering. (afb. 47).
Ook binnen deze houten huizen verzakten de vloeren; gedurende de eerste helft van de
veertiende eeuw hebben drie minstens 10 cm dikke inpandige ophogingen plaatsgevonden. 358 In een
daaropvolgende fase (1325-1350) deed baksteen zijn intrede in de onderbouw. Er kan nog lang niet
worden gesproken van echte steenbouw met dragende stenen muren, maar van houtskeletbouw met in
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Kam (1968, 312-318) legde op basis van transportakten de verbinding tussen 103 en 105. Van der Leeuw-Kistemaker (1974, 77) veronderstelde dat 107 hier ook deel van uitmaakte, in ieder geval in de periode 1333-1380.
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OBA, nr. 29, d.d. 23 november 1333 en Kam 1968, 312-313.
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Kam 1968, 313.
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Baart 1993, 31.
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Daterende elementen zijn een kan van proto-steengoed (WA-171-1, s5-kan-3) die binnen de landelijke classificatie van keramiek en
glas, het Deventer Systeem, wordt gedateerd in de periode 1225-1275 (zie Gawronski 2012, cat. 36) en een kan van bijna-steengoed (WA177-1, s4-kan-16), die wordt gedateerd 1275-1325.
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Datering gebaseerd op aanwezigheid van zowel proto- als bijna-steengoed in de woonlagen onder de ophoging.
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De bovenzijde van deze ophoging lag op NAP -0,80 m; de rand van de walterp op NAP -2 m.
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Deze verbreding is getraceerd op de percelen Warmoesstraat 98 en 180-182. Op deze landwinning wordt nader ingegaan in het hoofdstuk over de landwinning in het Damrak.
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Indicatief voor datering: steengoed kan (WA-186-2, s1-kan-8) uit een mestlaag ter hoogte van woonlaag 1-2-3.
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het raamwerk dunne bakstenen wanden. Van de vier percelen 103-109 voltrok deze verstening zich het
eerste op 105 en 107. Het huis 105 had een bakstenen onderbouw met daarop een 0,50 m hoge plint van
Ledesteen, die boven de grond zichtbaar moet zijn geweest. 359 Voor de datering van dit gebouw geven
de bakstenen onder de natuurstenen plint aanwijzingen. Deze waren van het formaat 27 x 13,5 x 6,5 cm.
Dit is een middenformaat in de periode tot 1350 en behoort tot de grootste soort in de periode 13501500. 360 Het baksteenformaat van Warmoesstraat 105 komt daarnaast overeen met dat van de toren van
de Oude Kerk, die wordt gedateerd circa 1320. 361 Dit, en het feit dat uit de woonniveaus van de
voorafgaande bouwfase steengoed uit de eerste helft van de veertiende eeuw voorkomt, maakt
aannemelijk dat het pand Warmoesstraat 105 met bakstenen en natuurstenen onderbouw op zijn
vroegst in de jaren twintig of dertig van de veertiende eeuw tot stand is gekomen.

46 Warmoesstraat (WA, 1983), noord-zuid profiel, een doorsnede door vier percelen die zijn gerooid op een opgehoogde walterp. De
perceelgrens lag vast vanaf de eerste bebouwing (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

359
Spijker 2003, 68 en Spijker en Glaudemans 2002, 2-12. Dat dit huis zich hiermee onderscheidde van de naastgelegen bebouwing houdt
mogelijk verband met de relatie ervan met de Oude Kerk, die er tot 1333 eigenaar van was (Baart 2001, 164 en Kam 1968, 313). Opvallend
is dat Ledesteen pas voor het eerst is verwerkt in de Oude Kerk vanaf 1390 (Spijker 2003, 53).
360
Gawronski en Veerkamp 2004, 20. Hierbij is gebruik gemaakt van bakstenen uit archeologisch onderzoek.
361
Janse 2004, 447. In de toren zijn bakstenen verwerkt van 27-29 x 13-14 x 6,5-7 cm.
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47 Het archeologisch onderzoek op de hoek van de Warmoesstraat en het Oudekerksplein gezien vanaf de toren van de Oude Kerk, 1983.
Goed zichtbaar is de opgegraven laatmiddeleeuwse bebouwing te midden van de dichte bebouwing aan de Warmoesstraat (foto: Wiard
Krook, MenA)

Op 103 en 109 bestond op dat moment alleen nog houtbouw. Het gebouw met de natuurstenen plint
(Warmoesstraat 105) is nog in het tweede kwart van de veertiende eeuw verlengd van 15 m tot 22 m. 362
Deze verbouwing bracht grondverzet met zich mee, want de walterp moest hiervoor naar achteren worden uitgebreid. Kleizoden waren voor dit werk waarschijnlijk niet voorhanden, in plaats daarvan werd
gebruik gemaakt van huisafval, iets wat door de steeds verdichtende bebouwing aan de Warmoesstraat
ruimschoots voorhanden was, in combinatie met mest, waarover men in deze periode waarin nog vee
werd gehouden ook ruimschoots beschikking had. Tot een draagkrachtige bodem als op het voorterrein
leidde deze ophoging niet, daarvan waren de bouwers zich van bewust, want de achterbouw kwam op
een fundering te staan van dicht op elkaar ingeheide slieten. De aanbouw kreeg net zoals het voorhuis
een natuurstenen plint. Waarschijnlijk in dezelfde tijd heeft het huis op nr 107 een beerput gekregen. 363
De materiële neerslag van wonen en ambacht in dit huizenblok bestond uit huishoudelijk vaatwerk en
een diversiteit aan textielloden. Dertiende-eeuwse bewoning was er niet alleen bij het Oudekerksplein,
ter hoogte van Warmoesstraat 167-173 – een uitbreiding van Hotel Krasnapolsky – is in 1959 dertiendeeeuwse houtbouw en in één geval steenbouw aangetoond. 364 De ophogingen op NAP -1,25 m bestonden
uit lagen van stro en mest, vermengd met een grote diversiteit aan afval; botmateriaal, schelpen (mosselen), bewerkt leer, veelal van schoenen, gesmede spijkers, fragmenten van een gevlochten mat, kleine
slijpstenen, bewerkt hout, en gereedschappen waaronder een lepelboor en een vijftiende-eeuws mes. 365
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De achtergevel werd over een afvalkuil gebouwd met daarin een complete bijna-steengoedkan uit de periode 1275-1325. Het gaat om
een compleet exemplaar (WA-168-1, s4-kan-4) als DAM-26-1 in Gawronski 2012, 121, cat.70.
363
Dit was een 5,10 m diepe put, uitgestoken in de ophogingen en natuurlijke veenbodem, met aan de bovenzijde een 1 m hoge vlechtwerkwand binnen palen op de hoeken (omvang 2,5 x 2,5 m).
364
MenA vindplaats WA13 (Zantkuyl 1966, 21-28). Muur met drie lagen baksteen van het formaat 30 x 14 x 7,5 cm.
365
Zantkuyl 1966.
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48 Kerkhofsloot en veertiende-eeuwse ophogingen aan de voet van de Oude Kerk (vindplaats OKP1, 1997)
(foto: Jørgen Veerkamp, MenA)
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4.4.4 Oude Kerk
Rond 1300 werd de al genoemde begraafplaats grootschalig opgehoogd met klei- en veenzoden. Vervolgens werd hier de eerste fase van de Oude Kerk neergezet, een driebeukig bakstenen gebouw dat kort na
voltooiing werd voorzien van een toren aan de westzijde. 366 Rondom het kerkhof lag een 2 m brede
sloot. 367 Deze sloot was ingegraven in een gemiddeld 0,6 m dikke ophoging van venige kleizoden uit de
tweede helft van de dertiende eeuw. 368 De sloot werd omstreeks 1350 gedempt ten behoeve van een
nieuwe ophoging van de kerkterp. Hierop werd in de tweede helft van de veertiende eeuw de thans nog
bestaande hallenkerk gebouwd. 369

4.5

Gansoord en Grimmenes

Gansoord
Gansoord strekte zich langs de tegenwoordige Nes zuidwaarts uit tot aan de Vogelenzang, een meertje
dat in verbinding stond met de Amstel. 370 In de vijftiende en zestiende eeuw is het in twee fasen gedempt. De eerste demping hield verband met de oprichting van het Sint-Margrietenklooster. Het zuidelijke deel werd vergraven tot een spui en deze kreeg in de zestiende eeuw een overkluizing ter plaatse
van de Wijde Lombardsteeg. De locatie van de voormalige Vogelenzang werd in de zeventiende eeuw,
vanwege de zilte bodem, bekend als ‘De Brakke Grond’. Archeologische informatie over de Vogelenzang
is er door de waarneming van architect Van Arkel in 1914 bij de sloop van de panden Wijde Lombardsteeg
10 en Nes 80. In de door de eeuwen sterk verbouwde panden waren niet alleen een zijgevel en kapconstructie van de kerk van het middeleeuwse Cellebroedersklooster bewaard gebleven, één van de panden
bleek bovendien op een 4,9 m breed bakstenen gewelf te staan. 371 Dit was de overkluizing van een verbindingsgracht tussen de Oudezijds Voorburgwal en het Rokin, in historische bronnen aangeduid als ‘t
Spuytgen’. In 1505 kregen de Cellebroeders toestemming van de stad voor de bouw van de overkluizing,
op voorwaarde dat het gewelf hoog genoeg was voor een ongehinderde doorvaart van volgeladen hooischuiten. 372
Dijklichaam
Het dijklichaam van Gansoord – de zuidelijke voortzetting van de Warmoesstraat – is archeologisch getraceerd op Nes 74 en was opgeworpen op een ondergrond van rietmatten met een afwisseling van zoden, mest en afval. 373 De dijkteen lag circa 4 m uit de westelijke rooilijn van de Nes. Dit dijklichaam betreft mogelijk een tweede fase van de oorspronkelijke dijk die onder de straat ligt en bij een dijkversterking zoals ook bij de Warmoesstraat is vastgesteld naar de waterzijde is verbreed.
Grimmenes
Ten zuiden van de Vogelenzang bevond zich Grimmenes, dat doorliep tot de huidige Grimburgwal. 374 Dit
water – in middeleeuws Amsterdam de Grim geheten – was oorspronkelijk een veenriviertje. 375 De Nes
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Janse 2004, 18.
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370
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was in die tijd meer dan alleen de gelijknamige straat, hiermee werd de gehele uitstulping in de Amstelbocht genoemd tussen ongeveer de huidige Damstraat en de Kloveniersburgwal. 376 Het was een uitgestrekt drassig land dat pas in de tweede helft van de veertiende eeuw tot ontwikkeling werd gebracht.
Tot op heden is nog geen dertiende-eeuwse bewoning getraceerd in beide buurten.

4.6

De dam in de Amstel

4.6.1 Aanleg van de Dam
De Amstel als natuurlijke barrière tussen de buurten op beide oevers werd in de dertiende eeuw overbrugd met de aanleg van de Dam. Historische noch archeologische bronnen geven harde bewijzen voor
het moment waarop de dam in de Amstel is aangelegd. De historisch meest waarschijnlijke datering ligt
ergens tussen 1260 en 1275. De oudste aanwijzing voor het bestaan van de dam, al wordt deze zelf niet
vermeld, dateert van 1265. 377 In dat jaar was er een geschil tussen Willem van Amstel, proost van St. Jan
te Utrecht en diens broer Gijsbrecht IV heer van Amstel (1250-1296) enerzijds en de dorpen Kalslagen en
Nieuwveen anderzijds. De Van Amstels wilden de dorpen voortaan laten betalen voor het afwateren op
de Amstel, iets wat ze uiteindelijk voor elkaar kregen. 378 De achtergrond van het geschil zou zijn dat de
Van Amstels erop uit waren om de kosten die ze hadden gemaakt voor de aanleg van de dam via deze
dorpen terug te verdienen. Hoe dan ook, de dam was er zeker op 27 oktober 1275, de dag dat het tolprivilege werd uitgegeven.

4.6.2 Damsluis
De locatie van de oorspronkelijke dertiende-eeuwse dam is vanaf de veertiende eeuw – de eerste vermelding dateert van 1360 – bekend komen te staan als de Middeldam. 379 Al bestaat er geen schriftelijk of
archeologisch bewijs voor, is het aannemelijk dat de dam – net zoals die van Rotterdam uit 1270 – van
meet af aan was voorzien van een sluis. 380 De oudste vermelding van een damsluis in Amsterdam dateert
van 1306. 381 In dat jaar kwam de Utrechtse bisschop Gwijde van Henegouwen er speciaal voor naar de
stad om deze te aanschouwen. De erven op en rond de dam waren op dat moment grafelijk bezit, maar
zowel het viswater als de grond op en rond de sluizen werden verpacht. Deze eigendomssituatie vormt
een belangrijke aanwijzing dat de dam oorspronkelijk – net zoals de in 1282 door Floris V verworven terreinen langs de Nieuwendijk – onderdeel was van de Amsterdamse bezittingen van Gijsbrecht IV van
Amstel. Het is dan ook goed mogelijk dat de aanleg van de Dam werd geïnitieerd door deze heer van
Amstel.
Ergens in de eerste helft van de veertiende eeuw kreeg de dam twee sluizen; een kleine aan de
westzijde en een grote aan de oostzijde. De oudste aanwijzing hiervoor is te vinden in de rekeningen van
de verpachte erven uit 1342 en 1343, waarin werd gesproken over een ‘nywe sluse’, waarmee mogelijk de
westelijke sluis werd bedoeld. In de oorkonde uit 1360 is sprake van de verhuur van een hofstede op de
eerste sluis van de Middeldam, een aanwijzing dat er op dat moment twee sluizen bestonden. 382
In 1387 was er een geschil tussen de bewoners van Amstelland – die waren gebaat bij een goede
doorwatering – en die van de Middeldam over het functioneren van de damsluizen.
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49 De Dam en het Rokin op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544. In het midden de damsluis met de vismarkt aan de Damrak zijde en aan weerszijden van de Middeldam een huizenblok. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam)

50 Dam, uitsnede uit de stadsplattegrond van Pieter Bast, 1597. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam)

51 Dam, uitsnede uit de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode, 1625. Achter de damsluis, in het Rokin, ligt de Beurs van
Hendrick de Keyser. Het noorden ligt rechtsonder (Stadsarchief Amsterdam)
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Hertog Albrecht van Beieren heeft vervolgens, vanuit zijn functie van Ruwaard van Holland, verordonneerd dat de bestaande sluizen in de Middeldam moesten worden verlegd, hetgeen waarschijnlijk nog in
hetzelfde jaar is gebeurd. Voor het onderhoud van de damsluizen werd in de veertiende en grootste deel
van de vijftiende eeuw gezamenlijk zorg gedragen door de belanghebbenden; de stad en Amstelland.
In 1494 werd een nieuwe sluis aangelegd op kosten van de stad en de betrokken waterschappen.
Het onderhoud werd door de waterschappen afgekocht zodat vanaf 1497 de stad hoofdverantwoordelijke werd voor het onderhoud van in eerste instantie alleen de westelijke sluis en vanaf 1509 ook de oostelijke sluis. 383 In 1542 vond groot onderhoud plaats aan de grote oostelijke sluis en vijf jaar later volgde de
kleine westelijke, die toen waarschijnlijk is verbouwd tot duikersluis. In 1594 werd de staat van de damsluizen geïnspecteerd en het oordeel was dat deze alleen wat herstelwerk zouden behoeven aan beide
uiteinden en de vleugels, maar dat de rest nog lange tijd meekon. In 1596-1597 zijn deze werkzaamheden
uitgevoerd. 384 In de jaren 1608-1611 werd achter de damsluis, over het water van het Rokin, een nieuwe
beurs gebouwd naar ontwerp van Hendrick de Keyser. Onder het gebouw werd een overwelfde waterdoorlaat van vijf bogen aangelegd, waarvan de middelste – de breedste – tot 1675 is gebruikt voor de
doorvaart. De beurs en de damsluis sloten niet op elkaar aan, tussen beide bleef een trapeziumvormig
open water, de Kolk. Ook na sloop van de Beurs in 1837 bleef de zuidzijde van de oostelijke damsluis gespaard en zichtbaar in het straatbeeld als een met trappen bereikbare verhoging achter het zuidelijke
bouwblok van de Dam, dat begin twintigste eeuw plaatsmaakte voor de huidige bebouwing. In 1875 werd
het gewelf onder de Vijgendam verlaagd en in 1904 kwam er een afdekking voor in de plaats van platen
van gewapend beton. 385
De Dam als plein zoals we dat tegenwoordig kennen is ontstaan rond 1390, toen de bebouwing
aan de oostzijde van de Windmolenstraat werd gesloopt en hier een markt kwam. Aan de oostzijde van
de Plaats, zoals het marktplein werd aangeduid, kwam in de jaren 1391 en 1398 het eerste stadhuis tot
stand. 386

4.6.3 Damsluis in het zicht, 1913-1915
In 1912 werd het huizenblok tussen de Dam en het Rokin gesloopt en kwam de overwelving van de Damsluis even prominent in het zicht, zoals te zien op een foto (afb. 52), maar hoe opvallend ook in het
straatbeeld, het trok niet de aandacht van historici. Pas na sloop van het gewelf kwam de damsluis onder
de aandacht toen in november 1913 bij het heien in de bouwput voor de Industriële Club werd gestuit op
zwaar muurwerk, dat onderdeel bleek te zijn van de Damsluis. Deze vondst in het hart van de stad werd
breed uitgemeten in de media, met soms vergaande speculaties over de ouderdom en het vroegste begin
van Amsterdam. 387 Het muurwerk werd intact gelaten en het palenplan van Industria aangepast (afb. 53
en 54). 388 De muren in de bouwput van Industria maakten onderdeel uit van het zuidelijke uiteinde van de
oostelijke damsluis en waren bewaard gebleven tot op een hoogte van 3,25 m. Ze bestonden uit metselwerk met aan de buitenzijde – de 5 m brede doorgang van de sluis – een bekleding van zandsteen. De
vloer bestond uit 6 cm dikke balken op een raamwerk van liggers – zwalpen en kespen – van 18 x 30 cm.
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52 Detail van een foto van de Dam uit circa 1912 gezien richting Rokin na sloop van het huizenblok tussen Dam en Rokin. Goed zichtbaar is
de overwelving van de Damsluis. In de straat van de Vijgendam, waar de kar staat, was het gewelf al in 1875 verlaagd en in 1904 vervangen
door een plaat van cement. In het hoekpand er achter is tegenwoordig boekhandel Scheltema gevestigd (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed)

De sluisdeuren zaten er niet meer in, wel lag 6 m onder de straat, op NAP -3 m, de slagdrempel van 45 x
55 cm waar deze oorspronkelijk tegenaan kwamen. 389
In 1915 werd naast het gesloopte Commandantshuis, ter plaatse van de voormalige vismarkt het
noordelijke deel van de Damsluis in het zicht gebracht, inclusief de – deels afgezaagde – vloeddeuren.
Deze resten zijn, aldus Breen, gefotografeerd door het gemeentearchief ten behoeve van de historischtopografische atlas. 390 Dendrochronologisch onderzoek bestond een eeuw geleden nog niet, iets waar de
houten balken bijzonder geschikt voor zouden zijn geweest. Ten aanzien van de datering hebben we
alleen historische aanwijzingen. Meest waarschijnlijk lijkt dat de muurresten tot de bouwfase van 1494
behoorden toen – zoals gezegd – de damsluis geheel is vernieuwd. Alle werkzaamheden in de eeuwen
erna lijken hoofdzakelijk betrekking te hebben gehad op kleine herstellingen.
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Jaarverslag Industriële Club 1913, 6-9.
Breen publiceerde in 1916 (184-189) één van deze foto’s (SAA, afb. bestand 010003004017), die onderdeel uitmaakt van een serie van
zeven (overige, SAA, afb. bestanden 010003001027, 010003005975, 010003005976, 010003005977, 010003005978, 010003005979). Eén
van de andere foto’s verscheen in het geïllustreerde weekblad de Prins van 27 november 1915.
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53 Damsluis opmeting, 1913. Het noorden ligt links (archief Industriële Groote Club)

54 De bouwput van Industria (zwart omlijnd) met de grote- en de kleine sluis (1 en 2), de aan het licht gekomen sluis in de bouwput van
Industria (a) en de vondslocatie uit 1915 (b) binnen de topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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55 Het zuidelijke deel van de oostelijke damsluis dat in 1915 tevoorschijn is gekomen bij de sloop van het Commandantshuis, gezien naar
het net opgeleverde gebouw van de Bijenkorf (Stadsarchief Amsterdam, afb. 010003004017)
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4.7

Amsterdam verdedigd, 1300-1350

4.7.1 Stadsgrenzen
De groei van de stad in de veertiende eeuw werd voor een belangrijk deel bepaald door de omvang van
het stedelijke rechtsgebied, vergelijkbaar met tegenwoordige gemeentegrenzen, en veranderingen die
hierin optraden. Amsterdam ontving in de eerste helft van de veertiende eeuw tweemaal stadsrechten,
in 1300 en 1342. Beide keren waren het Amsterdammers zelf die hiertoe het initiatief namen en een document opstelden dat door de stadsheer werd bekrachtigd.

56 Amsterdam, reconstructie van de stad rond 1350 met de archeologische vindplaatsen die hiervoor de belangrijste informatiebronnen
zijn (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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57 Amsterdam met de voor- en achterburgwallen, in paars de stadslimieten van 1342 naar Oldewelt (1933) en in rood die van 1387. Goed
zichtbaar is dat met de aanleg van de achterburgwallen de limieten van 1342 waren bereikt en met die van 1387 de gehele Lastage stedelijk gebied werd (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Stadskeur 1300
De oudste stadskeur werd in 1300 verleend door Gwijde van Henegouwen, die in datzelfde jaar door zijn
broer Jan II graaf van Holland was beleend met Amsterdam en Amstelland en in het daaropvolgende jaar
ook nog eens werd gekozen tot bisschop van Utrecht. 391 Dit document was een bekrachtiging van al bestaande rechtsregels, waarvan enkele artikelen waarschijnlijk al teruggingen tot de periode 1275-1280. 392
Het is niet mogelijk om op basis van de keur van 1300 de grenzen van de vrijheid van de stad te reconstrueren.
Stadskeur 1342
Op 9 december 1342 – Amsterdam was inmiddels sinds 1317 geen Utrechtse stad meer maar onderdeel
van Holland – werd de tweede keur uitgevaardigd door graaf Willem IV. Deze stadsrechtverlening was in
391

Breen (1902, III) ging uit van een datering van 1300, evenals Dijkhof (2004, 64-65), die daarbij opmerkte dat de uitgifte in ieder geval
moet hebben plaatsgevonden tussen 21 mei 1300 en 5 augustus 1301, toen Gwijde bisschop van Utrecht werd. Ook Scheltema (1875, 10)
ging uit van deze wat ruimere datering, al meldde hij dat Gwijde het bisdom verkreeg in juli in plaats van augustus 1301.
392
Dijkhof 2004, 63-73.
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hoofdlijnen een geactualiseerde versie van de oude van 1300. De begrenzing van de stad staat hierin
uitvoerig beschreven, dat wil zeggen voor de veertiende-eeuwse betrokkenen want latere historici heeft
dit document de nodige hoofdbrekens bezorgd. 393 Oldewelt kwam tot de volgende reconstructie van het
rechtsgebied van 1342 (afb. 57). 394 Aan de westzijde lag de grens bij een voormalige waterkering die in
historische bronnen werd aangeduid als de Zijdewinde. Deze liep – volgens Oldewelt – vanaf de kruising
van de (doorgetrokken) Heiligeweg en de tegenwoordige Herengracht noordwaarts tot aan de IJ-dijk. Dit
is het tracé van de later aangelegde Nieuwezijds Achterburgwal. De zuidelijke grens lag bij de stadsgracht van de Grimburgwal in de Nes, het drassige land dat in de veertiende eeuw veel groter was dan de
tegenwoordige straat van die naam en zich uitstrekte tot aan de Kloveniersburgwal. Vanaf de Grimburgwal liep de oostgrens in een rechte lijn tot aan de Zeedijk achter de Oude Kerk, min of meer het tracé van
de latere Oudezijds Achterburgwal. In de stadsrechten van 1342 werd niet gesproken van een stadsmuur.

4.7.2 Voorburgwallen
Met de groei van de nederzetting in de eerste helft van de veertiende eeuw en, zoals we zagen, het tot
tweemaal toe verkrijgen van stadsrechten, ligt het voor de hand te veronderstellen dat ergens in die periode Amsterdam ook is voorzien van een stadsomwalling. In beide keuren wordt met geen woord gerept
over verdedigingswerken. Wel is er een vermelding uit 1304 dat de verdedigingswerken van de stad, die
er op dat moment kennelijk wel waren, op last van de graaf moesten worden geslecht. 395 In de periode
waarin Amsterdam stadsrechten kreeg van graaf Willem IV was de aanleg van een verdedigingsgracht en
wal, de voorburgwallen, in volle gang. Achter de bebouwing aan de Nieuwendijk werd de Nieuwezijds
Voorburgwal en achter de Warmoesstraat de Oudezijds Voorburgwal aangelegd (afb. 56). Deze burgwallen kwamen aan de noordzijde samen in de Amstel. De oudste vermelding van de Nieuwezijds Voorburgwal dateert van 1333 396, die van de Oudezijds Voorburgwal van 1352. 397 Toen werd alleen nog gesproken over een gracht, pas ná 1380 kwam de term burgwal in gebruik. 398 De burgwallen kwamen als volgt
tot stand. Als eerste werd een gracht gegraven en met de grond die daarbij vrijkwam werd aan de stadskant een aarden wal opgeworpen met daarop een palissade. De palissadering werd voor het eerst vermeld in een schepenenoorkonde van 22 mei 1377, waarin sprake was van een erf aan de Oudezijds Voorburgwal bij de Oude Kerk dat zich uitstrekte tot aan de ‘burchwalle ende sciltraminge’. 399 Uit 1417 bestaat een vergelijkbare omschrijving van ‘der stede sciltraminge’ aan het Spui. 400
Over de noordelijke loop van de Oudezijds Voorburgwal is geopperd dat deze mogelijk in twee
fasen tot stand kwam. De oorspronkelijke afbuiging naar de Amstel zou ergens tussen de Lange Niezel
en de Oudezijds Armsteeg hebben gelegen en nadien zijn doorgetrokken via de Nieuwebrugsteeg. 401 Bij
archeologisch onderzoek op verschillende locaties in het gebied tussen het Oudekerksplein en de noordzijde van de Oudezijds Armsteeg konden hiervoor geen bewijzen worden gevonden. 402 Een ander punt
dat deze fasering onwaarschijnlijk maakt, is dat deze gekoppeld wordt aan de verlenging van Kerkstraat
als oostelijke Amsteldijk naar het noorden. Deze werd aanvankelijk geplaatst in het laatste kwart van de
393
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veertiende eeuw, maar nieuwe inzichten geven aanleiding om deze verlenging terug te brengen tot het
midden van die eeuw, rond hetzelfde moment waarop de voorburgwallen werden gerealiseerd. Als de
verlengde dijk er rond 1350 al was, dan is het goed denkbaar dat de Oudezijds Voorburgwal toen ook al
via de Nieuwebrugsteeg liep.

4.7.3 Windmolenzijdepoort en stadswal Nieuwezijds Armsteeg
De Windmolenstraat werd in het laatste kwart van de veertiende eeuw verlengd naar het noorden, om
dan af te buigen langs de oever van het IJ. De oudste vermelding van deze ‘Nieuwendijk’ is te vinden in
een schepenoorkonde uit 1382. 403 Aan deze dijk stond een stadspoort, in historische bronnen veelal aangeduid als de Windmolenzijdepoort. In een schepenoorkonde van 23 mei 1383 werd gesproken over een
huis en erf gelegen ‘opten Nuwendijc bi den poertehuse’. 404 Op basis van de overleverde bronnen is geen
precieze locatie van deze poort aan te wijzen, maar meest aannemelijk is dat deze in ieder geval in het
midden van de veertiende eeuw te vinden was bij de kruising met de Nieuwezijds Armsteeg. 405

58 Wallichaam in de Nieuwezijds Armsteeg. Op de kruising van deze steeg en de Nieuwendijk stond de Windmolenzijdepoort (WP) (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)
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59 Doorsnede door de midden veertiende-eeuwse stadswal ter plaatse van de Nieuwezijds Armsteeg, 1984 (foto: Wiard Krook, MenA)
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De Nieuwezijds Armsteeg ontstond volgens Oldewelt net zoals de Oudezijds Armsteeg als
dijkarm van de zeewering langs de zuidelijke IJ oever. 406 Het gehele gebied ten noorden van beide Armstegen zou dan midden veertiende eeuw buitendijks land zijn geweest. In de veertiende eeuw werden
beide stegen omschreven als ‘up ten Arm’, gevolgd door de aanduiding of het ging om de Windmolenzijde of de Kerkzijde. De Arm als dijk aan de Nieuwe Zijde is tenminste eenmaal doorgebroken, waarbij het
kolkgat ontstond dat later de naam Oude Braak kreeg. In 1549 is dit water gedempt, maar een steeg ter
plaatse draagt nog altijd deze naam.
Historische bronnen geven aanwijzingen dat de Nieuwezijds Armsteeg mogelijk niet alleen een
dijk was, maar tegelijkertijd een verdedigingswal die aansloot op het Windmolenzijde Poorthuis. 407 In de
oudste oorkonden waarin de Arm aan de Windmolenzijde werd genoemd – uit 1385 – werd niet over een
burgwal gesproken, maar dit was wel het geval in een stuk uit 1398 over een huis en erf ‘aan de vesten op
de Arm’. 408 In hoeverre deze ‘vesten’ nog betrekking hadden op een dan nog bestaande en functionerende verdedigingswal valt te betwijfelen; inmiddels waren de burgwallen doorgetrokken naar de Martelaarsgracht waar op de doorgetrokken Nieuwendijk de Haarlemmerpoort, de opvolger van de Windpolenzijdepoort, stond. Oorkonden uit de jaren 1388-1396 over percelen aan de Nieuwezijds Armsteeg
doen vermoeden dat hier eind veertiende eeuw al een dicht stedelijk weefsel was ontstaan. 409
In 1984 is bij archeologisch onderzoek langs de Nieuwezijds Armsteeg een tot op de volledige
hoogte in de bodem intact gebleven wal van circa 1350 aan het licht gekomen (afb. 58 en 59). 410 Het ging
om een 4 m hoog wallichaam van klei en veenzoden met een 0,95 m hoge borstwering met palissade.
Deze was samengesteld uit gekantrechte eiken palen met een diameter van 10 cm die op een gemiddelde afstand van 1,1 m tot 1,3 m in het wallichaam waren geslagen, met aan de buitenzijde drie liggende
planken. Het zandige loopvlak direct achter deze borstwering was daar waar het meest gelopen werd –
en een drassig oppervlak ontstond – extra verhard met puin. In de chronologie van grondwerken in de
veertiende-eeuwse Windmolenbuurt valt de aanleg van de stadswal aan de Nieuwezijds Armsteeg samen
met het moment waarop de oude wal aan de Dirk van Hasseltssteeg werd geslecht. In hoeverre de Nieuwezijds Voorburgwal op dat moment ook werd doorgetrokken is niet bekend, wel is vastgesteld dat deze
geen afbuiging langs de Nieuwezijds Armsteeg heeft gehad, aan de veldzijde van de wal bevond zich niet
meer dan een 3,3 m brede sloot, 25 m ten noorden van de borstwering van de stadswal. De wal is, getuige
vondsten in de loopvlakken, in gebruik geweest in de periode 1350-1375.

4.8

Landwinning in het Damrak

Het Damrak werd tot in de eerste helft van de vijftiende eeuw vaak aangeduid als IJ en vanaf 1440 als ‘het
Water’. 411 Deze naam, met varianten zoals ‘op het Water’, is ruim anderhalve eeuw de meest gangbare
benaming geweest voor het Damrak. Pas vanaf het einde van de zestiende eeuw kwam de naam Damrak
in gebruik, in verschillende spellingsvarianten. Het woord Damrak verwijst naar het rak, een recht watervlak, dat naar de Dam leidde.
Vanaf het begin van de veertiende eeuw werd het bewoningsareaal rondom het Damrak uitgebreid door landwinning in de Amstel (afb. 60). Dit gebeurde door binnendijkse percelen aan de Warmoesstraat en de Nieuwendijk uit te breiden in het buitendijkse land, landwinningen die worden aangeduid als voorwerven of overerven. 412 Uit geschreven bronnen valt niets op te maken over het feitelijke
proces van landwinning. Wel kan op basis van de oudste vermeldingen van buitendijkse percelen worden
vastgesteld dat de landwinning vóór het jaar van de desbetreffende vermeldingen heeft plaatsgevonden.
406

Oldewelt 1933, 41.
Verkerk 1998 en 2002.
408
OBA, nr. 431, d.d. 11 januari 1385 en OBA, nr. 496, d.d. 17 maart 1388.
409
OBA, nr. 497, d.d. 30 juni 1388; OBA, 798, d.d. 18 maart 1398; OBA, nr. 755, d.d. 7 december 1396.
410
MenA-vindplaats WEY (1984), Nieuwezijds Voorburgwal 7-17, Oude Braak, Nieuwezijds Armsteeg 9-29, 16-30, zie Baart 1985, 337-339.
411
De Melker 1994, 137.
412
Meischke et al. 1995, 11-12.
407
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Op deze wijze is de vroegste landwinning vanuit de Warmoesstraat – op basis van de oudste vermelding
van Warmoesstraat 46 – te dateren vóór 1351. 413 Binnen een halve eeuw – zo blijkt uit de andere eerste
vermeldingen van buitendijkse percelen aan de Warmoesstraat – was een groot deel van de oever al uitgebreid in het water. Wat al deze documenten niet vermelden is de lengte van deze aangeplempte percelen. 414
De oudste historische vermelding van buitendijks – opgehoogd of aangeplempt – land is de al
genoemde uitgifte van de grafelijke hofsteden uit 1333. Niet duidelijk is of dit land al opgehoogd werd
opgeleverd, of dat het grondwerk aan de nieuwe gebruikers werd overgelaten. Een ander buitendijks
terrein dat in de eerste helft van de veertiende eeuw al bestond ligt bij de tegenwoordige Onze Lieve
Vrouwesteeg. Hier werd al vóór 1345 de Onze Lieve Vrouwekapel gesticht, een godshuis dat primair was
bedoeld voor het havenkwartier. 415 De eerste veertiende-eeuwse aanplempingen in het Damrak lagen
tussen het IJ en de Zoutsteeg. In het laatste stuk tot aan de Dam stond de bebouwing met de voorgevels
in het water.
Tussen de omvang van de landwinning op de oostelijke- en westelijke oever van de Amstel bestond een belangrijk verschil. Vanuit de Warmoesstraat werden percelen tot stand gebracht die twee
panden diep waren zodat ze konden worden ingericht met een huis aan de straat met daarachter een
pakhuis voor opslag van de handelswaar die via het water werd aangevoerd. Aan de Nieuwendijk was de
landaanwinning breder en boden de nieuw gecreëerde erven ruimte aan een huis aan de straat, daarachter een spijker en aan de waterkant een achterhuis met pakzolder. 416 Tussen deze drie bouweenheden
lagen binnenplaatsjes. Hier werden al in een vroeg stadium stegen aangelegd en verrees een dichte bebouwing.
Drassig oeverland
Verschillende archeologische onderzoeken aan weerszijden van het Damrak en het Rokin hebben laten
zien dat het buitendijkse land dat we vanaf het tweede kwart van de veertiende eeuw voor het eerst in
geschreven bronnen tegenkomen niet was aangeplempt in open water, maar ophogingen betroffen van
bestaand drassig oeverland. Rond 1300 bevond zich langs de oevers van deze stadsrivier een tientallen
meters brede zone van buitendijks land dat drassig, maar begaanbaar was. 417 Op deze drooggevallen
waterbodem vond rietgroei plaats en gaandeweg – met de ontwikkeling van bewoning op de oevers van
de Amstel – werd het buitendijkse land ook gebruikt als plek voor de stort van huishoudelijk afval. 418 Aan
de zuidoostzijde van het Damrak – aan de zuidkant van de Kerkzijde – was in de dertiende eeuw de oeverzone geheel drooggevallen en begroeid met riet tot 20 m uit de oever. In deze gehele zone vond in de
periode 1200-1275 een ophoping plaats van nederzettingsafval. 419 Zeker tot ná 1266 moet de rivierbodem hier open hebben gelegen, aangezien de bovenste zone een zilveren Hollandse penning van graaf
Floris V bevatte die te dateren is in de jaren 1260-1266. 420 Meer naar het noorden, ter plaatse van Warmoesstraat 98, is eveneens geconstateerd dat er periodes waren waarin de oever droog lag, wat werken
aan landwinning mogelijk maakte. 421

413

Kam 1968.
Voor de eerste vermeldingen van percelen aan de Warmoesstraat zie Kam 1968.
415
De Melker 2002, 62. De Onze Lieve Vrouwekapel besloeg de huidige percelen Nieuwendijk 169-171 / Onze Lieve Vrouwesteeg 2, 4, 6 en
8 en had een lengte van 32 m en een breedte van 8,6 m aan de Nieuwendijk en 7,8 m aan de Damrakzijde, zie Baart 1993, 174-177.
416
Dudok van Heel 1987, 38.
417
Archeologische vindplaatsen van noord naar zuid Damrak 49 (DA; Baart et al 1977), Damrak 69-79/ Nieuwendijk 185-201 (CA; Van
Regteren Altena 1966) en Dam 2-4 (DAM4; Gawronski en Veerkamp 2012 (MenA AAR 65)).
418
Ter plaatse van Damrak 49 en 69-79 bevatte de baggerbodem – gemiddeld op NAP -3,60 m – concentraties nederzettingsafval uit het
einde van de dertiende- en eerste helft van de veertiende eeuw (Van Regteren Altena 1966, 71).
419
Warmoesstraat 180-182 / Dam 5-7, MenA-vindplaats DAM (1989). Vondsten bestaan uit kogelpotaardewerk en proto-steengoed (DAM16).
420
Objectnummer DAM-14-1. In de archeologische kroniek over het jaar 1989 is de munt abusievelijk toegeschreven aan een vloerniveau
van een huis. Zie Baart 1990, 317-318.
421
Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969, 240.
414
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60 Reconstructie van de aanplempingen in het Damrak binnen de topografie van 1832. In lichtrood de oeveruitbreiding van 1300-1400 op
basis van de opgravingen Damrak 49 (DA), Damrak 70-79 (CA), Dam 2-4 (DAM4), Warmoesstraat 98 (WA13) en Dam (DAM) (kaart: Thijs
Terhorst, MenA)

Landwinning in het Damrak
Rond 1300 werd een begin gemaakt met buitendijkse uitbreiding vanuit de Warmoesstraat. De oudste –
archeologisch getraceerde – landwinningsactiviteiten vonden plaats net benoorden de Dam (afb. 60,
vindplaats DAM, en 61, onder). Na een eerste ophoging van de oeverzone is hier de bestaande dijk van de
Warmoesstraat verbreed naar de waterzijde. 422 Vanuit deze dijk werd vanaf eind dertiende- en begin
veertiende eeuw in twee fasen op grote schaal land gewonnen. Als eerste werd de zompige rivierbodem
– inclusief het met riet begroeide drooggevallen deel – afgedekt met kleizoden en – daar waar extra stevigheid nodig was – rietmatten. 423

422

Dit was opgebouwd uit een vrijwel homogeen pakket van kleizoden met op 5,10 m uit de Warmoesstraat een steile afloop van NAP 1,65 m tot -3,10 m.
423
Onderin de zodenophoging bevond zich een kan van bijna-steengoed (DAM-26-1, s4-kan-4), die in het laatste kwart van de dertiende
of eerste kwart van de veertiende eeuw te dateren is.
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61 Landwinning op Warmoesstraat 98 / Beursstraat 32 (WA13, 1967) en Warmoesstraat 182 (DAM, 1989) WA13: landwinningsfasen: 1a-c
1300-1350, 2 1350-1500, 3 1500-1550. De bebouwing aan de Warmoesstraat – eind veertiende eeuw – betreft een reconstructie door H.J.
Zantkuyl; DAM: landwinningsfasen 1 1300-1350, 2 1350-1400. In beide profielen geheel rechts het buitentalud van het dijklichaam van de
Warmoesstraat (tekening: Ranjith Jayasena, MenA; boven naar Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969)

Het gebruik van rietmatten was gangbare praktijk bij de ontwikkeling van de buitendijkse percelen en is
op verschillende locaties langs het Damrak vastgesteld. 424 Vervolgens is in het eerste kwart van de veertiende eeuw met een 1,20 m dikke ophoging van kleizoden en een 1 m dik pakket van afwisselende lagen
van klei- en turflagen het terrein tot op de hoogte van de dijk gebracht en geëgaliseerd. 425 Met dit
grondwerk werd een 18 m lang kavel gerealiseerd.
Meer naar het noorden – op Warmoesstraat 98 ter hoogte van de Oude Kerk – werd in de eerste
helft van de veertiende eeuw in twee fasen een 31 m lang perceel gecreëerd (afb. 60, vindplaats WA12, en
61, boven). 426 In eerste instantie werden kleizoden gestort tot 24 m uit de dijk, waarna een tijdelijke
grondkering van houten schotten werd geplaatst (fase 1a). Vervolgens werd het terrein verlengd tot 31
m, waarbij eerst een vergelijkbare houten grondkering werd aangebracht en vervolgens een walmuur op
een roosterfundering (fase 1b en 1c). De derde – laatste – landaanwinning vond plaats in de vijftiende
eeuw en eindigde bij de in het water staande achtergevel van het achterhuis van Warmoesstraat 98. Op
het eerst aangeplempte land werd een huis aan de dijk gebouwd. Met de twee daarop volgende uitbreidingen achter het huis – los ervan – werd een tweede gebouw tot aan het water neergezet.
Aan de westzijde van het Damrak – vanuit de Nieuwendijk – werd net zoals aan de oostzijde vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw grootschalig grondwerk uitgevoerd. Hiervoor werden twee
technieken toegepast. Allereerst werd de drassige rivierbodem extra draagkracht meegegeven door hier
424

MenA vindplaatsen DAM, WA26 (Warmoesstraat 64, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2017 (MenA AAR 94), 30-36), WA12 (Warmoesstraat 98), DA (Damrak 49), CA (Damrak 70) en KA10 (Kalverstraat 147, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2017, 54-59).
425
Aardewerk uit de afloop van de dijk is te dateren in de eerste helft van de veertiende eeuw (vondstcomplex DAM-10).
426
Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969, 233-266.
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rietmatten op te leggen. Daar waar extra draagkracht was vereist houten constructies. 427 Dit waren ronde houten liggers met daarop planken of een rij houten poeren zonder verbindende elementen. Voor
deze constructies werd gebruik gemaakt van zowel nieuw als sloophout. Een voorbeeld van het laatste is
een eiken braadspil. 428 Aan de waterzijde, ongeveer 45 m uit de Nieuwendijk, werd – zo is geconstateerd
op Damrak 49 en Damrak 69-79 – een laag, met kleizoden opgeworpen dijklichaam aangebracht. 429 De
feitelijke ophoging werd uitgevoerd met zware kleizoden vermengd met huishoudelijk afval en mest. 430
Het gebruik van een klein dijklichaam om het terrein tijdens de ophogingswerkzaamheden te beschermen tegen hoog water komt voort uit de traditie van de veenontginningen. Ook hier werden kleine
dijken, zij- of achterkaden genoemd, aangelegd om het ontgonnen terrein droog te houden. Met dit
grondwerk werden in de veertiende eeuw vanuit de Nieuwendijk buitendijkse erven gerealiseerd met een
lengte van gemiddeld 45 m.
In het zuidwestelijke deel van het Damrak hebben de aanplempingen zich gefaseerd en over een
langere tijd voltrokken. Hier werd de oever kleinschalig uitgebreid, maar deze landwinning was aanmerkelijk minder georganiseerd uitgevoerd dan meer naar het noorden. De eerste veertiende-eeuwse aanplempingen – waarbij de bewoners van de Nieuwendijk op kleine schaal een samenraapsel van veen, klei
en afval, soms met gebruikmaking van rietmatten, in de rivier stortten – werden nog in dezelfde eeuw
weer overspoeld door de Amstel. De opgebrachte lagen werden toen weer bedekt met riviersediment;
dunne spoellagen van klei, afgewisseld met bij laag water ingestoven zand. In de eerste helft van de vijftiende eeuw werd een nieuwe aanplemping ter hand genomen.

4.9

Landwinning in het Rokin

De Amstel ten zuiden van de Dam – een beschutte binnenhaven van waaruit verbindingen werden onderhouden met het binnenland – wordt aangeduid als het Rokin. Deze naam heeft het pas vanaf de
tweede helft van de zestiende eeuw, voor die tijd – zoals te zien op de kaart van Cornelis Anthonisz uit
1544 – werd de stadsrivier hier aangeduid als ‘den Aemstel’. Een lange tijd gangbare opvatting over de
herkomst van de naam Rokin luidde dat dit een verbastering zou zijn van ‘Rak in’, een inwaarts – achter
de Dam – gelegen rak. 431 Een andere verklaring, die taalkundig juister is en ook buitenlandse parallellen
heeft, is dat de naam niet zozeer betrekking heeft op het water zelf, maar het terugtrekken – inrukken –
van de bebouwing aan weerszijden ten behoeve van de aanleg van een doorlopende kade, iets wat vanaf
de jaren 1550 gefaseerd gestalte kreeg. Dit verklaart waarom vanaf 1559 werd gesproken van ‘Ruck-in’,
‘Rock Inne’ en ‘Rockin’ als het om dit deel van de Amstel ging. 432 De oudste buitendijkse bebouwing aan
het Rokin – in de buurt Bindwijk – bevond zich waarschijnlijk vooral aan de noordzijde, vlak bij de dam.
Dit kan worden afgeleid uit de vroegste historische vermeldingen – van rond 1400 – van twee stegen die
waren genoemd naar de Bindwijkers die hier woonden. Het ging om de Vranke Noirtssteeg – tegenwoordig Kromelleboogsteeg – en de Ruisch Claesznssteeg – tegenwoordig Papenbroeksteeg. 433

427

Baart 1977, 49-51 en Van Regteren Altena 1966. Aanvankelijk zijn de constructies geïnterpreteerd als onderdeel van latere funderingen,
aannemelijk is dat het gaat om grondverbetering.
428
Een braadspil was een cilindrisch houten blok met aan de zijkanten vier doorboringen voor handspaken of windhevels en aan de bovenzijde een spilkop. Zie Van Regteren Altena 1965, 76-77. Vergelijkbare exemplaren zijn bekend uit een ophoging in het buitendijkse land bij
de Sint-Olofspoort uit 1375-1425 en uit een zestiende-eeuwse havenophoging in de Lastage (MenA vindplaatsen Zeedijk (ZDK, 1985) en
Kromme Waal 35 (KW1, 2016)).
429
CA, profiel A4-A3. De bovenzijde van deze dijk lag op NAP -4,1 m.
430
De kleizoden waren gestoken in de nabije omgeving, rondom de Amstelmonding. Voor Damrak 49 (DA) is dit vastgesteld met diatomeeënonderzoek, zie rapportage van M.J. Jansma (IPP) over de diatomeeënanalyse 1972.
431
D’Ailly 1949, 76.
432
Rentenaar 1986, 247-250. Rentenaar verwijst naar paralellen in Noord-Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen waar ook
bebouwing is teruggetrokken ten behoeve van verkeersmaatregelen: Rückin, Ryk-ind, Røckind, Rockindt, Ryckin, Rykkinn.
433
De Melker 2002, 23. Vranke Noirtssteeg wordt voor het eerst vermeld in 1422 en is genoemd naar een schepen – genoemd in 1398,
1405, 1413 en 1416 die woonde op een perceel tussen deze steeg en de Middeldam. De Ruisch Claesznssteeg werd voor het eerst vermeld
in 1405. De naamgever overleed vóór 1405.
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62 De archeologische vindplaatsen Hotel Polen (POL, 1980), Rokin (1987), NES (1984) en NE (1962) binnen de topografie van 1350, geprojecteerd op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Ook meer naar het zuiden bestond halverwege de veertiende eeuw al buitendijkse bebouwing. Dit weten
we doordat in één van deze huizen in 1345 een mirakel plaatsvond. Een zieke man die een hostie toegediend had gekregen, braakte deze uit, het braaksel werd in de haard gegooid, maar de hostie werd niet
door de vlammen verteerd. De hostie werd naar de Oude Kerk gebracht, maar keerde op wonderbaarlijke
wijze tot tweemaal toe terug naar het huis in de Kalverstraat. Op de plaats waar het mirakel had plaatsgevonden werd de Kapel ter Heiliger Stede gebouwd, die in 1347 werd gewijd. De haard waar het mirakel
zich had voltrokken bleef als ‘Heilige Hoek’ het sacrale middelpunt van het godshuis. 434 De kapel was in
de periode voordat in 1405 de Nieuwe Kerk werd gewijd niet alleen een bedevaartsoord, maar ook de
kerk van de buurt Bindwijk.
Ook vanuit de Nes werden buitendijkse erven aangelegd. In een oorkonde over een erfeniskwestie uit 1367 lezen we over een ‘voerwerf [voorwerf], die Claes Corstanssoen maeckte in die Aemstel neffens ziere hofstede, daer hi op plach te woenen’. 435 De oudste archeologisch getraceerde buitendijkse
bebouwing aan het Rokin is de al genoemde werkplaats van de leerbewerker uit van het laatste kwart
van de dertiende eeuw. Rond 1350 werd het water van het Rokin door grootschalige landwinningen vanaf
de Kalverstraat en de Nes versmald van circa 85 m tot circa 50 m.
434
435

De Melker 2002, 59.
OBA, nr. 244, d.d.23 februari 1367.

115

63 Hotel Polen (POL, 1980), west-oost profiel, aanplempingen in de Amstel. Onderin de Amstel bedding de Andenne kan uit de periode
1175-1200 (boven en linksonder). In 1275-1300 vond de eerste landwinning plaats en vestigde zich hier een leerbewerker. In 1340-1360
werd het land grootschalig uitgebreid tot aan het Rokin (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

Aan de Kalverstraatzijde werden hiervoor opeenvolgende lagen van kleizoden, turven, mest en klei in de
rivier gestort en de bovenzijde werd verstevigd met een raamwerk van losse stukken hout (afb. 64). 436
Aan de waterzijde werd de oever verstevigd met trekankers, bestaande uit 5 tot 10 cm dikke ronde liggers van elzenhout met een dwarsverbinding die waren verbonden met de – niet getraceerde – beschoeiing. 437 Tegelijkertijd werd vanuit de Nes de gehele oeverzone tussen de Nadorststeeg en de Wijde Lombardsteeg – een afstand van 100 meter – integraal uitgebreid (afb. 65). Hierbij werd het drassige buitendijkse land waar nodig eerst verstevigd met rietmatten, vervolgens werd 16 m uit de oude beschoeiing
een nieuwe oevervoorziening getimmerd en tenslotte het tussenliggende terrein opgehoogd met kleizoden, vermengd met stadsafval. 438 Het ophogingsmateriaal bestond uit klei vermengd met kleine hoeveelheden afval. 439

436

Dit waren deels afgezaagde eiken planken en balken met gaten en inkepingen die duidden op een eerder gebruik als constructiehout.
Daterend in deze ophoging is steengoed van het type s1-kan-13/15, te dateren 1340-1360 (POL-90).
437
De bovenzijde van deze ophogingen lag op NAP -2 m.
438
De palen van de beschoeiing waren bewaard gebleven tot NAP -2 m, de top van de ophoging erachter lag op NAP -2,50 m. De zoden
waren gestoken rondom de brakke monding van de Amstel, op een wat grotere afstand van de bewoningskern, zie Wieland Los 1966, 101106. De vondsten uit deze ophoging zijn typologisch vergelijkbaar met die van de voornoemde veertiende-eeuwse aanplempingen in het
Damrak, zie Baart 1977, 60.
439
De vondsten uit deze ophoging zijn typologisch vergelijkbaar met die van de voornoemde veertiende-eeuwse aanplempingen in het
Damrak, zie Baart 1977, 60. Daterende elementen zijn de fragmenten van een kan van Spaans lusteraardewerk, waarvan vergelijkbare
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64 Aanplempingen in het Rokin, circa 1340-1360, een gelaagdheid van klei en veen (links) met een wapening van hout (rechts)
(foto’s Wiard Krook, MenA)

65 Nes (NES, 1984 en ROK, 1987), west-oost profiel en locatie van aanplempingen in de Amstelbodem vanaf de Nes. Fase 1 loopt tot
beschoeiing A, fase 2 tot beschoeiing b, beschoeiing c hoort bij een versterking en beschoeiing D bij aanplempingsfase 3. De gearceerd
aangegeven landwinning kwam rond 1350 tot stand (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

stukken bekend zijn uit de context van de in 1362 verdronken Sleeswijkse nederzetting Rungholt en steengoedkannen van het type s1kan-15, zie Van Regteren Altena 1966, 38 en Baart 1977, 61.en Gawronski 2012, cat. 78.
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4.10 Aardewerk in Amsterdam 1225-1350
Het aardewerk dat in de periode 1225-1350 in Amsterdam circuleerde bestond uit voorwerpen die deels
lokaal waren geproduceerd, zoals kogelpotten, en deels waren geïmporteerd uit ver weg gelegen gespecialiseerde pottenbakkerijen in het Maasland en het Duitse Rijnland. Om een beeld te krijgen van de
soorten aardewerk die in de nederzetting in gebruik waren, wordt in het onderstaande eerst een overzicht gegeven van het aardewerkspectrum in westelijk Nederland, om vervolgens de vondsten van één
vindplaats onder de loep te nemen die een doorsnede geeft van de verscheidenheid aan keramiek in
dertiende-eeuws Amsterdam.
Kogelpotten zijn potten van handgevormd grijs aardewerk, opgebouwd uit kleirolletjes met een
rand die – soms – op de draaischijf was vervaardigd. De productie ervan startte in West- en Midden Nederland aan het begin van de achtste eeuw en deze liep door tot in de eerste helft van de veertiende
eeuw. Aangenomen wordt dat de productie van kogelpotten hoofdzakelijk in huiselijke omgeving plaatsvond. Het onderzoek van vingerafdrukken op Amsterdamse kogelpotten heeft aanwijzingen opgeleverd
dat deze hoofdzakelijk zijn vervaardigd door vrouwen. 440 Kogelpotten waren aan de buitenzijde soms
versierd met – bijvoorbeeld – bezemstreken of vingervegen. Ook waren er varianten met haak-oor of
zwaluwnest-oren.
Bezemstreekversiering deed zijn intrede eind twaalfde eeuw en bleef de gehele dertiende eeuw
in zwang. 441 Kogelpotten met bezemstreekversiering komen voor in het gehele Nederlandse kustgebied
van Walcheren tot de monding van de Eems.442 Een ander veelvoorkomende versiering bestaat uit diagonaal over de pot aangebrachte groeven, die worden aangeduid als vingervegen. Dit motief komt
hoofdzakelijk voor in de huidige provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht. 443
Kogelpotten met zwaluwnest-oren waren van de achtste tot in de dertiende eeuw wijdverspreid
in Noordwest Europa. 444 Zwaluwnest-oren bestaan uit een gat in de wand van de pot direct onder de
rand met daar overheen een tuitvormige bescherming. Ze waren bedoeld om een pot boven het haardvuur te hangen zonder dat het touw beschadigde. Naar wordt aangenomen lag de oorsprong ervan in
Noord Duitsland en Jutland. 445 In Nederland zijn ze archeologisch bekend ten noorden van de Maas, met
een dichte concentratie in Friesland. Bekende Friese productieplaatsen ervan zijn IJlst en Oudemirdum. 446 Uit Diemen is een dertiende-eeuwse kogelpot met zwaluwnest-oren en een vingerveeg
versiering bekend. 447 Kogelpotaardewerk werd in de eerste helft van de veertiende eeuw van de markt
verdrongen door grijs- en roodbakkend aardewerk. Kogelpotten kwamen in Alkmaar nog voor in de door
de stadsbrand van 1328 afgedekte ophogingslagen, maar ook – samen met steengoed – in het in 1302
gestichte dorp Koedijk. 448
Vanuit het Pingsdorf aardewerk ontwikkelde zich rond 1200 in het Duitse Rijnland het zogeheten
proto-steengoed, een keramieksoort die op een hoge temperatuur werd gebakken waarbij de klei versmolt (sinterde) en hiermee waterdicht werd. Aangezien de pottenbakkers er lange tijd niet in slaagden
om de klei geheel te laten sinteren, wordt de eerste generatie van deze keramiek aangeduid als protosteengoed, dat zich verder ontwikkelde tot bijna-steengoed en uiteindelijk het echte steengoed. Met de
opkomst van proto-steengoed werd de Zuid-Limburgse productie overvleugeld door die in Langerwehe
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Baart 1992, 127. Hierbij is er vanuit gegaan dat de vingerafdrukken van mannen groter zijn dan die van vrouwen. Een vergelijking is
gemaakt tussen de vingerafdrukken op kogelpotten en die op aardewerk van gespecialiseerde pottenbakkerijen.
441
Verhoeven 1998, 108.
442
Verhoeven 1998, 108-109.
443
Verhoeven 1998, 110-111.
444
Verhoeven 1998, 163, afb. 65.
445
Verhoeven 1998, 165.
446
Verhoeven 1998, 163.
447
Verhoeven 1998, 165.
448
Bitter 2009, 95-99.

118

in het Duitse Rijnland, maar aangenomen wordt dat de Zuid-Limburgse productie onverminderd werd
voortgezet. 449
In de loop van de dertiende eeuw ging Siegburg een centrale rol spelen in de productie van proto-steengoed. Er ontstond een specialisatie waarbij vooral Siegburg leverancier werd van vooral drinkgerei, terwijl de pottenbakkers in Langerwehe en Zuid-Limburg zich toelegden op voorraad kannen en kruiken. 450 Voorwerpen van proto-steengoed kenmerken zich door het grove baksel en een ijzerengobe die
ze een rood paarse kleur gaven. De eerste kannen waren voorzien van een zware kraagrand, die in de
loop van de dertiende eeuw evolueerde tot een dakvormige rand, om tenslotte in bijna-steengoed plaats
te maken voor een rechte rand. 451
De afgelopen decennia is de introductie van het steengoed in de Nederlanden onderwerp van diverse studies geweest. 452 Sleutelsite voor de introductie van bijna-steengoed is de dendrochronologisch
rond 1270 gedateerde dam in Rotterdam. De aanwezigheid van grote hoeveelheden proto-steengoed en
het geheel ontbreken van bijna-steengoed in de oudste bewoningsfase rondom de dam de vormt een
belangrijke aanwijzing dat de introductie van bijna-steengoed ná 1270 ligt. 453 Een goed gedateerde vroege vondstgroep met zowel proto- als bijna-steengoed komt uit een – in de Noordoostpolder opgegraven
– kogge die dendrochronologisch is gedateerd 1263-1275 en waarvan de scheepssintels tot een type behoren uit de tweede helft van de dertiende eeuw.454 Uit een slootvulling uit Utrecht van vóór 1281 komt
één fragment van een kan van bijna-steengoed. 455
Het zijn dit soort vondstomstandigheden waardoor tegenwoordig wordt aangenomen dat het
voor het eerst rond 1275 in Siegburg mogelijk werd – als resultaat van technologische ontwikkelingen in
het bakproces en kleibereiding – om bijna-steengoed te produceren. Het was een geleidelijke overgang,
waarbij modellen in het begin nog in beide bakselsoorten voorkwamen en ook het bakproces nog niet
optimaal was. Uiteindelijk werd dit product rond 1325 verder geperfectioneerd tot het echte steengoed,
waarin de klei volledig was gesinterd tot een haast glasachtig baksel. 456 Tot het vroegste echte steengoed dat dusver in Nederland is opgegraven behoren de vondsten uit een ophogingslaag in Alkmaar die
dateren van vóór 1328. 457
In de dertiende eeuw begon in de noordelijke Nederlanden de productie van roodbakkend aardewerk. In verschillende steden zijn pottenbakkerswerkplaatsen opgegraven, die een goed beeld hebben
gegeven van de ontwikkeling van deze aardewerksoort en de afzetgebieden van de verschillende productiecentra. Binnen het roodbakkend aardewerk bestaat de groep van het zogeheten ‘hoogversierd aardewerk’. Deze aardewerkgroep bestaat hoofdzakelijk uit kannen – en in mindere mate vetvangers – die
rijkelijk waren versierd met stempels, mallen, snij- en oplegwerk. Aangenomen wordt dat het hoogversierde aardewerk zich vanaf omstreeks 1200 vanuit Frankrijk verspreidde naar Vlaanderen, om van daaruit met Vlaamse pottenbakkers in de dertiende eeuw mee te verhuizen naar de noordelijke Nederlanden. 458 Vlaamse productie vond plaats in steden zoals Brugge en Kortrijk, in de Nederlanden ging het
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vanaf halverwege de dertiende eeuw om de steden Haarlem, Leiden, Utrecht en Breda. 459 Het hoogversierd aardewerk behoorde tot het topsegment van de keramiekmarkt en was een bijproduct in het veel
ruimere assortiment van een pottenbakker. 460 Hoogversierd aardewerk wordt in archeologische context
het meest teruggevonden in het kustgebied van Friesland, Holland en Vlaanderen. 461
Naast roodbakkend aardewerk werd in de verschillende pottenbakkerijen grijsbakkend aardewerk geproduceerd, een aardewerk van dezelfde klei, maar dan reducerend- in plaats van oxiderend gebakken.
De vormen waren veelal identiek aan die van het roodbakkend aardewerk.

4.10.1 Aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam
Het vondstcomplex afkomstig uit de waterbodem van de Amstel bij de Dam – vindplaats DAM – geeft
door de grote omvang, lange doorlooptijd en het feit dat het om een afvalstort gaat een representatief
beeld van de dertiende-eeuwse keramiek in Amsterdam (afb. 66-68). Bij de beschouwing van de verschillende aardewerksoorten worden tevens – waar relevant – vergelijkbare vondsten van andere vindplaatsen betrokken.
DAM-14, 15, 17, 18, 19

randen

EVE

N

breuk

compleetheid

344

61,1

4364

71,42

17,76

66 Vondstcomplex DAM: aardewerk naar aantal randen, EVE, aantal scherven, breuk en compleetheid

67 Waterbodem Amstel (DAM), verhouding tussen baksels, vorm en functie, naar EVE (N=61,1). De keramieksoorten zijn Pingsdorf aardewerk (pi), Maaslands witbakkend aardewerk (wm), kogelpotaardewerk (kp), blauwgrijs aardewerk (bg), grijsbakkend aardewerk (g),
roodbakkend aardewerk, proto-steengoed (s5), bijna-steengoed (s4) en steengoed met oppervlaktebehandeling (s2)
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Kortrijk: Despriet 1998; Haarlem: Poldermans 1990, 131; Breda: Van den Eynde 1990, 100. Hoogversierd aardewerk is onder meer
opgegraven in een waterput in Alkmaar, zie De Jong-Lambrechts 2007, 167, cat. 29.
460
Ostkamp 1998, 4. Het pottenbakkersafval van de Potterierei in Brugge bevatten bijvoorbeeld maar 5 tot 10% hoogversierd aardewerk.
461
Ostkamp 1998, 4.
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5,62%
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1,84%

0,38%

0,02%

0,27%
bg

6,61%

g
kp
pi
r
s2
s4
85,11%

s5
wm

68 DAM: bakselverhoudingen naar aantallen scherven (N=4364)

Pingsdorf en Maaslands aardewerk
De oudste vondsten bestaan uit Pingsdorf en Maaslands aardewerk. Het geringe aandeel ervan binnen
het vondstcomplex doet vermoeden dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met ouder nederzettingsafval, mogelijk van de in 1214 of 1219 verspoelde eerste nederzetting. Van het Maaslandse schenkgerei is er een fragment van een kan van het type wm-kan-2. Een compleet exemplaar van een ander
type kan (wm-kan-3) is opgegraven aan de noordzijde van de Kalverstraat in de voormalige Amstelbodem. 462 Dit type – een bol model met een cilindrische hals, een verdikte rand en een lensbodem met
lobvoeten – behoort tot de eerste generatie Andenne-kannen uit de periode 1175-1200. Op de schouder
bevindt zich een spaarzaam loodglazuur. Dergelijke kannen zijn buiten Amsterdam bekend van een verscheidenheid aan archeologische vindplaatsen; van Limburg en Zeeland tot Noord-Holland. 463 Naast
schenkgerei bestaat de groep van Andenne aardewerk uit de rivierbodem bij de Dam uit een klein fragment van – zo leert vergelijking met een complete vondst uit Dordrecht – een ridderfiguur. 464
Kogelpotten
De grootste aardewerkcategorie in beide vondstgroepen is kogelpotaardewerk (gemiddeld 80 %, afb. 68
en 69). Gedurende de gehele dertiende eeuw en eerste helft van de veertiende eeuw werden in Amsterdam kogelpotten gebruikt. De meest gangbare kogelpotten – zoals het archeologische beeld thans laat
zien – behoren tot een model met een S-vormig uitgebogen rand en rechte zijkant (kp-kog-6) en één met
een kleine kraagrand en dekselgeul (kp-kog-5). 465 Eén fragment van het type kp-kog-6 is voorzien van
een zwaluwnest-oor. 466 Zwaluwnest-oren zijn zeldzaam en in Amsterdam maar op twee andere locaties
opgegraven. 467 De Amsterdamse kogelpotten zijn in de grotere context te plaatsen van de productie van
kogelpotten in het westelijke en noordelijke kustgebied in de dertiende en eerste helft van de veertiende
eeuw. Zo zijn kogelpotten met een sterke steengruis magering vergelijkbaar met exemplaren uit West
Friesland en omstreken.
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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.
463
Zie bijvoorbeeld Verhoeven 1998, 69; Dijkstra, Ostkamp en Williams 2006, 281-282, cat. 16-19; Ostkamp 2013, 81 en Borremans en
Warginaire 1966, 32-33.
464
Object DAM-14#123.
465
In de DAM vondstgroep maakte de kp-kog-6 bijna 60% uit van de kogelpotten, gevolgd door de kp-kog-5 (19%), kp-kog-1 (6%), kpkog-2 (4%) en de kp-kog-4, 8, 12, 13 (alle 0-1,5%).
466
Object DAM-18-2.
467
Overige vondsten uit een aanplemping in het Damrak (MenA vindplaats CA (1964), zie Van Regteren Altena 1966) en uit een vloerniveau van een dertiende-eeuws huis aan de Warmoesstraat Warmoesstraat: MenA vindplaats WA27 (2018).
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69 Dam, kogelpotten

Een exemplaar met haak-oor en spatel en vingerveeg versiering (DAM-29-3) vertoont overeenkomsten
met vondsten uit Assendelft. Daarnaast komen kogelpotten voor waar deze steengruismagering ontbreekt en een verwantschap lijkt te bestaan met producten uit het Friese IJlst. Een voorbeeld hiervan is
een kogelpot van het type kp-kog-6 met een combinatie van vingerveeg en borstelstreek versiering
(DAM-15-2). De kogelpotten van de Dam zijn typologisch vergelijkbaar met die uit Alkmaar. 468
Belangrijke informatie over de aardewerkimporten in Amsterdam vanaf de dertiende eeuw is beschikbaar gekomen met het bakselonderzoek van R. van Wageningen in 1988. 469 Hieruit komt naar voren
dat een groot deel van de kogelpotten afkomstig was uit de regio. 470 Met de opkomst van rood- en grijsbakkend gedraaid aardewerk verdwenen kogelpotten in Amsterdam – net zoals in de omringende regio –
468
De typen de typen kp-kog-2, kp-kog-5 en kp-kog-6 komen onder meer voor in een context die vόόr 1328 gedateerd kan worden, zie
Bitter 2009, 97.
469
Van Wageningen 1988.
470
Van Wageningen 1988, 88-89. Eén bakselsoort werd toegeschreven aan de Eifel, maar ten aanzien hiervan bestaat twijfel, zie Verhoeven 1998, 105-106.
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in het tweede kwart van de veertiende eeuw. 471 Een vondstcomplex dat dit onderbouwt is afkomstig uit
een ophoging van het dijklichaam van de Warmoesstraat nabij de Dam, dit bevat zowel kogelpotaardewerk (kp-kog-6) als echt steengoed (s1-kan-3, s1-kan-4, s1-kan-8, s1-kan-14). 472 Een vergelijkbaar beeld
geeft de keramiek uit de vulling van een perceelsloot uit 1325-1350 die na sloop van de versterking aan de
Nieuwezijds Kolk werd gegraven tegen de fundering van de noordmuur. Hierin bevindt zich een combinatie van kogelpotaardewerk (kp-kog-6), grijsbakkend aardewerk (g-pot-6) en steengoed (s1). 473 In de
vulling van een daaropvolgende fase van deze sloot ontbreekt kogelpotaardewerk geheel.
Onder het roodbakkend aardewerk uit de Damrak waterbodem bevinden zich fragmenten van
hoogversierd aardewerk uit Brugge en Utrecht. Door het bakselonderzoek van Van Wageningen is bekend geworden dat in dertiende-eeuwse Amsterdam aardewerk werd aangevoerd uit Utrecht, Haarlem,
Leiden en Vlaanderen (afb. 70). Twee kannen van hoogversierd aardewerk van de vindplaats Suisse aan
de Kalverstraat uit de periode 1250-1300 zijn op basis van bakselanalyse te herleiden naar Leiden en
Brugge (afb. 71). 474 Ook na de hoogtijdagen van het hoogversierde aardewerk vond Vlaams roodbakkend
aardewerk nog zijn weg naar Amsterdam. Dit wordt geïllustreerd door een twee-orige kruik uit de periode 1275-1325 (afb. 71, geheel rechts). 475 Dit voorwerp vertoont grote overeenkomsten met het pottenbakkersafval dat is opgegraven aan de Potterierei in Brugge en ook het baksel is vergelijkbaar. 476
NDK, herkomst dertiende-eeuws aardewerk
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70 Aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam op basis van het archeologisch onderzoek op de vindplaats Nieuwendijk (NDK, 1979),
uitgesplitst naar herkomstgebieden (naar van Wageningen 1988). BOZ staat voor de omgeving van Bergen op Zoom
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Van kogelpotten werd lange tijd aangenomen dat deze ná 1300 niet meer voorkwamen in Amsterdam, hetgeen opmerkelijk was aangezien zij in omliggende nederzettingen en steden nog tot halverwege de veertiende eeuw voorkwamen. Tegenwoordig is duidelijk dat
deze datering samenhing met een te vroege datering van steengoed, zie Baart 1994, 24.
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Vondstcomplexen DAM-8 en DAM-10.
473
Vondstcomplex NZK7-29.
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Type r-kan-60, SUI-3-3 en SUI-3-4, zie Gawronski 2012, 117, cat. 54 en 55. Een kan van een hetzelfde type is opgegraven in een waterput
in Alkmaar, zie De Jong-Lambrechts 2007, 167, cat. 29.
475
NZK10-3-1, r-kru-1, zie Gawronski en Jayasena 2009d, cat. 1 (MenA AAR 37); Gawronski 2012, cat. 92 en Jayasena 2017, 129.
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Griffioen 2007, 34-35 en De Witte 1983. Bakselanalyse A.C. Lagerweij.
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71 Hoogversierd aardewerk, links een kan uit Leiden (SUI-3-4), rechts een kan uit Brugge (SUI3-3). Rechts een kruik van roodbakkend
aardewerk uit Vlaanderen, mogelijk Brugge (NZK10-3-1), 1275-1325

72 DAM: proto-steengoed (s5)
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Ook uit Breda zijn vergelijkbare twee-orige kruiken bekend uit pottenbakkersafval uit de periode 12751325 (r-kru-2). 477 Tot het alledaagse roodbakkende gebruiksgoed uit de terpsloot behoort een randfragment van een bakpan met een doorgestoken holle steel, die op basis van bakselanalyse te interpreteren
is als aan product uit Haarlem. 478 Een ander – niet naar functie te duiden – fragment uit deze context is te
herleiden tot Utrecht. 479
Proto- en bijna-steengoed
In het vondstcomplex van de Dam zijn proto- en bijna-steengoed vertegenwoordigd met 5 tot 15 % (afb.
72). Het gaat hierbij met name om kannen van het type s5-kan-1 en s5-kan-3. Daarnaast is er een kleine
groep bijna-steengoed (s4). Het proto-steengoed is zonder uitzondering ná 1200 te dateren.

4.10.2 De introductie van steengoed in Amsterdam
Bijna-steengoed
De tegenwoordig algemeen aangenomen datering van de opkomst van bijna-steengoed in het laatste
kwart van de dertiende eeuw wordt in Amsterdam onderbouwd door voorbeelden ervan uit sporen gerelateerd aan de smederij aan de Nieuwendijk. Het oudste loopvlak van de terp van de smederij is op basis
van 14C analyse van een vlechtwerkwand op het achterterrein van de terp te dateren in de periode 12601285. 480 De tweede fase van de oven is op basis van een dendrochronologische datering van een funderingsplank te dateren ná 1262. 481 Een daarbij behorend loopniveau – nummer 8 gerekend vanaf de eerste
van fase 1 – bevat fragmenten van zowel proto- als bijna-steengoed. Van de laatste bakselsoort zijn een
kan van het type s4-kan-3 /4 (NDK-268) en beker van het type s4-bek-1 te onderscheiden (NDK-1454).
Uitgaande van gemiddeld 5 jaar per ophoging ligt de datering van het achtste loopvlak al snel rond 1300.
Een typologisch overgangsmodel is een bijna-steengoed kan uit een andere terpophoging aan de Nieuwendijk. Het model – met een dakvormige rand – is kenmerkend voor proto-steengoed, maar dit exemplaar is van bijna-steengoed (NDK2-86-1). Een stratigrafisch hoger gelegen ophogingslaag is op basis van
een muntvondst te dateren ná 1270.482
Steengoed
Het vroegste echte steengoed in Amsterdam met een dendrochronologische terminus post quem datering is afkomstig uit de bedding van de Amstel op het Rokin. 483 Het gaat om kannen van de typen s1-kan8, s1-kan-23 en s1-kan-15. Deze vondsten bevonden zich in een rivierdepositie die tot stand kwam na een
hevige storm waarbij het water – opgestuwd vanuit het achterland – complete boomstammen meevoerde die op het Rokin in de slibbodem wegzonken. Uit dendrochronologische analyse kwamen twee dateringen met wankant van 1319 en twee van kort na 1316 en 1317.
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Deze hebben een verdikte- in plaats van een kraagrand, typen r-kru-2 en r-kru-3. De Kievith 2014, 156-157, cat. 63-65.
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NDK2-105#016.
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Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD
met 95,41% probability.
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Analyse, Dr. K-U. Heuβner, DAI, Berlijn, labnr C 89519, 29.09.2017.
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NDK2-101-1, munt uit westprofiel 6, een tournois van Philips II (1180-1223) of Philips III (1270-1285), waarvan de laatste het meest
waarschijnlijk is. Deze munt bevindt zich in een afvalpakket in een ophogingslaag uit waarschijnlijk het laatste kwart van de dertiende
eeuw, gelet op een ophogingslaag met afval uit het oost-westprofiel (NDK2-86) die stratigrafisch lager ligt dan de laag waar de munt uit
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De in het verleden aangehaalde datering van de aanplempingslagen op Damrak 49 van vóór 1333, gebaseerd op de reconstructie door
Oldewelt van de ligging van de in dat jaar uitgegeven grafelijke erven, moet door nader historisch onderzoek van Dudok van Heel worden
genuanceerd. Zo blijkt Damrak 49 niet binnen de grafelijke erven te liggen, maar er aan grenzend. De datering van het vondstcomplex
verandert hiermee niet wezenlijk, binnen de chronologie van landwinning aan de westelijke oever van het Damrak – zoals in voorgaande
uitvoerig aan bod is geweest – is een datering in de eerste helft van de veertiende eeuw het meest aannemelijk.
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73 De ontwikkeling van proto-steengoed (s5) via bijna-steengoed (s4) naar echt steengoed (s1)
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74 De eerste generatie steengoed (s1) uit Amsterdamse vondstcomplexen waarbij goed de variatie binnen een type te zien is. Op de
onderste rij kannen van het type s1-kan-15 uit de landwinning bij Hotel Polen (POL), uit de waterbodem van het Rokin (NZR2) en aanplempingen in de Nes (NE)

Hiermee heeft het bovenliggende sediment met daarin de steengoedvondsten een datering ná 1319. 484
Hoezeer deze waterbodemvondsten een directe afspiegeling zijn van de activiteiten op de oevers wordt
geïllustreerd door de slanke bekervormige s1-kan-15, die het meest voorkomende type steengoed was in
de grootschalige aanplempingen aan beide zijden van de stadsrivier in de jaren 1340-1360.
Een indirecte aanwijzing voor een steengoeddatering vóór 1333 betreft fragmenten uit de dempingslagen van de uitwatering van de Boerenwetering bij de Dirk van Hasseltssteeg. Aannemelijk is dat
deze demping plaatsvond voorafgaand aan de uitgifte van vier grafelijke hofsteden in 1333, anders zou
de waterloop in de oorkonde zijn vermeld. 485 De in zoden bovenop de gedempte waterloop opgeworpen
484

Kranendonk, Kluiving en Troelstra 2015, 6-11. Voorbeelden van de modellen zijn NZR2.00009CER023 (s1-kan-8), NZR2.00225CER001
(s1-kan-23) en NZR2.00011CER001 (s1-kan-15).
485
Vondstcomplex NZK5-80 en NZK5-90.
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(stads)wal zou dan van ná 1333 dateren, evenals de daaropvolgende ophogingen. De ophogingen van na
de gebruiksfase van de wal bevatten onder meer steengoed van het type s1-kan-23.
De demping van de afbuiging van de Boerenwetering naar de Kolksteeg is op basis van een
muntvondst – een zilveren munt van Philips de Stoute uit 1363-1404 – te dateren in of ná 1363. 486 Opvallend in dit licht is dat het steengoed uit de bedding van deze waterloop – van vóór de demping – vergelijkbaar is met dat uit kasteel De Voorst, dat in 1363 is gesloopt. 487 Ruim genomen kunnen de vondsten
uit de waterloop worden gedateerd tussen 1340 en 1370. De dempingslagen bevatten een overgangstype
tussen de s1-kan-15 en de s1-kan-1 en daarnaast de s1-kan-74 en dateren uit 1375-1400. 488 Het aardlichaam van de stadswal langs de Nieuwezijds Armsteeg bevatte steengoed van de typen s1-kan-8, s1kan-15 en s1-dri-3 en grapen van het model r-gra-38. Dit model kwam ook voor in het genoemde kasteel
De Voorst. Deze datering is van belang omdat hiermee de aanleg van de stadswal is te dateren rond het
midden van de veertiende eeuw. Vondsten uit de ophogingen die de stadswal afdekken – en waarop de
eerste bebouwing verrees – vallen binnen de Sint-Olofspoort horizont van 1375-1425, die verderop aan de
orde komt.

486

NZK5-374-60.
Vondstcomplex NZK5-214. Voor kasteel De Voorst zie Janssen 1988, 311-333.
488
Vondstcomplex NZK5-381.
487
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