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VOC krijgt handelsmonopolie
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1920

Marga Minco wordt geboren

In 1594 richtten negen Amster-
damse kooplieden de Compag-
nie van Verre op en twee jaar
later zette Cornelis Houtman

met een vloot van vier schepen koers
naar Indië. In augustus 1597 keerde hij
terug met één schip, volgeladen met
kostbare peper, noten en foelie. Het
was de eerste geslaagde vaart op Indië.
Al snel werden in Holland en Zeeland
meer van dit soort handelscompag-

nieën opgezet. Met de oprichting van
de Verenigde Oost-Indische Compag-
nie (VOC) in maart 1602 maakte de
Staten Generaal een einde aan de
wildgroei van handelsvaarten op het
Verre Oosten. De VOC kreeg een
monopolie op de handel met Azië. De
VOC had acht kamers (vestigingen),
maar de Amsterdamse was de mach-
tigste. De grootste scheepswerf van
de VOC zat op Rapenburg. 

‘ Zij zouden nooit terug -
komen, mijn vader
niet, mijn moeder
niet, Bettie

niet, noch Dave en Lotte.’
Het is de slotzin van Het
bittere kruid, geschre-
ven in 1957 door Marga
Minco, die op 31 maart
1920 werd geboren in
het Brabantse Ginne-
ken (en dus dinsdag 100
wordt). In 1942 trok ze in
bij haar ouders, die op last
van de bezetter waren verhuisd
naar het ‘Judenviertel’ in Amster-
dam. Als haar ouders bij een razzia

worden weggevoerd, weet zij te ont-
komen. Vorig jaar ontving Minco op

99-jarige leeftijd de P.C. Hooft-
prijs. Gillis Dorleijn, voorzit-

ter van de P.C. Hooftstich-
ting, liet verstek gaan bij
de prijsuitreiking. Zijn 
oma bleek de ‘bewaar-
ariër’ uit Minco’s no-
velle Het adres, die na

de oorlog de door Min-
co’s ouders in  bewaring

afgegeven  bezittingen niet
wilde  teruggeven. 

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week stonden we op de
 Herengracht, bij de hoofdingang van
de voormalige Amsterdamsche
Bank, in 1871 opgericht door een
 aantal Duitse banken voor verbete-
ring van het betaalverkeer tussen
Duitsland en Nederland. Winnaar is
Wouter van Oorschot. Welke plek met
historie zoeken we deze week?
 Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl.

‘Doordat het IJ ineens een open verbinding met de zee had gekregen,
werd het afvoerputje van het gebied een aantrekkelijke vestigingsplaats’ 

Ranjith Jayasena, archeoloog

→ Fregat Pieter
en Paul op het IJ
van Abraham
Storck (ca.
1698). Tsaar
Peter de Grote
hielp bij de
bouw van dit
VOC-schip, dat
slechts één reis
naar Indië
volbracht. 
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Marga Minco in 1981.  
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De eerste Amster-
dammers moesten
wel van aanpak-
ken weten. De
 13de-eeuwse sme-
derij waarvan ar-
cheologen in 1979
de resten vonden
onder de Nieu-
wendijk, werd in

vijftig jaar maar liefst tien keer opgehoogd. In
het drassige veen langs de Amstel zorgden ter-
pen voor droge voeten, maar nooit voor lang. Uit
de opgravingen bleek dat de smederij elke vijf of
tien jaar opnieuw kon beginnen. “Ze moesten
het huis verplaatsen of slopen, de terp ophogen
en alles weer opbouwen,” vertelt archeoloog
Ranjith Jayasena, die al vijftien jaar onderzoek
doet voor de gemeentelijke dienst Monumen-
ten en Archeologie. 

In zijn vorige week verschenen boek beschrijft
Jayasena hoe de smid alles aangreep – mest,
kleizoden en eigen afval, zoals gebroken vaat-
werk. De gevolgen van het voortdurende opho-

gen zijn goed terug te zien in de kronkelige loop
van de Nieuwendijk.

De Warmoesstraat daarentegen is al sinds 1250
kaarsrecht. “Dat is gewoon een dijklichaam,”
zegt Jayasena op die andere hoofdas uit het pril-
le begin van de stad. “Hier is het een centraal ge-
stuurde aanpak geweest. Op de Nieuwendijk
waren het individuele terpjes die aan elkaar
groeiden. Dat was meer een rommeltje.

Handen uit de mouwen
Na een serie stormvloeden was het IJ rond het
jaar 1170 een open verbinding naar zee gewor-
den. Hoe zompig ook, aan de monding van de
Amstel ontstond een nederzetting. “Ineens
werd het afvoerputje van het gebied een aan-
trekkelijke plaats om je te vestigen.” 

Daarvoor moesten de eerste Amsterdammers
echter wel flink de handen uit de mouwen ste-
ken. Het grond- en baggerwerk is tot de dag van
vandaag doorgegaan, beschrijft Jayasena in het
onderzoek waarop hij in december is gepromo-
veerd aan de Universiteit van Amsterdam. De
enige steeg tussen de buitendijkse bebouwing
van de Warmoesstraat biedt uitzicht op het wa-
ter van het Damrak. “Eerst lag hier alleen een
oeverlandje.” 

Het is sensationeel als je erbij stilstaat hoeveel
breder de Amstel hier, tussen de Nieuwendijk
en de Warmoesstraat, was voordat in de 14de
eeuw aan weerskanten de oevers werden opge-
hoogd en volgebouwd. “Ongeveer net zo breed
als bij de Hogesluis en de Weesperzijde, zo’n 170
meter. Eigenlijk is dit water,” zegt Jayasena. “Zo
heette het Damrak toen ook: Op ’t Water. Het is
allemaal aangeplempt.”

Het grondwerk kreeg een vervolg aan het
 havenfront en daarna, in de 17de eeuw, in een
lange reeks stadsuitbreidingen. In Amsterdam
is het een gebed zonder eind: “Ga je grond op-
brengen, dan zal het door het gewicht nog meer
zakken.” 

Dat inklinken is een sluipend proces geweest.
Jayasena berekende dat sinds de Gouden Eeuw
de bodem met 2 tot 2,5 meter is gedaald en opge-
hoogd. Vanaf de 16de eeuw werd het grondwerk
systematisch aangepakt door het Stadsfabrieks-
ambt. “Daarvoor hadden ze de afdeling Graaf-
en Modderwerk. Dat is ook de titel van mijn
boek geworden.”

Over het Stadsfabrieksambt is al veel bekend
uit geschreven bronnen, zegt Jayasena, maar
door opgravingen is het beeld compleet ge-
maakt. In 1660, bij de aanleg van Oostenburg,

ging men precies zo te werk als in 1595 op Vlooi-
enburg, waar tegenwoordig het Waterlooplein
ligt. “Eind 16de eeuw werd een techniek ontwik-
keld die goed beviel. Ze hebben die toen verder
bij alle grote uitleggen toegepast.” 

Schat aan informatie
Over kade en oeverland ging eerst een dikke
laag afval. Daaraan was geen gebrek omdat de
stad hierop het monopolie had. Daaroverheen
gingen klei- en veenbrokken uit de grachten die
tussen de eilanden werden gegraven. Alles werd
afgedekt met een dikke laag baggerspecie van
uitgediepte grachten en het IJ. Het gebruikte af-
val biedt een schat aan informatie. “Het is een
dwarsdoorsnede van de gebruiksgoederen van
Amsterdammers op dat moment. Het gevonden
aardewerk is afkomstig uit alle windstreken,
wat van alles zegt over Amsterdam als handels-
stad in die periode.”

Het boek biedt een totaalbeeld van 65 jaar ar-
cheologische opgravingen in Amsterdam. “Wat
wij archeologen doen is eigenlijk ook graaf- en
modderwerk. Allemaal puzzelstukjes.”

Ranjith Jayasena: Graaf- en modderwerk – een
 archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam.
Matrijs, 29,95 euro.

‘Ze moesten het huis
verplaatsen of slopen, 
de terp ophogen en alles
weer opbouwen’


