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Analyse en conclusies

Toen het IPP in 1954 van start ging met structureel archeologisch onderzoek in Amsterdam was het uitgangspunt om – zoals hoogleraar-directeur A.E. van Giffen en diens assistent J.D. van der Waals verwoordden – ‘nieuw licht [te] kunnen werpen op vragen die sinds lang voor vele historici een struikelblok
bleken’. 1123 Vijfenzestig jaar later, een grote door het IPP en MenA opgebouwde dataset rijker, zijn we in
staat om de balans op te maken van wat de grote verscheidenheid aan onderzoeken ons heeft geleerd
over de stadsontwikkeling van Amsterdam. In de voorliggende studie is bij de ontsluiting van deze archeologische dataset de nadruk gelegd op het fenomeen ophogingen, aangezien deze een rode draad
vormden door de geschiedenis van de stad.
Archeologisch onderzoek van ophogingslagen leert ons over de fysieke samenstelling van de bodem, het materiaalgebruik, de herkomst en aanvoer van ophogingsmaterialen, stratigrafie en datering,
de hoogteligging, de methodiek en het verloop van het ophogingsproces. Daarnaast beschikken we over
historische bronnen die licht werpen op de (stedelijke) besluitvorming, de aanleiding en beweegredenen,
de betrokken personen of organisaties, het doel en de datering.
In deze studie is onderzocht wat de kwaliteiten zijn van ophogingenslagen als informatiebron
over twee aspecten van de stadsontwikkeling van Amsterdam. De eerste vraag was in hoeverre archeologische data over ophogingen een toegevoegde waarde vormen voor ons beeld over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Aangezien ophogen onlosmakelijk was verbonden met een dalende bodem en het
beheersen van de waterhuishouding wordt de relatie tussen water en land afzonderlijk besproken. De
tweede vraag richt zich op het afval in ophogingen als culturele informatiebron over consumptie, handel,
uitwisseling en productie door de eeuwen heen.

8.1

Water en land

8.1.1 Hoogte van de stad
Reconstructie van de hoogte van het historische maaiveld van de stad is gecompliceerd op basis van archeologische data, aangezien bodemstructuren door bodemdaling niet meer op de oorspronkelijke
hoogte liggen. In deze studie is aan de hand van historische en archeologische gegevens onderzocht hoe
hoog deze structuren oorspronkelijk lagen en wat we kunnen zeggen over de gelijkmatigheid van bodemdaling. De hoogte van land heeft alles te maken met die van het water, vandaar dat ook is gekeken
naar historische waterhoogtes. Een vergelijking tussen de hoogte van het water sinds de zestiende eeuw
en die van het maaiveld – aan de hand van historische waterpassingen, archeologische diepteligging en
de huidige hoogte van de stad – leert dat het waterpeil sinds die tijd vrijwel ongewijzigd is gebleven. Afgezien van sterke verschillen tussen hoog- en laag water vóór afsluiting van het IJ in 1872 fluctueerde het
gemiddelde waterpeil rond NAP -0,5 m.1124
Bij de hoogte van het maaiveld ligt dit anders, deze heeft sinds de zestiende eeuw een zetting
ondergaan van circa 2 m. Daarnaast is uit de archeologische diepteligging gebleken dat de bodemdaling
zich gelijkmatig heeft voltrokken. Hierbij is het zestiende-eeuwse maaiveld van het veenweidegebied
aan de west- en zuidzijde van de stad en de buitenpolder aan het IJ te reconstrueren rond NAP. De hoogteligging van de archeologische resten van dit maaiveld bedraagt tegenwoordig NAP -2 m. De Lastage –
waar in de zestiende eeuw door de bewoners illegaal werd opgehoogd om het sterk dalende maaiveld op
1123

Van Giffen en Van der Waals 1954a, 61-62.
Bij de Sint-Anthoniespoort (de Waag) is archeologisch vastgesteld dat het water in de stadsgracht aan de Kloveniersburgwalzijde vóór
1614 rond of lager lag dan NAP -0,26 m. De in de achttiende eeuw dagelijks bijgehouden waterstanden laten zien dat het peil van het
stadswater toen op gemiddeld NAP -0,47 m lag. Archeologische gegevens laten zien dat vóór circa 1860 het grachtenwater bij de bolwerken van de stadsmuur een gemiddelde hoogte had van NAP -0,60. De tegenwoordige waterhoogte bedraagt NAP -0,40 m.
1124
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peil te houden – bleek juist relatief hoog te liggen ten opzichte van de toenmalige stad. Op basis van
historische- en archeologische gegevens is de hoogte van de zestiende-eeuwse Lastage te reconstrueren
rond NAP +1,25 m. Dat de Lastage ondanks de hoge ligging toch kwetsbaar was voor wateroverlast lag
hoofdzakelijk aan het feit dat het buitendijks land betrof, met grote verschillen tussen hoog- en laag
water.
De eilanden Uilenburg, Marken en Rapenburg werden in 1592 op een vergelijkbare hoogte aangelegd, met een beschoeiing op NAP +1,23 m. Ook de buitendijkse eilanden die in het tweede en derde
kwart van de zeventiende eeuw werden gerealiseerd, lagen hoger dan de binnendijkse stad. Op het
Waalseiland werden particulieren verplicht om hun erven op te hogen boven NAP +2,06 m en het maaiveld van de oostelijke eilanden bevond zich op gemiddeld NAP + 2 m. Hiermee lagen de eilanden op het
niveau van de zeedijk, totdat deze laatste in 1681 werd verhoogd tot NAP +2,67 m.
Uit een vergelijking tussen historische waterpassingen en de hoogteligging van de tegenwoordige stad blijkt dat de maaiveldhoogte van de zeventiende- en achttiende-eeuwse stad overeenkomt met
die van tegenwoordig. Archeologische gegevens laten zien dat het zeventiende-eeuwse maaiveld is gedaald. Om het maaiveld op peil te houden is in ruim drie eeuwen tijd twee tot tweeënhalve meter is opgehoogd. De dalende bodem moest – en moet nog steeds – periodiek worden opgehoogd om deze op
het juiste niveau te houden.

8.2

Ruimtelijke ontwikkeling tot 1225

8.2.1 Ontginningsverkaveling
De ruimtelijke indeling van Amsterdam vindt zijn oorsprong in de verkaveling die tot stand kwam bij de
veenontginningen in de twaalfde eeuw. Van deze landinrichting is nu voor het eerst een reconstructie
gemaakt, op basis van zowel historische als archeologische gegevens. 1125 Om de verschillende soorten
informatie te integreren zijn ze digitaal verwerkt in het MenA GIS systeem. Een nieuwe benadering –
vergeleken met de meeste tot op heden verschenen studies van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad –
was om een diachroon beeld van de stadsontwikkeling niet te laten stoppen bij de begrenzing van de
stadsomwalling. In deze studie is ervoor gekozen om het gehele landschap – voor zover mogelijk – te
betrekken in een reconstructie, met de ontwikkeling van buitenstedelijke agglomeraties en het in 1660
weggevaagde gehucht Oetewaal. De archeologisch gedocumenteerde sloten langs de Nieuwendijk en
een dijklichaam in de Sint Jacobsstraat vormden de uitgangspunten voor de reconstructie van de oudste
verkaveling aan de westzijde van de Amstel. In de archeologische reconstructie werd een bevestiging
gevonden voor de historische hypothese dat de vroegste landinrichting aan de westzijde van de stad
bestond uit kavels met een standaardbreedte van 30 roede breedte. 1126 De westelijke begrenzing van de
ontginning lag bij een waterscheiding ter plaatse van de in 1413 aangelegde Kostverlorenvaart.
Aan de oostzijde van de Amstel bestonden minder ijkpunten voor een reconstructie van de ontginningsverkaveling. Een aanzet is gegeven door uit te gaan van het natuurlijke watertje de Vogelenzang ter
plaatse van de Wijde Lombardsteeg. Bij de Kloveniersburgwal moet de verkaveling een draaiing naar het
noordoosten hebben gemaakt, hiermee de Amstelbocht volgend. Zowel de Kloveniersburgwal als de
Oudeschans kunnen bij deze hypothese een oorsprong hebben gehad in ontginningssloten. Deze aanname wordt ondersteund door het feit dat archeologisch een ontginningssloot is getraceerd bij de Rapenburgerstraat, op 30 roeden oostelijk van en parallel aan de Oudeschans. De verkaveling ten zuiden
van de tegenwoordige Blauwbrug is weer vanaf de Amstel naar het oosten georiënteerd. Als achterkade
1125
Het gaat om archeologisch getraceerde sloten en een dijklichaam, de studie naar de Jordaan van J.Z. Kannegieter, de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 en het kadastrale minuutplan van 1832.
1126
Verkerk 1998, 21; Verkerk 2017, 165. Hierbij moet worden opgemerkt dat gelet op het geringe verschil tussen 30 Stichtse en 30 Rijnlandse roeden – respectievelijk 112,68 m en 113,02 m – op basis van archeologische sporen geen uitsluitsel kan worden gegeven over de
gebruikte maatvoering. Meest waarschijnlijk is dat de Stichtse ontginners gebruik maakten van hun eigen maatvoering.
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diende hier waarschijnlijk de huidige Linnaeusstraat, die historisch is terug te voeren op de Oetewalerweg, waaraan op de kruising met de Sint-Anthoniesdijk ergens vóór 1387 het gehucht Oetewaal tot ontwikkeling kwam. Deze weg ligt niet alleen parallel aan de Amstel, maar bovendien ook op een afstand
van circa 1250 m, die gelijkstaat aan de ontginningseenheid van zes voorling.

203 Amsterdam rond 1200 met aan de westzijde de zijkades die beginnen bij de Sint Jacobsstraat en de Heiligeweg (Overtoom), de waterscheiding (de latere Kostverlorenvaart), de Boerenwetering die uitwatert in de Amstel bij het Spui en de Oetewalerweg als mogelijke
achterkade van de ontginningen aan de oostzijde van de Amstel (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Na de ontginning van Amstelland in de elfde en twaalfde eeuw ontstond bewoning in bijvoorbeeld Ouderkerk en Diemen, maar de Amstelmonding waar nu Amsterdam ligt, werd overgeslagen, eenvoudigweg omdat het een onbegaanbaar drassig land was met de Amstel en het IJ als twee op elkaar uitwaterende onbeduidende veenstroompjes. De Amstel – zo bleek uit het Noord/ Zuidlijnonderzoek – was
voortgekomen uit een prehistorische getijdengeul, waarlangs al vanaf 2700 voor Christus incidenteel
bewoning voorkwam langs de oevers. Voor permanente bewoning was het landschap te drassig. 1127 Hierin kwam verandering in de jaren rond 1170, toen een reeks stormvloeden het landschap dusdanig veranderde – de monding van de Amstel werd via het verbrede IJ verbonden met de Zuiderzee – dat het een
aantrekkelijke vestigingslocatie werd. 1128

8.2.2 Topografie 1175-1225
Nog in het laatste kwart van de twaalfde eeuw streken de eerste bewoners neer aan de Amstelmonding.
Zij waren waarschijnlijk afkomstig uit de omliggende rurale nederzettingen. Op basis van het verspreidingspatroon van de oudste waterbodemvondsten (1175-1225) kunnen drie zones worden aangewezen
waar – in de directe omgeving – bewoning moet zijn geweest. 1129 Het gaat om het gebied aan de noord1127

Gawronski 2017, 84.
Gawronski 2017, 76.
1129
De betekenis van vondsten in een waterbodem als directe afspiegeling van de activiteiten kwam goed naar voren bij het Noord/ Zuidlijnonderzoek, zie Gawronski en Kranendonk 2018, 23-25.
1128
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zijde van de Nieuwendijk ter hoogte van de Nieuwe Nieuwstraat, een zone aan de noordzijde van de
Kalverstraat en een zone rond het meest zuidelijke deel van de Warmoesstraat ter hoogte van de toen
nog niet bestaande Dam. Daarnaast werd ter plaatse van de huidige Oude Kerk een begraafplaats gelokaliseerd, waarvan één begraving uit circa 1150-1215 – een circa 35 jaar oude man in een boomstamkist –
werd opgegraven.

8.3

Ruimtelijke ontwikkeling 1225-1350

8.3.1 Topografie
Over de vroegste huizenbouw en de mate waarin deze bebouwing een doorgaand (terpen)lint vormde,
weten we vooralsnog niets. De reden hiervoor is dat de eerste nederzetting mogelijk werd weggevaagd
bij de stormvloeden van 1214 en 1219. De oudste – archeologisch getraceerde – bebouwing dateert van
ná 1225 en bevond zich aan de westzijde van de tegenwoordige Nieuwendijk en Kalverstraat en de oostzijde van de Warmoesstraat en Nes. Het lijkt er dan ook op dat na de stormvloeden de bewoners van de
verspoelde nederzetting een nieuwe start maakten achter de dijken die – op basis van historische bronnen – rond 1220 moeten zijn aangelegd. Met deze vaststelling van de vroegste fasering van de bewoning
– en de verschuiving landinwaarts – beschikken we over belangrijke informatie om de theorieën ten aanzien van de ligging van de oorspronkelijke ontginningsbasis rond de Nieuwendijk te toetsen. De Bont
reconstrueerde deze op de knik in de verkaveling tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal en
Verkerk tussen de Nieuwendijk en het water van het Damrak. 1130 De archeologisch vastgestelde verschuiving van de oudste bewoning van de waterzijde naar binnendijks land onderbouwt de theorie dat de ontginningsbasis oorspronkelijk aan de oostzijde van de Nieuwendijk moet worden gezocht, maar dat deze
door de stormvloeden van rond 1215 tegelijk met de oudste bebouwing is weggeslagen. Van een verschuiving van de oudste bewoning oostwaarts richting water – zoals betoogd door De Bont – ontbreekt
vooralsnog ieder bewijs.
In hoeverre de nederzetting zich vanaf 1225 ontwikkelde vanuit meerdere kernen is niet bekend.
Vanaf het midden van de veertiende eeuw wordt in geschreven bronnen gesproken over vijf verschillende buurten aan weerszijden van de Amstel. 1131 Het gaat om de Windmolenzijde langs de Nieuwendijk,
Bindwijk rondom de Kalverstraat tot aan het Spui, de Kerkzijde langs de Warmoesstraat en Gansoord en
Grimmenes langs de Nes.
De dertiende-eeuwse bebouwing langs de Nieuwendijk en de Kalverstraat was opgetrokken in
houtskeletbouw en bestond uit één ruimte van gemiddeld 8 x 4 m zonder apart stalgedeelte. Deze bebouwing werd gebruikt voor zowel bewoning als de uitoefening van een ambacht. Aan de Nieuwendijk
bevonden zich een weverswerkplaats (1225-1250) en een smederij (1250-1300). Enkele decennia later, in
de jaren 1250, vond de eerste bouwontwikkeling plaats aan de oostzijde van de Amstel. In de jaren tachtig of negentig van de dertiende eeuw kwam aan de noordzijde van het oostelijke bewoningslint langs de
Amstel – de Nieuwendijk – bij de uitwatering van de Boerenwetering via de latere Dirk van Hasseltssteeg
in het Damrak een bakstenen verdedigingswerk tot stand. Met de thans beschikbare archeologische
dateringsinformatie en historische achtergronden kan graaf Floris V als de meest waarschijnlijke bouwheer worden beschouwd. Opvallend is dat geen enkel historisch document bestaat waarin over een versterking op deze locatie wordt gesproken. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn – die ook door archeologische gegevens wordt ondersteund – dat het bouwwerk er maar korte tijd heeft gestaan of nooit is voltooid. Het verdedigingswerk werd waarschijnlijk in het begin van de veertiende eeuw gesloopt. Het bestond in ieder geval niet meer in 1333, toen op dit terrein hofsteden werden uitgegeven door graaf Willem III.

1130
1131

De Bont 2014, 192 en Verkerk 2017, 163.
De Melker 2002, 11.
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204 Ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stad. De nederzetting ontwikkelt zich aan beide zijden van de Amstel, een verbinding
ontstaat met de aanleg van de dam, waarna de Boerenwetering wordt doorgetrokken. Rond 1350 worden de voorburgwallen aangelegd
en rond 1380 volgen de achterburgwallen. Bij de stadsuitbreiding van 1425 wordt de stad omzoomd door een verdedigingswal langs het
Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade. Deze wordt vanaf 1482 versteend. Aan de oostzijde van de stad ligt het havengebied de
Lastage. In het veenweidegebied liggen tevens het Karthuizerklooster (linksboven), het Regulierenklooster (midden onder) en op de
kruising van de Sint-Anthoniesdijk en de Oetewalerweg het gehucht Oetewaal (rechts) (kaarten: Thijs Terhorst, MenA)

Op dat moment was de uitwatering van de Boerenwetering al verlegd van de Dirk van Hasseltssteeg naar
de Kolksteeg.
Wanneer Amsterdam voor het eerst werd voorzien van een verdedigingswal is historisch gezien
in nevelen gehuld. Archeologisch staat vast dat er rond circa 1333-1350 een aarden wal was die is opgegraven ter plaatse van de latere Dirk van Hasseltssteeg. Historisch is duidelijk dat Amsterdam rond 1350
was omsloten door een aarden wal met gracht in het tracé van de Oudezijds- en Nieuwezijds Voorburgwal. De Nieuwezijds Voorburgwal kwam voort uit de verlenging van de Boerenwetering en werd vanaf de
Nieuwezijds Kolk doorgetrokken naar het IJ. De oude afwatering door de Kolksteeg werd in de tweede
helft van de veertiende eeuw gedempt. De noordelijke afbuiging van de stadswal liep door de Nieuwezijds Armsteeg – waar het wallichaam archeologisch tot volledige hoogte is opgegraven – tot aan de
Windmolenzijdepoort op de kruising met de Nieuwendijk. Over de noordelijke afbuiging van de Oudezijds Voorburgwal bestaat de historische hypothese dat deze in eerste instantie in de omgeving van de
Oudezijds Armsteeg lag en aan het einde van de veertiende eeuw is verlegd bij de bouw van de SintOlofspoort. Gelet op de middenveertiende-eeuwse datering van de dijk ter plaatse van de latere stadspoort en het ontbreken van een stadsgracht op verschillende archeologische locaties rond de Oudezijds
Armsteeg die in de afgelopen jaren zijn onderzocht, kan deze hypothese op archeologische gronden als
onwaarschijnlijk worden beschouwd. 1132
1132

Hypothese fasering Oudezijds Voorburgwal: Speet 2004, 83; archeologische vindplaatsen: Lange Niezel (MenA vindplaats LN1, 2012,
zie Gawronski en Jayasena 2013 (MenA AAR 77), Oudezijds Voorburgwal/ Heintje Hoekssteeg (MenA vindplaats OZV9, 2013-2014, zie
Gawronski en Jayasena 2017 (MenA AAR 100) en Oudezijds Armsteeg 6-12 (MenA vindplaats ARM, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011
(MenA AAR 60).
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8.3.2 Organisatie en ophogingstechnieken
De archeologische bevindingen onderbouwen het historische beeld van een bestuurlijke en functionele
tweedeling in de dertiende-eeuwse nederzetting. 1133 Op de oostelijke oever was het grootste deel van
het land in het bezit van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van Holland. Het genoemde grafveld ter plaatse van de latere Oude Kerk geeft een – indirecte – aanwijzing voor de lokalisering van
een hof of kapel. Aan de westzijde van de Amstel was het grondbezit van de Van Amstels minder omvangrijk en bovendien versnipperd.
Archeologische gegevens tonen een verschillende aanpak bij de ontwikkeling van de oost- en
westzijde van de nederzetting. Aan de westzijde van de Amstel werden uitsluitend individuele huisterpen
opgeworpen. Deze werden regelmatig verhoogd en uitgebreid en groeiden uiteindelijk aaneen tot een
terpenlint. Archeologische sporen rond de latere Nieuwendijk laten zien dat zich hier in de dertiende
eeuw een ambachtelijke stadskwartier bevond. De ophogingen aan de oostzijde van de Amstel werden
vanaf het midden van de dertiende eeuw systematisch uitgevoerd en – zoals het lijkt – centraal aangestuurd. In plaats van individueel opgehoogde huisplaatsen werd hier een dijklichaam aangelegd tussen –
in ieder geval – de Dam en het Oudekerksplein en verrees aan de landzijde bebouwing. Rond 1300 werd
het gehele dijklichaam opnieuw opgehoogd. Hiervoor moest de bebouwing wijken, maar na ophoging
keerde deze terug op precies dezelfde kavels. Vanaf de eerste bebouwing werd een verkaveling gehanteerd die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan.
Ophogingen in de dertiende- en veertiende eeuw vonden vrijwel uitsluitend plaats met veen- en
kleizoden die waren gestoken in de directe omgeving, rond de monding van de Amstel of het veenweidegebied achter het bebouwingslint. Hierin vermengd werden soms kleine hoeveelheden afval en lagen
van mest.

8.4

Ruimtelijke ontwikkeling 1350-1578

8.4.1 Topografie
Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw onderging de stad een snelle groei. Hierbij werden de
laaggelegen terreinen tussen de dijkstraten en de voorburgwallen opgehoogd en verkaveld. Om dit gebied te ontsluiten werden stegen aangelegd. Terwijl historische bronnen alleen indirecte aanwijzingen
geven voor een veertiende-eeuwse oorsprong van de stegen – de oudste vermeldingen zijn van een eeuw
later – geven archeologische gegevens hiervoor concreet bewijs, zoals bij de Dirk van Hasseltssteeg. 1134
Het ophogen en versmallen van de Amstel door landwinning in de veertiende eeuw had grote
consequenties voor de waterafvoer naar het IJ. Dit verklaart waarom in de jaren 1380 op korte afstand
van de voorburgwallen de achterburgwallen werden gerealiseerd: als extra waterafvoer. De tussenliggende zone werd pas in het begin van de vijftiende eeuw opgehoogd en bebouwd. Vanaf 1425 breidde de
stad zich uit tot aan het Singel, de Kloveniersburgwal en de Geldersekade. In dezelfde periode kwam aan
de oostzijde – buiten de omwalling – het havenkwartier de Lastage tot ontwikkeling. Ten zuiden van het
Spui werd de Amstel versmald door landwinning en de Kalverstraat doorgetrokken tot aan de huidige
Munt.
De sterke groei van de bevolking in de zestiende eeuw en het uitblijven van een stadsuitbreiding
leidden ertoe dat – naast verdichting van de bebouwing binnen de ommuring – de omliggende veenweidegebieden geleidelijk kleinschalig werden opgehoogd en tegen het einde van de zestiende eeuw illegaal
waren volgebouwd met huizen en ambachtelijke werkplaatsen. Met de gereconstrueerde ontginningsverkaveling als raamwerk, in combinatie met archeologische gegevens, historisch-topografische infor1133

Zie De Melker 2002, 270.
Zoals de Coppe Lanensteeg, zie De Melker 1994, 129-139. De eerste bebouwing aan de Dirk van Hasseltssteeg is te dateren in het
derde kwart van de veertiende eeuw (MenA vindplaats NZK5, 1994).
1134
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matie en voor het westelijke deel het kadastrale minuutplan, was het mogelijk om de opdelingen van de
ontginningskavels en hiermee het complete zestiende-eeuwse verkavelingspatroon van het veenweidegebied tussen de stadsmuur aan het Singel en de Kostverlorenvaart te reconstrueren. 1135 Op basis hiervan
waren zones te definiëren die op dat moment al waren bebouwd.

8.4.2 Organisatie
Het Amsterdamse graaf- en modderwerk was in deze periode vaak een combinatie van stedelijk- en particulier initiatief. Voor de veertiende- en eerste kwart van de vijftiende eeuw bestaat archeologisch bewijs dat bouwgrond waarvoor moest worden opgehoogd op twee wijzen werd uitgegeven. Bij de eerste
methode werd een gebied grootschalig opgehoogd of aangeplempt, waarna het in afzonderlijke kavels
werd uitgegeven. De tweede aanpak bestond uit de uitgifte van kavels water in het IJ met de verplichting
aan de kopers om de aanplemping voor hun rekening te nemen. 1136 Verdere landwinning op dergelijke
percelen was veelal op basis van particulier initiatief. Dit leidde ertoe dat een geblokte oeverlijn kon ontstaan met verschillende soorten beschoeiingen.
Opvallend is dat de bouwwoede in de stad in de zestiende eeuw weinig ophogingswerk met zich
meebracht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste bouwprojecten werden uitgevoerd op terreinen die al waren opgehoogd in de veertiende- en vijftiende eeuw en bij de zestiende-eeuwse ontwikkeling nog maar weinig extra ophoging behoefden.

8.4.3 Ophogingstechnieken
Het meest gangbare ophogingsmateriaal in de veertiende- en vijftiende eeuw bestond net zoals in de
voorgaande periode een combinatie van klei en veen(zoden). Aan het havenfront werd in de vijftiende
eeuw – op kleine schaal – voor het eerst gebruik gemaakt van schoon zand om oeverland mee op te hogen. 1137 Voor de veertiende-eeuwse landwinning in de Amstel werden de drassige met riet begroeide
oeverzones van de rivier opgehoogd. Voor de landwinning vanuit de Nieuwendijk in het Damrak bestaat
archeologisch bewijs dat dit werd aangepakt door eerst aan de waterzijde een lage dijk aan te leggen om
het op te hogen terrein te beschermen tegen (hoog) water uit de Amstel. Vervolgens werd het op te hogen terrein verstevigd met rietmatten, als basis voor een ophoging met klei en veenzoden, plaatselijk
vermengd met mest en huishoudelijk afval. Het gebruik van rietmatten bij ophogingen van drassig land
kwam veelvuldig voor in veertiende- en vijftiende-eeuws Amsterdam. Indien noodzakelijk werden ook
grondverbeteringen met houtconstructies toegepast.
Met de groei van de stad – en navenant de ophogingsactiviteiten – moest het ophogingsmateriaal van steeds verder komen. Eind vijftiende- en begin zestiende eeuw werd voor het eerst systematisch
gebruik gemaakt van stadsafval als ophogingsmateriaal. De oudste – thans bekende – voorbeelden van
dergelijke projecten was de ophoging van een drooggevallen watervlak in de binnenbocht van de Amstel
(circa 1480-1500) en de ophoging van drassig land aan de zuidzijde van de Lastage (circa 1500-1550).

1135

Hiervoor werd gebruik gemaakt van het historische onderzoek van J.Z. Kannegieter, verschillende archeologische vindplaatsen en voor
het deel tussen singelgracht en Kostverlorenvaart een zeventiende-eeuwse opmeting van het buitengebied en het kadastrale minuutplan
van 1832. De archeologische informatie handelt over kavelsloten en beschoeiingen, structuren gerelateerd aan woningen en werkplaatsen
en hoogteligging van het buitengebied.
1136
Een voorbeeld van de eerste aanpak betreft een middenveertiende-eeuwse integrale landwinning van minimaal 100 m oeverzone
tussen Nes en Rokin, die werden uitgegeven aan particulieren. Hetzelfde zien we bij het bouwrijp maken van kavels tussen de dijkstraten
en de voorburgwallen, hier lijkt eerst een centraal aangestuurde ophoging te hebben plaatsgevonden, waarna de verdere ophoging werd
uitgevoerd door de individuele eigenaren. Uitgifte van kavels water aan de IJ-oever gebeurde in 1424 aan weerszijden van de Nieuwe
Brug.
1137
Vastgesteld op MenA vindplaatsen Zeedijk (ZDK, 1985) en Prins Hendrikkade 52-53 (PH19, 2018-2019).
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205 Ruimtelijke ontwikkeling 1575 tot 1675 (kaarten: Thijs Terhorst, MenA)
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8.5

Ruimtelijke ontwikkeling 1578-1800

8.5.1 Topografie
Bij de Eerste- en Tweede Uitleg werd een deel van de al bestaande voorstad binnen de stadsomwalling
getrokken, maar de ongecontroleerde organische groei buiten de vestingwerken ging onverminderd
voort. Bij de Derde Uitleg werd in feite de al bestaande voorstad aan de westzijde binnen de stadsomwalling getrokken. Bovendien was met de verplaatsing van de bewoners van het deel waar de grachtengordel werd aangelegd naar de Jordaan deze buurt al in korte tijd dichtbevolkt en volgebouwd. In het midden van de zeventiende eeuw waren de gebieden tussen de vestingwal ter plaatse van de latere Leidsegracht en de Amstel en tussen de Amstel en de Sint-Anthoniesdijk geheel ontwikkeld. Vanaf het tweede
kwart van de zeventiende eeuw werd het landelijke gebied aan de westzijde van de stad in een hoog
tempo bebouwd. 1138 In 1660 werd een deel van deze buitenstedelijke bebouwing opgenomen in de Vierde Uitleg, tussen de Leidsegracht over de Amstel naar het IJ. Het hele gebied werd onteigend en opnieuw
verkaveld. De Sint-Anthoniesdijk werd verlegd en het gehucht Oetewaal verdween geheel van de kaart.

8.5.2 Organisatie
Bij de vier opeenvolgende stadsuitbreidingen tussen 1585 en 1660 viel het grondwerk onder het takenpakket van het Stadsfabrieksambt, het stedelijke bouwbedrijf. In deze periode werden stedelijke ophogingsprojecten een verlengstuk van de afvalverwerking. Zo werd de vuilophaal en afvalverwerking in
perioden van stadsuitbreidingen geheel gecentraliseerd en aangestuurd door de stad, die zo ongelimiteerd kon beschikken over afval als ophogingsmateriaal. Archeologisch is dit terug te zien in de bodemopbouw van de aangelegde eilanden, maar ook de vestingwerken. 1139

8.5.3 Ophogingstechnieken: grondwerk
Bij deze stadsuitbreidingen werd een vaste werkwijze gehanteerd voor de aanleg van eilanden langs de
IJ-oever. Dit gebeurde door grachten te graven in buitendijks land en de tussenliggende zones – de eilanden – op te hogen. Alleen de randzones, zoals de noordzijde van Rapenburg en de zuidzijde van Vlooienburg ontstonden door aanplemping (afb. 206). Voor deze eilandaanleg bestonden twee ophogingsvarianten. Bij de eerste – toegepast in 1592 op Uilenburg, Marken en Rapenburg – werd het drassige oppervlak van de weilanden waar nodig verstevigd met rijshout. Vervolgens werden de grachten gegraven en
de grond die daarbij vrijkwam – een mengsel van klei en veen – werd gebruikt om de tussenliggende
zones – de eilanden – op te hogen. Bij de tweede variant – archeologisch vastgesteld bij de eilanden
Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (1660-1663) – werd het buitendijkse land eerst geëgaliseerd en opgehoogd met een pakket van stadsafval. Vervolgens werd net zoals bij de werfeilanden van
1592 opgehoogd met de grond die vrijkwam bij het uitgraven van de grachten. Tenslotte werd het geheel
afgedekt met een kleilaag: baggerspecie gewonnen door baggeren in het IJ of de stadsgrachten.
Tegenover deze systematische aanpak staat het improvisatiewerk van andere partijen die land
ophoogden. Deze kochten hun grond en afval van de stad en waren geheel afhankelijk van de beschikbaarheid ervan.

1138

Aan de noordzijde, tot aan de Kattensloot, verrees vanaf 1630 een molenpark, met tientallen houtzaagmolens met bijbehorende
infrastructuur. Aan de zuidzijde verrees in 1630 een nieuw Pesthuis en langs en ontstond een verdichting in de bebouwing langs de Overtoom. Voor Pesthuis, zie Abrahamse 2010, 246. De Pesthuissloot lag ter plaatse van de tegenwoordige Bosboom-Toussaintstraat. Het
Pesthuis werd gesloopt in 1937.
1139
Eerste Uitleg: Amstelstraat, AMS2, Gawronski, Dautzenberg en Veerkamp 2007; Derde Uitleg: Raamplein, RMP, 2018.
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206 Land en water in de stad: bij de groei van de stad werd nieuw land opgehoogd, grachten gegraven, oude grachten gedempt en land
gewonnen (dempingen en landwinning in rood) door ophoging van de drassige Amsteloevers en aanplempingen in het IJ. Hier is de situatie tot 1675 aangegeven op het kadastrale minuutplan van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Op Oostenburg is het contrast tussen beide soorten ophogingen goed te zien. Zo werd in de ophogingslagen van de werfeilanden van de VOC niet gewerkt volgens de methode van het Stadsfabrieksambt,
maar gebruikte de VOC hiervoor een willekeur aan ophogingsmaterialen: baggerspecie, aarde en plaatselijk concentraties van afval. 1140

8.5.4 Ophogingstechnieken: houtconstructies
Beschoeiingen
Ophogingen die aan water grensden moesten worden voorzien van een houten beschoeiing of een bakstenen walmuur. De in Amsterdam door de tijd meest toegepaste beschoeiingen bestonden uit een
staander constructie, waarvan het oudst bekende is opgegraven langs de IJ-oever bij de Nieuwendijk en
1140

Gawronski en Jayasena 2011b, 15-17, 22-27, 32 (MenA AAR 58, OOST4); Gawronski, Jayasena en Terhorst 2016, 16 (MenA AAR 99,
OBV).
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dateert van circa 1387. 1141 Beschoeiingen van dit type bestonden uit gekantrechte eikenhouten palen, die
vaak tot acht meter in de bodem waren gedreven. 1142 Aan de binnenzijde werden planken geplaatst.
Deze waren vaak niet aan de palen bevestigd, maar bleven door de gronddruk op hun plaats. Hiervoor
werden niet altijd nieuwe planken gebruikt. Het gebruik van scheepshout kon het voordeel hebben dat
wanneer het was gebreeuwd dit een extra bescherming bood tegen het water. De palen werden afgedekt
door een liggende jukbalk en met elkaar verbonden via een pen en gat verbinding. 1143 In de Amsterdamse
staander-constructie is geen typologische ontwikkeling te zien (afb. 207).

207 De beschoeiing van het zeventiende-eeuwse buitendijkse land, links die uit circa 1602 langs de Uilenburgergracht met daar onder het
rijshout aan de basis van het opgehoogde eiland en rechts ditzelfde type beschoeiing op een ontwerp uit 1682 voor de verhoging van NAP
+1,23 tot NAP +2,11 m; behorend bij de dijkverhoging tot NAP +2,67 m (links Ranjith Jayasena, MenA; rechts Stadsarchief Amsterdam,
5028, inv. nr. 604)

Schoren en trekankers
Beschoeiingen konden extra worden verstevigd aan de buiten- of binnenzijde. Aan de buitenzijde ging
het om schoren, die schuin tegen de beschoeiing waren geplaatst. Het belangrijkste nadeel van schoren
was dat ze aanmeren tegen de beschoeiing bemoeilijkten. In Amsterdam is de toepassing van schoren
alleen vastgesteld in de zeventiende-eeuwse beschoeiing langs de IJ-oever van het VOC-werfeiland op
Oostenburg. 1144 Voor verstevigingen aan de achterzijde werden houten trekankers gebruikt. De belangrijkste functie van trekankers was om te voorkomen dat de beschoeiing door verticale druk van het achterliggende grondpakket naar buiten zou worden geduwd. Trekankers bestonden uit lange houten kruisvormige constructies die aan de achterzijde van de palen van de beschoeiing waren bevestigd en zelf via
1141

MenA-vindplaats Prins Hendrikkade 34-37 (PH), 1988.
De lengte van de palen is vastgesteld in de Valkenburgerstraat (Gawronski en Jayasena 2016, 19) en de Oostenburgervoorstraat (Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 26).
1143
De oudste tot dusver archeologisch onderzochte beschoeiing waarbij palen en jukbalk via een pen en gatverbinding waren verbonden
dateert uit het derde kwart van de vijftiende eeuw (MenA vindplaats Prins Hendrikkade 53 (PH19), 2018).
1144
MenA-vindplaats Oostenburg (OOST1), 2001.
1142
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palen in de oksels van het kruis in de bodem waren verankerd. Het gebruik van trekankers in Amsterdamse beschoeiingen gaat terug tot de veertiende eeuw. Ze werden toegepast bij landwinning in het Damrak
vanaf de Nieuwendijk en in het Rokin vanuit de Kalverstraat rond 1350. 1145 Bij de ophoging van het moerasland aan de zuidzijde van de Lastage in de eerste helft van de zestiende eeuw werd een beschoeiing
getimmerd die werd ondersteund door trekankers die onderaan – aan de achterzijde van – de beschoeiing waren geplaatst.

208 Beschoeiingen langs de zuidzijde van de insteekhaven van de Stadsschuitenmakerswerf op Oostenburg met afgezaagde trekankers
uit een eerste fase (1), een achttiende-eeuwse beschoeiing met bijbehorende trekankers (2), waarvan twee nog bevestigd (pijlen) en de
laatste negentiende-eeuwse beschoeiing (3) (foto: Ranjith Jayasena, MenA)

Trekankers werden in Amsterdam op grote schaal toegepast vanaf de eerste helft van de achttiende
eeuw. Ze zijn archeologisch gedocumenteerd langs de Uilenburgergracht, op Kattenburg in de beschoeiing van de dam die in de jaren 1790-1794 werd aangelegd rondom het dok van de Admiraliteit, langs de
sloot van het Pesthuis bij de Overtoom en op Oostenburg.1146 Bij herstel en vervanging van beschoeiingen werden oude trekankers vaak niet verwijderd, maar alleen vlak achter de beschoeiing die werd vervangen afgezaagd. De nieuwe beschoeiing kreeg dan zijn eigen nieuwe trekankers. Door deze werkwijze
zit de bodem achter de jongste beschoeiing vaak nog vol met afgezaagde trekankers van verschillende
oudere fasen van deze oevervoorziening. Complete, nog geheel samenhangende constructies van beschoeiingen en bijbehorende trekankers zijn zelden bewaard gebleven, een uitzondering vormden de
achttiende-eeuwse beschoeiingen van de insteekhaven van de Stadsschuitenmakerswerf op Oostenburg
(afb. 208). 1147

1145

MenA-vindplaats en Damrak 49 (DA), 1972 en Hotel Polen (POL), 1980.
MenA vindplaatsen VAL2 (S 87), Kattenburg (KAT3, zie Gawronski en Veerkamp 2009, MenA AAR 38) en Oostenburgervoorstraat
(OBV, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, MenA AAR 99), MenA-vindplaats Wilhelminagasthuisterrein (Tweede Constantijn Huygensstraat / WG plein, WG, 1999, zie Gemeente Amsterdam 2000, 311-312).
1147
OBV.
1146
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Caissonbouw
Bij landwinning konden pakketten grond over de bestaande beschoeiing in het water worden gestort,
waarna aan de waterzijde een beschoeiing werd getimmerd (afb. 209). Een in Amsterdam veel toegepaste techniek bij landwinning was caissonbouw, het bouwen van een houten vak bestaande uit drie of vier
beschoeiingen waarmee een vak werd gecreëerd dat vervolgens kon worden volgestort (afb. 210). 1148
Meestal werd een dergelijk vak getimmerd tegen de beschoeiing van waaruit de landwinning werd uitgevoerd, maar deze techniek kon ook worden gebruikt in open water, zoals bij de aanleg van het Waalseiland.

209 Landwinning bestaande uit een afvalstort van suikerbakkersaardewerk in de Uilenburgergracht, 1700-1730. Goed zichtbaar is dat het
grondpakket over de bestaande beschoeiing in het water was gestort (foto’s: Ranjith Jayasena (l) en Ron Tousain (r), MenA)

210 Caissonbouw in de Uilenburgergracht, gezien vanaf de beschoeiing van waaruit de landwinning is uitgevoerd, opgraving Valkenburgerstraat 72-106, 2016 (foto: Ranjith Jayasena, MenA)

1148

Deze term komt niet geheel overeen met wat eronder wordt verstaan in de tegenwoordige waterbouw en dijkaanleg, maar wordt in de
archeologie gebruikt omdat het de caissonbouw het dichtst benaderd. Zie voor Dordrecht Sarfatij 2007, 62-71; voor voorbeelden uit de
Verenigde Staten en Engeland McDonald 2011, 42-67 (hier wordt gesproken over crib construction). Een caisson in de twintigste- en eenentwintigste is een betonnen bak die al dan niet onder druk in de bodem wordt afgezonken, zoals bij de aanleg van de Metro-Oostlijn en
de Noord/ Zuidlijn. Bij dijkdoorbraken – bijvoorbeeld na de watersnoodramp van 1953 – werden betonnen caissons afgezonken om in
korte tijd een gat te kunnen dichten. Het gebruik om schepen af te zinken bij dijkdoorbraken zoals die bij het Kinselmeer in de zestiende
eeuw kan worden beschouwd als caissons avant la lettre.
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Duurzaamheid van houtconstructies
Houten beschoeiingen hadden een beperkte levensduur van enkele decennia, waarna ze moesten worden gerepareerd of vervangen. 1149 Aan het Amsterdamse waterfront werd dergelijk herstel uitgevoerd,
maar vaker zien we dat de oeverlijn al was opgeschoven door verdere landwinning en tegen de tijd dat de
oude beschoeiing eigenlijk had moeten worden aangepast, deze al was opgenomen in de ophoging van
een nieuwe landwinning. Wanneer een beschoeiing werd vervangen, dan werd daar vaak een nieuwe
beschoeiing direct voor gezet. 1150 Tot circa 1600 werden beschoeiingsconstructies uitsluitend gemaakt
van eikenhout. Vanaf 1600 nam het gebruik van grenenhout – met de grootschalige import vanuit Scandinavië – een hoge vlucht. 1151 Wat in de zeventiende eeuw – met name op door de stad geïnitieerde projecten – een belangrijke rol ging spelen in de uitvoering van beschoeiingen was de kwaliteit van het hout,
zo zien we hoe werd voorgeschreven – en ook archeologisch is teruggevonden – dat de voorkeur werd
gegeven aan het gebruik van eiken palen en dat voor de planken onder water grenenhout en voor die
boven water eikenhout werd gebruikt. Bij particuliere aanplempingen daarentegen – zoals op verschillende percelen langs de Uilenburgergracht – voerden gedurende de gehele zeventiende- en achttiende
eeuw improvisaties de boventoon. Dit is niet alleen terug te zien in de gebruikte grondpakketten, maar
ook de keuzes ten aanzien van bouwhout. In veel gevallen werden beschoeiingen getimmerd van een
willekeur aan hout, waarvan veel hergebruikt materiaal betrof.
Werkelijk duurzame oevervoorzieningen kwamen pas met stenen walmuren. In Amsterdam
werden al in de vijftiende eeuw stenen walmuren gebouwd, maar het was pas vanaf het einde van de
zestiende eeuw dat op stedelijk initiatief structureel werd begonnen met de bouw van stenen walmuren
langs de grachten. 1152

8.5.5 Landwinning in breder perspectief
Landwinningen waren niet een typisch Amsterdams fenomeen. Het is dan ook goed om de blik te werpen op andere steden – gelegen aan een waterweg – waar zich dezelfde processen voltrokken. Als Nederlandse parallel wordt Dordrecht genomen, als buitenlands voorbeeld Londen. Hier werden in de dertiende- en veertiende eeuw grootschalige aanplempingen uitgevoerd die aan de waterzijde werden voorzien van zware houten beschoeiingen. De grootschalige landwinningen aan de oevers van de Theems in
Londen werden niet vanuit een centraal gezag gestuurd, maar waren een aangelegenheid van individuele
grondeigenaren. 1153 De landwinning met constructie van beschoeide hoofden (stabbomen) in Dordrecht
daarentegen werd wel geïnitieerd door de stad. 1154 Zowel in Londen als in Dordrecht waren delen van de
beschoeiingen geprefabriceerd om bij laagtij in korte tijd ter plaatse in elkaar te worden gezet. Waar
nodig werden de stukken dan nog bijgewerkt. 1155 Dit doet de vraag rijzen waarom in Londen en Dordrecht zulke zware landwinningsconstructies werden getimmerd, terwijl de uitvoering in Amsterdam
veel kleinschaliger was.

1149

In de City of London gingen beschoeiingen gemiddeld 20 tot 30 jaar mee (Ayre en Wroe-Brown 2002, 78).
Aan de Nes-zijde van het Rokin werd eind veertiende eeuw de beschoeiing van de grootschalige landwinning van midden veertiende
eeuw vernieuwd, waarbij 1 m naar het water een nieuwe oevervoorziening werd getimmerd (NES en ROK, beschoeiing C). Op Prins Hendrikkade 53 (PH19) werd een zware beschoeiing uit de periode 1450-1475 al rond buiten gebruik gesteld bij een verdere landwinning in het
IJ.
1151
Het oudst bekende grenen houtskelet in Amsterdam bevindt zich in Oudezijds Voorburgwal 98 en dateert uit 1605 of 1606, zie Van
Tussenbroek 2012, 176-177.
1152
Vanaf 1591 werd de aanleg van stenen walmuren een van stadswege uitgevoerde aangelegenheid en in 1595 verrezen de eerste walmuren (Abrahamse 2010, 284-285). Een in 2014 archeologisch gedocumenteerde walmuur ter plaatse van Oudezijds Voorburgwal 206-222
is dendrochronologisch gedateerd ná 1591 en behoort tot deze oudste versteningsfase, zie Gawronski en Veerkamp 2017, 30-33 (MenA
AAR 93).
1153
Ayre en Wroe-Brown 2002, 78.
1154
Sarfatij 2007, 273-274.
1155
Londen: Ayre en Wroe-Brown 2002, 78; Dordrecht: Sarfatij 2007, 65.
1150

296

In verhouding tot Amsterdam onderging Dordrecht een urbanisatieproces dat zich eerder voltrok. Hierbij werd in de dertiende- en veertiende eeuw in totaal vijf tot zes meter opgehoogd. De structurele aanpak van grondpakketten en houtconstructies resulteerde in een draagkrachtige ondergrond,
waar zonder problemen huizen konden worden gefundeerd op staal, terwijl in Amsterdam op aangeplempte grond vrijwel zonder uitzondering werd gebouwd op roosterfunderingen. 1156 In Amsterdam
vond de eerste landwinning plaats langs de oevers van de Amstel en het Rokin, bovendien op al drooggevallen oeverland, waardoor zware beschoeiingsconstructies of caissonbouw niet nodig waren. Daarnaast
begon de ontwikkeling van het havenfront pas in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het verschil met
Londen hangt mogelijk samen met de dynamiek van de getijdenrivier de Theems, die aanzienlijk breder
was en sneller stroomde dan het IJ.

8.6

Ruimtelijke ontwikkeling 1800-heden

8.6.1 Topografie
In de negentiende eeuw vond een enorme schaalvergroting plaats in de stadsuitbreidingen. Bij de ontwikkeling in de buitenpolders werd de structuur van de prestedelijke verkaveling in grote lijnen gehandhaafd, zoals bijvoorbeeld nog zichtbaar in de zuidwest-noordoostrichting van de straten in de Pijp. Met
deze aanpak werd gebroken bij de twintigste-eeuwse uitbreidingen in het kader van het AUP, toen de
landschapsstructuur ondergeschikt werd gemaakt aan de stedenbouwkundige ontwerpen. In de negentiende eeuw werd de rol van het Stadsfabrieksambt overgenomen door de Dienst der Publieke Werken.
Een grote verandering in de stedelijke topografie vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw was de
demping van grachten en grote delen van de Amstel, de inpoldering aan de westzijde van de stad als
onderdeel van de aanleg van het Noordzeekanaal en de reeks eilanden in het IJ (afb. 208), van het Stationseiland (1872-1877) tot IJburg (vanaf 1998).

8.6.2 Ophogingstechnieken
De ophogingstechnieken werden in de negentiende eeuw onderging een stuk geavanceerder en dat is te
zien in de omvang van de ophogingen (afb. 212). Bij de uitvoering van Plan Kalff werden de polders rond
de stad integraal opgehoogd van het polderpeil op gemiddeld NAP -1,5 m tot het stadspeil, dat tussen
NAP +0,20 m en +0,70 m lag. Het polderpeil van de gebieden die in de twintigste eeuw bij de stad werden
getrokken lag op gemiddeld NAP -2 m en het bijbehorende maaiveld een halve meter hoger op NAP -1,5
m. Vóór 1950 werden dergelijke terreinen opgehoogd tot stadspeil: een maaiveldverhoging tot NAP
+0,70 m. Hiervoor moest een zandpakket worden opgebracht met een dikte van 4 m, waarvan na inklinking de helft overbleef. Met ingang van het ‘peilbesluit’ van 1950 werd voortaan alleen nog maar opgehoogd tot ‘boven polderpeil’. Het maaiveld kwam hiermee circa 1,20 m boven het waterpeil (polderpeil)
te liggen. In de praktijk betekende dit een verhoging tot circa NAP -0,80 m. Het grote voordeel hiervan
was dat nog slechts een ophogingspakket van 2 m zand in plaats van 4 m was vereist. Zand werd vanaf
de tweede helft van de negentiende eeuw het belangrijkste ophogingsmateriaal. De belangrijkste reden
hiervoor was de drainerende werking ervan. Zand werd aangevoerd vanuit het Gooi, de ontgraving van
het Noordzeekanaal en later IJmuiden. Technologische ontwikkelingen maakten het mogelijk om het
zand uit het Noordzeekanaal te transporteren via een persleiding, om vervolgens per trein met kiepwagentjes naar de ophogingslocaties te brengen. De ophogingen vonden plaats in vakken en stroken. Toen
halverwege de twintigste eeuw de zandaanvoer dreigde te stagneren, en om als stad zelfvoorzienend te
worden, werd gestart met zandwinning uit de Sloterplas. Inmiddels was het vanaf de jaren 1930 mogelijk

1156

Sarfatij 2007, 278-279.
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geworden om naast het traditioneel opbrengen zand ook op te spuiten, wat een grote kostenbesparing
met zich meebracht.

211 De ontwikkeling van de moderne stad, links in 1832 en rechts in de tegenwoordige situatie (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

212 In de negentiende- en twintigste eeuw verveelvoudigde de schaal van landwinning. Amsterdam onderging een verandering van waterstad naar landstad, met dempingen van grachten en versmalling van het IJ door aanplempingen en de aanleg van eilanden. In rood de
sinds 1832 gedempte sloten en watervlakken, in lichtblauw nieuw gegraven water zoals de Sloterplas en het Nieuwe Meer (kaart: Thijs
Terhorst, MenA)
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8.7

Culturele geschiedenis: de analyse van aardewerk

De analyse van aardewerk uit ophogingslagen heeft twee doelen. In de eerste plaats is het een informatiebron voor de datering van de grondpakketten om ze te kunnen gebruiken als bouwsteen in de chronologie van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Ten tweede – en dit komt in het onderstaande aan bod
– is aardewerk een informatiebron over de culturele geschiedenis van de stad. De analyse van aardewerk
uit grote ophogingscontexten geeft informatie over zaken als productie, consumptie, uitwisseling en
interactie. Productie heeft betrekking op twee zaken; de herkomst van het aardewerk – daar waar het is
gemaakt – en de verhouding van importen ten opzichte van ambachtelijke productie in de stad. Consumptie handelt over het gebruik van aardewerk in de stad door de tijd. Vondsten uit ophogingslagen
bieden hiervoor een momentopname van de samenstelling van het gebruiksaardewerk in de stad. Dit
heeft ermee te maken dat stadsaval in een ophogingslaag kan worden beschouwd als een gesloten
vondstcomplex, met een harde begin- en/of einddatum. De vondsten dateren van vóór het moment
waarop een ophoging werd voltooid en afgedekt. Bij Vlooienburg is de bulk van het materiaal gestort in
1595-1597, maar het laatste zeker vóór 1601. Aardewerk uit gesloten vondstcomplexen biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het aardewerkspectrum in de stad op verschillende tijdsmomenten – de
contextdatering – maar ook in de opkomst, bloei en de neergang van verschillende soorten aardewerk in
Amsterdam. Uitwisseling en interactie zijn nauw met elkaar verweven en handelen over de handelsnetwerken waarin aardewerk circuleerde en hoe het aardewerkspectrum in de stad werd beïnvloed door de
komst van nieuwe producten.

8.7.1 Aardewerkdateringen
De datering van Amsterdamse aardewerkvondsten stond al decennialang ter discussie. 1157 Dit had vooral
betrekking op het vroegste aardewerk in Amsterdam. Proto-steengoed werd in Amsterdam gedateerd
vanaf 1160-1170, bijna-steengoed vanaf 1260 en het echte volledig gesinterde steengoed vanaf 12701280, zonder dat daarvoor een goede onderbouwing bestond.1158 Deze keramiekchronologie stond aan
de basis van de dateringen van archeologische structuren en bepaalde zodoende het beeld van de fasering van de Amsterdamse stadsontwikkeling in de dertiende en veertiende eeuw. Het onderzoek naar
middeleeuws aardewerk heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen, niet in de laatste plaats
door het gebruik van het Deventer Systeem als een uniforme wijze om bakselsoorten en vormen te beschrijven. In de afgelopen jaren hebben van verschillende steden typochronologische schema’s het licht
gezien en ook van het aardewerk in Amsterdam is een dergelijk overzicht gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om Amsterdamse vondstcomplexen met aardewerk nog eens tegen het licht te houden voor een
herinterpretatie van de sporen waaruit ze afkomstig zijn. Dit heeft in Amsterdam geleid tot zowel aanscherping van de aardewerkchronologie als de chronologie van de stadsontwikkeling. Deze herijking
leidde niet alleen tot de voor de hand liggende conclusie dat de Amsterdamse chronologie van proto-,
bijna- en echt steengoed synchroon loopt aan die in de rest van Nederland, maar leverde ook nieuwe
dateringsinformatie waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het landelijke onderzoek naar steengoed.
Zo is nu mogelijk gebleken om van een aantal Amsterdamse vondstcomplexen op basis van 14C en dendrochronologische dateringen een terminus post quem datering te geven voor de introductie van bijnasteengoed en steengoed.

1157

In de jaren 1990 werden de Amsterdamse dateringen uiteengezet in Baart 1994a, 24. Eén van de sleutelsites voor de vroege datering
van steengoed was de aarden wal die werd opgegraven in de Dirk van Hasseltssteeg en die zonder direct bewijs werd gedateerd als circa
1300-1304. Het steengoed er onder zou dan van vóór 1304 dateren. In het kader van de voorliggende studie zijn deze vondsten nu gedateerd 1325-1350. De herijking van de Amsterdamse aardewerkdateringen nam een aanvang met Amsterdam Ceramics (Gawronski 2012)
en hierop is in deze studie voortgebouwd.
1158
Baart 1994a, 24; hierin nagevolgd door Bartels met vergelijkbare dateringen (Bartels 1999, 48).
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213 Het vroegste bijna-steengoed en echt steengoed in Amsterdam: links een bijna-steengoed kan van ná 1270 (s4-kan, NDK2-86-1),
rechts twee steengoedkannen van ná 1319 (s1-kan-8, NZR2.00009CER023 en s1-kan-23, NZR2.00225CER001) (foto’s: Wiard Krook (links)
en Harold Strak, MenA)

Voor de datering van bijna-steengoed gaan we naar de terp van de smederij aan de Nieuwendijk, waarvan de oudste fase op basis van 14C analyse van een vlechtwerkwand is gedateerd 1260-1285. 1159 Uit het
achtste loopniveau zijn vondsten geborgen van zowel proto- als bijna-steengoed. Gelet op een ophogingssequentie van gemiddeld vijf tot tien jaar is het aannemelijk dat deze keramiek dateert uit het einde
van de dertiende eeuw. 1160 Een vroege bijna-steengoedkan uit een naburige terpophoging dateert op
basis van een muntvondst van ná 1270 (afb. 213, links). 1161 Deze dateringen maken duidelijk dat het eerste bijna-steengoed in Amsterdam is te dateren in het laatste kwart van de dertiende eeuw. De introductie van echt steengoed in Amsterdam is op basis van vondsten uit de rivierbodem de Amstel op het Rokin
dendrochronologisch te dateren ná 1319 (afb. 213 midden en rechts). 1162 Hierop aansluitend bestaan
sterke historische aanwijzingen dat de steengoedvondsten uit de dempingslaag van de uitwatering van
de Boerenwetering bij de Dirk van Hasseltssteeg kunnen worden gedateerd vóór 1333.
De grootste groep aardewerk in dertiende- en vroegveertiende-eeuws Amsterdam bestond uit
kogelpotaardewerk. Dit was van lokale makelij, mogelijk vervaardigd in huiselijke omgeving door vrouwen, zoals naar voren kwam uit de analyse van vingerafdrukken op het aardewerk. 1163 Opvallend is dat in
grote delen van Noord Holland in een vergelijkbare traditie kogelpotten werden vervaardigd. 1164 Door
middel van mineralogisch onderzoek is vastgesteld dat naast lokale productie ook op kleine schaal kogelpotaardewerk is ingevoerd vanuit Haarlem, Utrecht, Leiden en het Friese IJlst. 1165 In Amsterdam werd
lange tijd aangenomen dat kogelpotaardewerk hier ná 1300 niet meer voorkwam. Deze vroege einddatering had – zo weten we nu – vooral te maken met het feit dat deze was gekoppeld aan de te vroege date1159

Datering Centrum voor Isotopenonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen, oktober 2017, monster GrM 10987, datering 1260-1285 calAD
met 95,41% waarschijnlijkheid.
1160
Bijna-steengoed: typen s4-kan-3 /4 (NDK-268) en s4-bek-1 (NDK-1454).
1161
Kan: NDK2-86-1; munt: NDK2-101-1.
1162
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), zie ook Gawronski en Kranendonk 2018, 332-333.
1163
Baart 1992, 127.
1164
Zo was – bijvoorbeeld – m het type kp-kog-6 een veelvoorkomend model in zowel Amsterdam als Alkmaar. De typen de typen kp-kog2, kp-kog-5 en kp-kog-6 komen onder meer voor in een context die vόόr 1328 gedateerd kan worden, zie Bitter 2009, 97.
1165
Van Wageningen 1988, 90. De interpretatie dat daarnaast het Eiffelgebied een belangrijke toeleverancier zou zijn geweest is discutabel, zie Van Wageningen 1988, 88-89 en Verhoeven 1998, 105-106.
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ring van steengoed. Op basis van een aantal vondstcomplexen met zowel kogelpotaardewerk als echt
steengoed kan thans worden uitgegaan van een einddatering van kogelpotaardewerk in Amsterdam in
de periode 1325-1350. 1166 Het handgevormde kogelpotaardewerk werd toen van de markt verdrongen
door het gedraaide grijs- en roodbakkend aardewerk. 1167 Te onderscheiden zijn de productiecentra
Utrecht, Haarlem, Leiden en Brugge. Daarnaast kwam ook hoogversierd aardewerk voor uit Brugge,
Utrecht en Leiden.1168

8.7.2 Eerste Amsterdamse pottenbakkers
Wanneer de eerste gespecialiseerde aardewerkproductie in Amsterdam van start ging, is historisch niet
bekend. In het oudste keurboek uit 1413 worden tal van beroepen genoemd, maar geen pottenbakkers. 1169 Een aanwijzing dat er mogelijk al wel gespecialiseerde pottenbakkerswerkplaatsen bestonden
vóór die tijd komt uit een archeologisch vondstcomplex dat is opgegraven aan de Prins Hendrikkade. Het
gaat om een afvalstort van aardewerk in een aanplemping op de IJ-oever vanuit de Nieuwendijk, die dateert van ná 1387 en van vóór 1424, toen de oever verder werd uitgelegd in het IJ tot enkele meters uit de
huidige rooilijn van de Prins Hendrikkade bij het Victoria Hotel (afb. 214, links). 1170

214 Grapen van het type r-gra-3, links een exemplaar van de Prins Hendrikkade (PH-123), rechts uit de Oudezijds Armsteeg (ARM-124-1)

Het aardewerk bestaat voor een deel uit sterk gedeukte producten en misbaksels. Bakselanalyse wees uit
dat deze voorwerpen waren gemaakt van een fluviatiele klei uit de omgeving van Bergen op Zoom. 1171 De
herkomst van de klei kan betekenen dat een Amsterdamse pottenbakker gebruik heeft gemaakt van
geïmporteerde klei of dat het ging om de producten van Brabantse pottenbakkers, waarvan de tweede
keus producten – wel eens aangeduid als wrakgoed – in de Amsterdamse haven werden uitgeselec-

1166
Afkomstig uit een dijkophoging aan de Warmoesstraat en een veertiende-eeuwse perceelsloot tegen de fundering van de dan al
gesloopte versterking aan de Nieuwezijds Kolk, vondstcomplexen DAM-8 en DAM-10 en NZK7-29.
1167
Informatie over de herkomst van het roodbakkend aardewerk in dertiende-eeuws Amsterdam is te ontlenen aan het bakselonderzoek
van R. van Wageningen in de jaren 1980.
1168
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.
1169
Keurboek A, zie Breen 1902.
1170
MenA vindplaats Prins Hendrikkade 34-37 (PH, 1988). Datering gebaseerd op dendrochronologische datering van de kade langs de
Nieuwendijk van circa 1387 (1376-1385 en 1381+/-6, monsters PH-164 en 165, datering RING, maart 1999) en het historische informatie
over de verkoop van percelen water door de stad ter plaatse in 1424 met de verplichting om hun watervlak tot land te maken, zie Ter
Gouw 1880, 298-299.
1171
Bakseltype VI, Van Wageningen 1988, 88. Deze klei is afgezet in het vroeg-Pleistoceen en staat bekend als de formatie van Waalre
(voorheen Tegelen Formatie).
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teerd. 1172 Uit een recente vergelijking van Amsterdamse wrakgoed met pottenbakkersafval dat is opgegraven in Bergen op Zoom is gebleken dat de Amsterdamse vondsten zowel stilistisch als typologisch
afwijken van de Bergen op Zoomse vondsten. 1173 Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat het pottenbakkersafval dat is opgegraven in Amsterdam afkomstig was uit Bergen op Zoom.

215 Bord van het type r-bor-1 van klei uit de omgeving van Bergen op Zoom (OL-19 en PH-22-8) en Utrechtse rivierklei (NZK5-323-1)

Aardewerkvondsten van roodbakkend aardewerk van dit Amsterdams-Bergen op Zoomse baksel zijn
niet alleen in de stort aan de IJ-oever gedaan, zo zijn typologisch en baksel technisch identieke vondsten
opgegraven in de gracht naast de Sint-Olofspoort (1375-1425) en uit een particuliere ophoging en een
beerput aan de Oudezijds Armsteeg (1375-1425, afb. 214, rechts). 1174 Een typologisch en stilistisch identiek exemplaar van het bord met slibversiering op de spiegel dat is opgegraven aan de Nieuwezijds Kolk
is van Utrechtse makelij (afb. 215). 1175
Het vormenspectrum van het roodbakkend aardewerk uit de gracht bij de Sint-Olofspoort sluit
goed aan bij het op dit moment bestaande archeologisch beeld van aardewerkproductie in de Noordelijke Nederlanden in de veertiende en vijftiende eeuw. Rond 1400 waren in verschillende steden pottenbakkers actief en deze hadden hun eigen afzetgebied. Zo was in Amsterdam wel aardewerk uit Utrecht
en Haarlem verkrijgbaar, maar niet uit ’s-Hertogenbosch of Zwolle. Des te opvallender is het dat in de
twee laatstgenoemde steden wel hetzelfde assortiment aan aardewerk werd vervaardigd, hetgeen een
aanwijzing vormt dat er ondanks regionale productie – met geringe typologische verschillen – landelijke
trends bestonden in de aardewerkontwikkeling. 1176 We gaan er voorlopig vanuit dat het aardewerk uit
Amsterdamse bodem in Amsterdam zelf is vervaardigd van geïmporteerde klei uit de regio van Bergen
1172

Een dergelijke praktijk zou niet uitzonderlijk zijn, zo lijkt het erop dat ook Aardenburgse en Rotterdamse pottenbakkers hun grondstoffen uit ditzelfde gebied haalden, zie Van Wageningen 1988, 65 en Groeneweg 1992, 119-121.
1173
Pieters 2016, 72-83.
1174
Gawronski en Jayasena 2011. Analyse vond plaats op basis van Van Wageningen’s optische methode voor kleisoort analyse (Van Wageningen 1988, 13-25). Typologische verwantschap bestond bij de r-bak-2, de r-bor-1, de r-gra-3 en de r-gra-20.
1175
Respectievelijk PH-22-8, ARM-34-1 en NZK5-323-1. Bakselanalyse A. C. Lagerweij, 2011.
1176
Een goed beeld van de productie van roodbakkend aardewerk eind veertiende- en uit de eerste helft van de vijftiende eeuw geeft het
pottenbakkersafval uit Zwolle, Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Het gaat om de werkplaatsen van Godeken Pottman in Zwolle (oudste
vermelding 1404), Andries Potter aan de Hogelanden in Utrecht (1398) en twee vijftiende-eeuwse pottenbakkerijen in ’s-Hertogenbosch,
waaronder één van Robbrecht de Potter uit 1437-1461. Zie Clevis 2014, 267-289.
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op Zoomis klei. Opvallend is om te zien hoe belangrijk het aandeel van deze lokale productie was (afb.
216). Zo lag de herkomst van het roodbakkend aardewerk uit de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort voor 3
% in Utrecht, kwam 11 % uit het Noord- en Zuid-Hollandse kustgebied en was maar liefst 86 % van het
aardewerk vervaardigd van de Bergen op Zoomse klei. 1177
kustgebied; 13; 11%

OL, bakselanalyse

Utrecht; 3; 3%

BOZ
Utrecht
kustgebied

BOZ; 102; 86%

216 Sint-Olofspoort, herkomstgebieden van roodbakkend aardewerk (naar Van Wageningen 1988)

8.7.3 Aardewerk uit ophogingen als afspiegeling van stedelijke materiële cultuur
De grootschalige en systematische stadsuitbreidingen vanaf de Eerste Uitleg vielen samen met de internationalisering van Amsterdam. Ophogingen met afval kunnen hierbij worden gebruikt als graadmeter
van de economische activiteiten op maritiem gebied. Om vast te stellen in hoeverre aardewerk uit grootschalige stedelijke ophogingen representatief is voor het complete aardewerkspectrum in de stad wordt
eerst ingegaan op depositie- en postdepositionele processen van dergelijke vondstcomplexen. Gekeken
wordt naar het verschil tussen primaire- en secundaire vondstcontexten en welke informatiewaarde de
compleetheid van de vondsten heeft. Onder compleetheid wordt verstaan het percentage dat de individuele scherven vertegenwoordigen van de oorspronkelijke objecten. Bij een primaire context ligt het
voor de hand om een hogere mate van compleetheid te verwachten dan bij een secundaire context. Als
referentiekader worden vondstcomplexen van ophogings- en aanplempinglagen vergeleken met vondstcomplexen die worden beschouwd als primaire contexten: beerputten (afb. 217). 1178 De vraag is welk
beeld van compleetheid de keramiekvondsten in deze primaire afvalcontexten vertonen. Bij een vergelijking van tien beerputten waarbij de keramiek naar EVE is gekwantificeerd valt op dat de compleetheid
vaak tussen 30 en 45% ligt, maar in enkele gevallen oploopt tot bijna 80%. 1179 Uit deze voorbeelden wordt
duidelijk dat bij gedeeltelijk geleegde beerputten – waar meestal sprake van is – de compleetheid een
ondergrens heeft van 30%. In het geval van een in mindere mate of niet geleegde beerput kan de compleetheid van de voorwerpen oplopen tot bijna 80%.
Bij het archeologisch onderzoek aan de Oostenburgervoorstraat is vastgesteld dat voor de stedelijke ophoging van het zuidelijke deeleiland van Oostenburg stadsafval integraal onderdeel uitmaakte
van het grondwerk en niet zoals op het VOC-werfterrein meer naar het noorden alleen in kleine hoeveelheden is toegepast (afb. 218). 1180
1177

Van Wageningen 1988, 99. Verder was er nog 1 fragment van een Andenne scherf.
Zie voor deze discussie ook Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 95-97. Beerputten zijn perceelsgebonden en het afval is zodoende
vaak te koppelen aan (opeenvolgende) huishoudens op dat adres. De mate van compleetheid van de voorwerpen in deze primaire afvaldump werd achteraf alleen nog beïnvloed door post-depositionele processen zoals periodieke of incidentele legingen. Voor de ontwikkeling van de beerput en in het bijzonder de organisatie van vuilophaal en legingen van beerputten zie Bitter 2011, 35-56; Hupperetz
2010,279-284 en Van Oosten 2017, 41-56.
1179
Oostenburgervoorstraat: Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 71; Zwanenburgwal 35: Lovegrove Pereira 2015; Oudezijds Voorburgwal 40: Ostkamp 2017, 37.
1180
Oostenburgervoorstraat, zie Gawronski, Jayasena en Terhorst 2017, 49-65, 95-97 en 139-143; VOC-werf, zie Gawronski en Jayasena
2011a, 22-27.
1178
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beerput

randen

EVE

N

MAE

breuk

compleetheid (%)

WA24-2 (1600-1700), Warmoesstraat 10

430

192,7

3900

276

20,33

44,8

HAP-53 (1633-1675), Haarlemmerplein 26

133

91,3

1559

166

17,1

68,7

WLO-8 (1675-1725), Zwanenburgwal 35

1093

353,7

4563

757

12,9

32,3

OZV9, BP1 (1675-1800) Oudezijds Voorburgwal
40
OBV-35 (1700-1800), Oostenburgervoorstraat 19

1005

771,4

20396

1145

26,44

76,7

6

2,6

74

29

28,46

43,3

OBV-34 (1700-1800), Oostenburgervoorstraat 23

130

46

1914

192

41,6

35,4

OBV-47 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 9

167

70,3

5572

235

79,26

42,1

OBV-46 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 15

7

3,3

121

24

36,67

47,1

OBV-33 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 25

45

35,8

1947

159

54,38

79,5

OBV-27 (1725-1800), Oostenburgervoorstraat 27

32

13,45

260

39

19,33

42

217 Vondstcomplexen van 10 beerputten naar randen, EVE, aantal scherven (N), Minimaal Aantal Exemplaren (MAE), breuk en compleetheid

De homogeniteit van de ophoging met stadsafval is ook goed zichtbaar in de vrijwel overeenkomstige
bakselverhoudingen in de twee steekproefsgewijs bemonsterde vakken. De compleetheid van de scherven ligt op gemiddeld 14% en hoewel de schervendichtheid verschilt – te verklaren doordat er grote en
kleine scherven zijn – bestaat er wel een overeenkomstig gewicht per m3 van circa 16 kg. Hieruit valt af te
leiden dat bij de ophoging gebruik is gemaakt van een regelmatige verhouding tussen aardewerkafval en
grond. Een vergelijking tussen verschillende ophogings- en aanplempingscontexten wijst uit dat de compleetheid van de keramiekvondsten sterk varieert tussen 10% en 20%, met enkele uitschieters tot boven
de 40% (afb. 218). 1181
vondstcomplex

randen

EVE

N

breuk

compleetheid

WLO-155A (1595-1597/1601)

2856

503,31

10941

21,73

18

WLO-168 (1626)

272

39,1

1119

28,61

14,37

OBV-72 en 94 (1660-1663)

947

133,2

3578

26,86

14,06

OOST4 (1660-1663)

219

23,95

893

37,28

10,9

VAL4-S 220 (1650-75)

18

3,4

147

13,82

18,9

VAL4-S 118 (1625-50)

97

36,07

2584

71,63

37,18

VAL4-S 216 (1650-1700)

160

35,85

160

14,4

22,4

VAL4-S 159 (1650-75)

48

10,9

148

13,6

22,7

VAL4-S 158 (1650-75)

66

11,75

296

25,2

17,8

VAL4-S 122 (1700-50)

171

46,42

402

8,7

27,1

VAL4-S 123 (1700-50)

135

57,8

306

5,3

42,8

218 Vondstcomplexen van 11 ophogings- / aanplempingslagen naar randen, EVE, aantal scherven (N), breuk en compleetheid

De vraag die nu rijst, is in hoeverre de bakselverhoudingen van de verschillende vondstcomplexen representatief zijn voor de stedelijke materiële cultuur in een desbetreffend tijdvak. Hiervoor moeten we kijken naar de compleetheid per bakselsoort en daarnaast het gehele vormenspectrum; welke voorwerpen
al dan niet aanwezig zijn (afb. 219). Hieruit blijkt dat het vormenspectrum een gemiddeld beeld geeft van

1181

Oostenburg, VOC-werf (OOST4), Gawronski en Jayasena 2011a, 22-27; Oostenburgervoorstraat, Gawronski, Jayasena en Terhorst
2017, 50; Valkenburgerstraat (VAL4), Gawronski en Jayasena 2016b, 50.
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de stedelijke materiële cultuur zoals we die ook kennen van andere archeologische vindplaatsen in Amsterdam uit de late zestiende- en zeventiende eeuw. 1182
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219 Bakselverhoudingen in de stedelijke ophogingslaag van Oostenburg naar EVE (OBV, N=77,63) vergeleken met de ophoging van het
VOC-werfeiland (OOST4, N=34,73), twee particuliere aanplempingen aan de Valkenburgerstraat (VAL4 S 158, N=12,95; VAL4 S 159,
N=12,2), en de beerputten van Warmoesstraat 10 WA24, N=192,31) en Haarlemmerplein 26 (HAP-53, N=91,33)

Dit wijst erop dat voor de ophogingen van het Stadsfabrieksambt gebruik is gemaakt van het gehele
scala aan ingezameld huisvuil en niet eerst aan afvalscheiding is gedaan, waarbij alleen specifieke soorten aardewerkafval werden gebruikt voor ophogingswerkzaamheden. De stedelijke ophogingslagen van
Vlooienburg en Oostenburg zijn daarom te gebruiken als een referentiekader voor de interpretatie van
zestiende- en zeventiende-eeuwse vondstcomplexen in de stad. Ook ten aanzien van de datering van het
stadsafval dat werd gebruikt voor de ophogingen geven de vondsten belangrijke informatie. Uit gedateerde keramiek-, metaal- en muntvondsten in combinatie met de historische contextdateringen van de
aanleg van Vlooienburg en Oostenburg blijkt dat voor de stedelijke ophogingen gebruik werd gemaakt
van afval dat niet ouder was dan 25 jaar. Enkele stukken waren nog maar een paar jaar oud toen ze als
afval in een ophoging belandden. 1183 Geconcludeerd kan worden dat voor de ophogingen die werden
uitgevoerd door het Stadsfabrieksambt gebruik werd gemaakt van al het ingezamelde huisvuil, er geen
selectie plaatsvond, en dat er over het algemeen recent afval in werd verwerkt.

8.7.4 Aardewerk en maritieme netwerken
Aardewerkvondsten in de ophogingslagen van Vlooienburg (1595-1597/1601) en Oostenburg (1660-1663)
tonen de materiële weerslag van de historisch bekende handelsnetwerken. Ze zijn indicatoren voor de
internationalisering van de stad en geven tegelijkertijd de verschillende importen een tijdsdiepte. Het
aardewerk uit de ophoging van Vlooienburg, in relatie tot andere vondstcomplexen, geeft het volgende
beeld van het aardewerk in Amsterdam aan het einde van de zestiende eeuw. Via de riviervaart – met
Dordrecht als overslaghaven – werd Amsterdam net zoals in de eeuwen daarvoor doorlopend bevoorraad
met steengoed opslag- en schenkgerei uit het Duitse Rijnland. Het steengoed in laatzestiende-eeuws
Amsterdam is kenmerkend voor de productie uit Frechen, Raeren en Westerwald in deze periode.1184
1182

Zie MenA vindplaats Oostenburg, OOST4 (Gawronski en Jayasena 2011a, MenA AAR 58), Warmoesstraat 10 (WA24, 2014), Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, 2011-2012, zie Gawronski en Jayasena 2016, MenA AAR 90).
1183
Op Vlooienburg gaat dit om steengoedkannen uit de jaren tachtig en begin van de jaren negentig en Werra aardewerk uit 1597 en
1598. Op Oostenburg laat de vondst van een destijds kostbare zilveren lepel uit 1638 zien dat geen afvalscheiding heeft plaatsgevonden,
maar dat ingezameld huisvuil in zijn geheel is gebruikt voor de ophoging.
1184
Goede parallellen buiten Amsterdam zijn steengoedvondsten uit het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla, waar de bemanning van
Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk in 1596-1597 overwinterde, zie Vlierman 2005. We zien hier dezelfde modellen als in Amsterdam in de jaren 1590. Typen s2-kan-21, s2-kan-84 en s2-kan-55. Van de 49 te reconstrueren aardewerken voorwerpen zijn er 20 van
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Voor de ophoging van Vlooienburg is nieuw stadsafval gebruikt, zoals blijkt uit de Raerense kannen die
zijn voorzien van jaartallen: het grootste deel dateerde uit de jaren 1580 of vroege jaren 1590.
Archeologische vondsten geven concrete informatie over de invloed van de internationalisering
op de – groeiende – diversiteit van de aardewerksoorten bij Amsterdamse huishoudens op tafel en in de
keuken. Zo laten de vondsten van Portugese faience en faience en roodbakkend aardewerk uit Italië zien
dat de rond 1590 tot ontwikkeling gekomen Straatvaart al binnen een aantal jaar – vóór 1601 – zichtbaar
was in het Amsterdamse aardewerkspectrum. 1185 Italiaanse faience kwam in Amsterdam vooral voor
vanaf het einde van de zestiende eeuw tot halverwege de zeventiende eeuw. Het overwicht van Ligurische producten binnen de Italiaanse faience in Amsterdam is kenmerkend voor een landelijke trend in de
periode vóór 1600. 1186 In het eerste kwart van de zeventiende eeuw daarentegen viel het aandeel van
Ligurische faience terug tot nog maar een kwart van het Italiaanse aardewerk. Dit zien we terug in de
vondstcomplexen van Vlooienburg en Oostenburg.
De ophoging van Vlooienburg bevatte met enkele geheel witte zoutschaaltjes de oudste voorbeelden van Portugese faience in Nederland. Mogelijk kunnen we hierin een bijproduct zien van de zoutimporten vanuit Portugal in deze periode, ook in het kader van de ‘Straatvaart’. In de eerste helft van de
zeventiende eeuw nam het aandeel van Portugese faience toe. In het Amsterdamse verspreidingsbeeld
van het over het algemeen met de zeevaart in verband gebrachte Portugese tinglazuuraardewerk wordt
het maritieme kwartier uitgelicht, maar daarnaast ook Vlooienburg, de woonbuurt die geen directe link
had met de zeevaart. In deze woonwijk bevond zich vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw een
Portugees-Joodse gemeenschap. Uit historische bronnen is bekend dat deze Sefardische joden er een
Portugese levensstijl op na hielden, van de kleding die ze droegen tot het meubilair in hun huizen. Uit
boedelbeschrijvingen leren we dat in Portugees-Joodse huishoudens nog tot in de achttiende ‘Portugaalse schotels’ waren te vinden. 1187 Het lijkt er dan ook op dat de aanwezigheid van Portugese faience in
Amsterdam enerzijds is gekoppeld aan connecties met de zeevaart – net zoals in andere delen van westelijk Nederland – en anderzijds in het geval van Vlooienburg, met de overwegend Sefardische bewoners
in deze Amsterdamse buurt. 1188 Van het Iberisch schiereiland kwamen verder olijfoliekruiken. Deze amforen waren sterk verbonden met maritieme netwerken en dienden primair als verpakkingsmateriaal van
zaken als olijfolie en wijn die werden ingevoerd vanuit Spanje en Portugal.
De verspreiding van aardewerk uit het Werra- en Wesergebied – verhandeld via het Noord Duitse
Bremen – en het Franse witbakkend aardewerk en faience uit respectievelijk Beauvais en Rouen in westelijk Nederland hield verband met de Kleine Vaart, een regelmatige scheepvaartverbinding tussen Hamburg, de Britse eilanden en Rouen. 1189 De hoogtijdagen hiervan lagen – zo laten de aardewerkvondsten
zien – in het laatste kwart van de zestiende- en eerste kwart van de zeventiende eeuw. Aardewerkvondsten uit een particuliere aanplemping in de Uilenburgergracht en de ophoging van Oostenburg geven aan
dat ook ná de historisch bekende bloeiperiode van de Kleine Vaart nog keramiek uit het Wesergebied
steengoed, Vlierman 2005, s2-kan-55 BA-008. Afwijkend van doorsnee vondstcomplexen in Amsterdam is dat bijna de helft van het
steengoed uit het Behouden Huys een herkomst lijkt te hebben in Westfalen, mogelijk Stadtlohn, zie Vlierman 2005, XVII en XXXIII. 27 van
roodbakkend aardewerk en twee van majolica. Vlierman 2005, s2-kan-32 BA-001 t/m 004; s2-kan-84 BA-005 t/m 007. Ook bij het roodbakkend aardewerk komen we bekende typen tegen zoals bakpannen van het type r-bak-5 en borden met een groene slibspiegel van het
type r-bor-6. Gelijktijdige vondstcomplexen uit Nederland – zoals dat uit een in 1600-1610 gedempte gracht in Haarlem – geven een
vergelijkbaar beeld, zie Peters 2015, 119-121. Steengoed kannen van de typen s2-kan-49 en s2-kan-55 waren hier verreweg de meest
voorkomende vormen.
1185
Op deze handelsroute voeren Nederlandse schepen volgeladen met graan voeren door de Straat van Gibraltar het Middellandse Zeegebied in om – onder andere – het door misoogsten geteisterde Italië aan de grote vraag hieraan te voldoen. Op de terugreis werd aardewerk mee teruggenomen. Zie Gawronski en Jayasena 2013, 164 en Claeys en Jaspers 2006, 464.
1186
Ook in andere plaatsen in het Nederlandse kustgebied maakt deze groep veelal driekwart van het Italiaanse tinglazuuraardewerk uit.
Zie Jaspers 2009, 3.
1187
Levie Bernfeld 2012, 213-214.
1188
Een andere aardewerksoort in Amsterdam die op basis van recent onderzoek in verband is gebracht met Portugees-Joodse gebruikers
is Portugese roodbakkende kookwaar, zie Stolk 2018, 101-120.
1189
Claeys en Jaspers 2010, 463-464. Naast Frans witbakkend aardewerk is uit Amsterdam ook een voorbeeld bekend van een veldfles van
steengoed uit Martincamp in Normandië (WLO-376-6, s6-fle-1; zie Gawronski 2012, 180, cat. 370).
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Amsterdam bereikte. Weseraardewerk was in Amsterdam en West Friesland rond 1600 de grootste
groep van importaardewerk. 1190 Het verspreidingsbeeld van Frans witbakkend aardewerk in Amsterdam
laat concentraties zien rond de Haarlemmerdijk en het Haarlemmerplein en de Prins Hendrikkade en de
eilanden Vlooienburg, Uilenburg, Marken, Rapenburg en Oostenburg. 1191
Een andere aardewerksoort die Amsterdam via de zeevaart bereikte was jydepotaardewerk uit
Denemarken. Jydepotten werden vanaf het derde kwart van de zestiende eeuw – de oudste vondsten in
Amsterdam dateren uit de jaren 1560 – ingevoerd door Jutse schippers. 1192 Een vraag die de aanwezigheid van jydepotaardewerk in Amsterdam oproept, is in hoeverre dit in verband is te brengen met de
historisch bekende Deense en Noorse gemeenschap in de stad in de zeventiende eeuw. Het ging hierbij
om arbeiders en zeevarenden, die woonachtig waren in de Lastage en op de eilanden Uilenburg, Marken,
Rapenburg en Kattenburg. 1193 In het archeologische verspreidingsbeeld van jydepotten in Amsterdam
zien we alleen overlap met Marken. Hierbij komt ook nog dat deze jydepotten afkomstig zijn uit aanplempingslagen en zodoende niet te koppelen aan individuele huishoudens ter plaatse. Geconcludeerd
moet worden dan vooralsnog concreet bewijs ontbreekt om een verband te leggen tussen jydepotten en
Deense gebruikers in Amsterdam en dat de aanwezigheid van het aardewerk hoofdzakelijk in verband
staat met scheepvaart.
De porseleinvondsten uit de ophoging van Vlooienburg laten zien dat nog vóór de grote importen vanaf 1602 Chinees porselein in laatzestiende-eeuws Amsterdam al beschikbaar was. Deze vroege
porseleinvondsten passen in het beeld dat de afgelopen jaren is ontstaan van de introductie van Chinees
porselein in de Noordelijke Nederlanden. 1194

8.7.5 Aardewerk van productie en transportactiviteiten
Een ander aspect waar aardewerkvondsten uit ophogingen inzicht in geven is ambacht in de stad. Zo is
het productieafval van glas mogelijk in verband te brengen met de eerste historisch bekende glasblazer
in Amsterdam en de fragmenten van suikertrechters uit de ophoging van Vlooienburg te relateren aan de
eerste suikerbakkers in Amsterdam in de jaren 1590. Suikerbakkerijen in Amsterdam, zoals weerspiegeld
door de vondsten van vulpotten en suikertrechters, vormen niet alleen een afspiegeling van ambachtelijke productie in de stad, maar zijn tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met de plantages in het Caribisch gebied waar – in omstandigheden van slavernij – rietsuiker werd verbouwd, die als grondstof naar
de Republiek werd verscheept om hier verder te worden verwerkt tot kant en klare suiker.
Aardewerk van productie en transportactiviteiten zien we ook terug in de vulling van particuliere
aanplempingen in de Uilenburgergracht. Deze vondstcomplexen hebben een geheel andere samenstelling dan die van Vlooienburg en Oostenburg. Naast een klein aandeel aan sterk incompleet en gefragmenteerd huishoudelijk afval bestond het hoofdbestanddeel uit aardewerk dat in verband stond met
transport- en productieactiviteiten (afb. 220). Op één perceel ging het bij een landwinning uit de periode
1625-1650 om een partij olijfoliekruiken, op een ander perceel in de periode 1700-1730 om suikerbak-

1190

Dit lijkt kenmerkend te zijn voor Noord-Holland in die periode, want in de vondstcomplexen van Dokkershaven in Vlissingen – waar
importaardewerk ruim was vertegenwoordigd – vormde Weseraardewerk nog geen 1%. West Friesland, zie Schrickx 2016, 77-79; Vlissingen, zie Jaspers 2010, 134. In de vulling van een gracht in Haarlem (Wilsonsplein) vormt Weser aardewerk ook een kleine groep, zie Peters
2015, 116.
1191
Dat de aanwezigheid van Portugese faience en Frans witbakkend aardewerk niet was verbonden met status leert een vergelijking van
de vondstcomplexen van vijf beerputten van middenklasse huishoudens in de Jordaan en de Oudeschans. De beerputten zijn alle in grote
lijnen vergelijkbaar, met als belangrijkste verschil dat het Portugese en Franse aardewerk alleen voorkomt in de Oudeschans-beerput. Vijf
beerputten op de vindplaats Konijnenstraat 3-23, zie Gawronski, Jayasena, Veerkamp 2007 (MenA AAR 6); beerput Oudeschans 7, zie
Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59).
1192
Gawronski en Jayasena 2011 (MenA AAR 59).
1193
Thuijs en Pedersen 2016, 169.
1194
Zo zijn buiten Amsterdam vondsten van vóór de veiling van de gekaapte Portugese scheepsladingen in 1602 en 1604 gedaan in bijvoorbeeld Arnemuiden (vóór 1573), Enkhuizen (vóór 1591) en Rotterdam Ostkamp 2003, 14-29; Ostkamp 2011, 6-8; Ostkamp 2015, 455458; Duijn 2011.
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kersaardewerk. Het aardewerk uit de eerste aanplemping bestaat voor 79% uit olijfoliekruiken, aangevuld met rood- en witbakkend aardewerk, Italiaanse en Franse faience, steengoed en Weseraardewerk. 1195 De olijfoliekruiken vormen één homogene groep waarbij de scherven 98,3% van de oorspronkelijke voorwerpen vertegenwoordigen. Bij de sterk gefragmenteerde scherven van het overige materiaal
ligt de compleetheid veel lager, het gaat om slechts 10,1%. Deze amforen waren – zo leren we uit de
daarop aangebrachte handelsmerken – oorspronkelijk bestemd voor de Atlantische vaart tussen Spanje
en het Caribisch gebied. 1196 In het tweede kwart van de zeventiende eeuw bestond er een handelsembargo met Spanje, maar tegelijkertijd floreerde de kaapvaart van de West-Indische Compagnie (WIC).Het is
dan ook goed mogelijk dat de olijfoliekruiken tot de lading behoorden van een door de WIC buitgemaakt
Spaans schip en zodoende in Amsterdam belandden. De amforen hadden primair de functie van verpakkingsmateriaal en eenmaal geleegd – bijvoorbeeld op de WIC werf op Rapenburg – waren ze waardeloos.
De WIC-werf lag op een steenworp afstand van het perceel aan de Valkenburgerstraat, dat op dat moment mogelijk eigendom was van scheepstimmerman Hartog Claesz. 1197 Het is dan ook goed denkbaar
dat Claesz via zijn connecties in het havenbedrijf een partij geleegde amforen kon bemachtigen op de
WIC-werf om deze als verharding aan zijn ophogingsmateriaal toe te voegen.
Bij de uitbreiding van een ander perceel aan de Valkenburgerstraat in de Uilenburgergracht in de
periode 1700-1730 werden in het water twee massieve pakketten van suikerstrooppotten en suikertrechters gestort. 1198 Archeologisch is aangetoond dat dit bedrijfsafval van suikerraffinaderijen in zeventiendeen achttiende-eeuws Amsterdam meestal in de directe nabijheid van de suikerbakkerij werd weggegooid, niet zelden – zoals bij suikerbakkerij De Drie Suikerbroden aan het Rokin – direct voor de deur in
het water.1199 De scherven uit de onderste laag – aangebracht op de bodem van de Uilenburgergracht –
vertegenwoordigen 42,8% van de oorspronkelijke strooppotten en trechters. Bij het suikerbakkersaardewerk uit de daarop aangebrachte laag bedraagt de compleetheid 27,1%. Deze hoge mate van compleetheid komt overeen met de pottenbakkersstort van suikerbakkersaardewerk aan de Overtoom
(37,7%). 1200 Daarnaast zien we ook overeenkomstige verhoudingen in fragmentatie – de hoeveelheid
scherven waarin een pot is gebroken – van strooppotten en suikertrechters. In de onderste laag in de
Uilenburgergracht gaat het om respectievelijk 4,95 en 12,99, bij het pottenbakkersafval om 18,4 en
53,8. 1201 Uit beide vondstcomplexen komt goed naar voren dat de breekbaarheid van suikertrechters
bijna drie keer zo groot was als die van strooppotten. Deze vergelijking leert dat het afval van suikerbakkersaardewerk in de Uilenburgergracht kan worden beschouwd als een primaire stortcontext. Voor een
scenario waarbij op dit perceel een suikerbakkerij bestond waarvan het aardewerkafval werd gebruikt
voor uitbreiding van het perceel ontbreken archeologische of historische aanwijzingen. Wel is uit historische bronnen bekend dat op het eiland Marken in de achttiende eeuw twee suikerbakkerijen in bedrijf
waren, waarvan er één was gevestigd aan de Uilenburgergracht bij de Wijde Gang. 1202

1195

Gawronski en Jayasena 2016b, 98-99.
Terhorst 2012.
1197
Hartog Claesz had het perceel in ieder geval in 1659 in bezit, zie Gawronski en Jayasena 2016b, 14.
1198
Valkenburgerstraat 130-146, perceel VII.
1199
Gawronski en Kranendonk 2018, 24-25.
1200
MenA vindplaats Schoolstraat 5-19 (SST, 2012), zie Gawronski en Veerkamp 2014, 30 (MenA AAR 79).
1201
Gawronski en Veerkamp 2014, 30 (MenA AAR 79).
1202
Eén van de twee suikerbakkerijen bestond al sinds 1669 en werd in 1710 gekocht door de gebroeders Nicolaas en Hendrik van Hoorn.
Het betrof toen een suikerbakkerij met een huis en een erf bij de Markenbrug, zie Van Eeghen 1960, 129 en SAA, kwijtscheldingen, NLSAA-21648276. In deze werkplaats was in 1742 suikerbakker Joh. Robaij werkzaam. In de suikerbakkerij aan de Wijdegang werkte in 1742
Herman Beekman, zie Reesse 1908, 131, Kohier van de Personeele Quotisatie, wijk 15, verpondingsnummer 5322, Oldewelt 1945, 102.
1196
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220 Perceelsgewijze landwinning in de Uilenburgergracht met in een donkerder kleur per fase de vondstcontexten, met A gemarkeerd
concentraties van huisafval, O de stort van olijfoliekruiken en S de stort van suikerbakkersaardewerk (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

Een van deze suikerbakkerijen is historisch direct in verband te brengen met plantages in het Caribisch
gebied, waarmee de betekenis van de vondsten verder gaat dan alleen productie in Amsterdam. Hiermee
komen we tot een mogelijk vergelijkbare verklaring voor de aanwezigheid van deze homogene partij
aardewerk als bij de olijfoliekruiken, namelijk, dat de eigenaar van het perceel een complete partij aardewerkafval heeft aangeschaft om hiermee zijn ophogingsmateriaal mee te verstevigen.
Geconcludeerd kan worden dat aardewerk uit stadsafval dat is verwerkt in stedelijke ophogingen
een representatief beeld geven van de onderlinge bakselverhoudingen op met moment van depositie (de
ophoging) en hiermee zijn te beschouwen als belangrijke ijkpunten in zowel het Amsterdamse als landelijke onderzoek naar de ontwikkeling en handel in gebruikskeramiek. In aanvulling hierop vertellen
vondstcomplexen van particuliere ophogingen en aanplempingen net zoals afval uit waterbodems over
specifieke activiteiten op de oevers – zoals vastgesteld bij het Noord/ Zuidlijnonderzoek op het Rokin – of
de materiële cultuur van wonen en werken in de directe omgeving, zoals bij de aanplempingen in de Uilenburgergracht. 1203

1203

Rokin: Gawronski en Kranendonk 2018, 23-25.
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8.8

Slotbeschouwing

Amsterdam is een stad in het veen, die al acht eeuwen te maken heeft met bodemdaling. Dit probleem is
een erfenis uit de ontginningsperiode, toen het veen werd ontwaterd en begon in te klinken. De oplossing om natte voeten tegen te gaan, was het ophogen van bewoningsareaal, maar door de dalende bodem te belasten met zware grondpakketten werd dit proces alleen maar versneld. Om te kunnen bouwen
op deze ondergrond waren verdere ophogingen een basisvoorwaarde.
Dat kennis van de ondergrond wezenlijk is voor bouwen en leefbaar houden van de stad was al
bekend in de zeventiende eeuw, maar het structureel integreren van bodemgegevens in het bouwproces
gebeurde pas in de twintigste eeuw. In de eerste helft van die eeuw gingen discussies over de ondergrond
hoofdzakelijk over de hoeveelheid op te brengen zand, hoeveel hier na zetting van overbleef en in welke
mate de veenbodem daalde. Maar de kennisontwikkeling ging met horten en stoten. Een verklaring voor
de sterke verzakkingen bij de aanleg van het Stationseiland en het Zeeburgereiland kwam pas in het
laatste kwart van de twintigste eeuw, met de grondige kartering het tracé van de geul van het Oer-IJ. Tot
die tijd begreep men niet werkelijk waarom de bodem juist op die plek aan hevigere zakkingen ten prooi
was. Tegenwoordig, nu de ligging van deze oergeul bekend is, is die kennis leidend bij de planvorming
van nieuwbouwprojecten zoals Haven-Stad, de Sluisbuurt en de uitbreiding van IJburg.
De bron waarop deze studie is gebaseerd, en die mogelijk maakt om de stadsontwikkeling van
Amsterdam te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek, is de archeologie. De belangijkste vindplaatsen
van 65 jaar stadsarcheologie in Amsterdam zijn ontsloten en in een chronologisch kader geplaatst om tot
een diachroon beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te komen. De bouwstenen van deze
studie zijn grond en scherven. Grond heeft betrekking op de ophogingen waarmee de stad tot stand is
gekomen en welke informatie deze bieden over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Scherven
vormen de inhoud van de grondpakketten, het (stads)afval waarmee werd opgehoogd.
Archeologische gegevens van dertiende-eeuwse ophogingen geven sterke aanwijzingen dat de
nederzetting in die tijd nog niet de stad van burgers was die het later zou worden, maar een nog deels
agrarische samenleving met twee verschillende gezichten. Dit blijkt uit de centraal gestuurde aanpak van
de ophogingen aan de oostzijde van de Amstel, met een vaststaande verkaveling en bebouwing op een
doorlopend dijklichaam. Dit versterkt de historische veronderstelling dat in de dertiende eeuw op de
oostoever het bestuurlijke centrum was van achtereenvolgens de heren van Amstel en de graven van
Holland. Daar tegenover, aan de westzijde van de Amstel, lag een lint van individuele terpen, met huizen
en werkplaatsen. Hier bevond zich de door particulier initiatief organisch gegroeide ambachts- en handelswijk.
Het stadswordingsproces van Amsterdam in de veertiende eeuw is afleesbaar aan de omvang en
samenstelling van de grondpakketten van ophogingen. In de tweede helft van de veertiende eeuw begon
men metersdikke grondpakketten van klei- en veenzoden op te brengen, vermengd met mest en spaarzaam afval. Deze bestreken het gehele gebied tussen de dijkstraten en de voorburgwallen en de drassige
oeverzones van de Amstel op het Damrak en het Rokin. De omvang van deze ophogingen was zo groot
dat tot ver in de zestiende eeuw kon worden gebouwd op percelen die al in de veertiende eeuw waren
opgehoogd.
Het verdwijnen van mest als ophogingsmateriaal aan het einde van de veertiende eeuw markeert
de overgang van het deels nog open, agrarische karakter van de nederzetting – met vee en mestvaalten
op de achtererven – naar een dichte stedelijke bebouwing. Niet alleen ruimtelijk, maar ook organisatorisch was Amsterdam aan het einde van de veertiende eeuw een stad geworden. Aan een nieuw centraal
marktplein – dat we tegenwoordig kennen als de Dam – verrees toen ook het eerste stadhuis.
Met de sterke groei van de stadsbevolking in de veertiende- en vijftiende eeuw nam navenant de
hoeveelheid geproduceerd afval toe. De stedelijke vuilophaal werd meer en meer georganiseerd en in de
ophogingen zien we dit terug in de vorm van afval dat hierin werd verwerkt. Aanvankelijk ging het nog
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om kleine concentraties huishoudelijk afval uit de directe omgeving, maar vanaf de late vijftiende eeuw
gebeurde dit op steeds grotere schaal.
Vanaf de zestiende eeuw kwam er een bestuurlijke erkenning van de grondproblematiek in Amsterdam. Dit kwam tot uitdrukking in de oprichting van het Stadsfabrieksambt, het stedelijke bouwbedrijf. De Alteratie van 1578 was een bestuurlijk en maatschappelijk keerpunt in de stadsgeschiedenis,
maar ook in het grondwerk voltrok zich – met nieuwe stadsuitbreidingen in het verschiet – een verandering. Aan het einde van de zestiende eeuw beschikte Amsterdam over een goed geoutilleerde organisatie, die met technische kennis (fabrieksmeester en stadslandmeter) en capaciteit (ophogingsmateriaal,
stadsafval en modderschuiten) in staat was om grote ophogingsprojecten uit te voeren. Er werd een
eenduidig stadspeil vastgelegd, waaruit in de negentiende eeuw het NAP voortkwam. Het archeologisch
onderzoek op onder meer Vlooienburg, Marken en Oostenburg heeft laten zien dat de historisch bekende systematiek van het Stadsfabrieksambt ook zijn weerslag had in het grondwerk. Ophogingen werden
volgens een vast stramien uitgevoerd, in combinatie met het graven van grachten. Als eerste werd de
bodem verstevigd met rijshout of stadsafval. Vervolgens werden de grachten gegraven en met de vrijgekomen klei en veenbrokken opgehoogd. Tenslotte werd de ophoging afgedekt met een kleilaag.
In de tweede helft van de negentiende eeuw vonden de eerste grote stadsuitbreidingen plaats
sinds de zeventiende eeuw. De laaggelegen polders rond de stad werden hiertoe met metersdikke zandpakketten opgehoogd tot het niveau van de stad. In dezelfde periode kwamen de IJpolders en het
Noordzeekanaal tot stand en werden in het IJ voor de bouw van het Centraal Station drie eilanden aangeplempt. Dit op dat moment voor Amsterdam ongekend grootschalige grondwerk was alleen mogelijk
door nieuwe technologische ontwikkelingen. Door paarden aangedreven moddermolens maakten plaats
voor stoombaggermolens en zand kon over grotere afstand en in grotere hoeveelheden worden aangevoerd door het gebruik van Hutton zandzuigers en persleidingen.
In deze studie is aangetoond dat het in de archeologie vaak nog ondergewaardeerde stadsafval
in ophogingslagen meer is dan een willekeurig residu met weinig informatiewaarde. Het betreft representatieve vondstcomplexen die een afspiegeling vormen van het gehele spectrum van materiële cultuur
in de stad. De aardewerkvondsten laten zien hoe Amsterdam zich op het gebied van handelscontacten,
uitwisseling en productie door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn de vondstcomplexen
een graadmeter voor het interpreteren van andere vondstcontexten zoals beerputten, en bieden ze ijkpunten ter precisering van – landelijke – aardewerkchronologieën en de omlooptijd van aardewerk.
De praktische kant van het ‘graaf- en modderwerk’ in de Amsterdamse ophogingsgeschiedenis
laat een grote mate van continuïteit zien. Ondanks een lange ontwikkeling gaan veel van de tegenwoordig nog gangbare technieken direct terug op een laatmiddeleeuwse aanpak. Zo is het in de huidige waterbouw gebruikelijk om bij het ophogen van drassig land gebruik te maken van rietmatten of rijshout,
een techniek waarvoor in Amsterdam het oudste archeologische bewijs dateert uit het begin van de veertiende eeuw. Met de ontwikkeling van een vaste systematiek van het grondwerk eind zestiende eeuw
werd de basis gelegd voor het ophogen in de tegenwoordige tijd. Met het Stadsfabrieksambt en later de
Dienst der Publieke Werken heeft Amsterdam zich in het grondwerk weten te onderscheiden door innovaties op technologisch vlak en pragmatisch handelen. Dit was wezenlijk, want de ondergrondproblematiek kwam en komt van tijd tot tijd steeds weer op de voorgrond, zowel in de bestaande stad als bij uitbreidingen, zoals die van IJburg momenteel. Dit laat zien dat de uitdagingen waarvoor het stadsbestuur
tegenwoordig staat lang zo nieuw niet zijn als men wellicht zou denken, maar dat het gaat om een moderne uitvoering van een beproeft concept.
De opgehoogde stad is nooit af, maar moet voortdurend op peil worden gehouden. De straatkeien van de zeventiende-eeuwse stad lagen oorspronkelijk even hoog als de straten nu liggen, maar door
de bodemdaling zakten ze twee tot tweeënhalve meter naar beneden. Vele kleinschalige ophogingen
waren daarom nodig om het maaiveld op dezelfde hoogte te houden. Het behoud van het peil was en is
van het grootste belang om het water te kunnen beheersen. Wanneer een deel van de stad te laag ligt
ten opzichte van de rest van de stad, leidt dit onherroepelijk tot problemen met het water. Naar verwachting zal in de komende jaren de capaciteit van de afvoer van oppervlaktewater door toenemende
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regenval sterk onder druk komen te staan, stijgt de zeespiegel en gaat de bodemdaling onophoudelijk
verder. Dit vraagt opnieuw om innovatieve oplossingen om de stad leefbaar te houden.
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