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Het middeleeuwse bouwwerk tussen de Nieuwezijds Kolk 

en de Nieuwendijk dat in 1994 werd ontdekt, is bepaald 

meer dan een los stuk muur. Dat bliJkt overduidelijk uit 

de opgravingen van dit voorjaar. Ook de datering, eind 

13de eeuw, is steeds helderder. Maar er bliJven vragen: 

hoe zag het er binnen de muren uit, werd er gewoond en 

wie liet het bouwen? 

Het archeologisch onderzoek in 1994 bij 
de Nieuwezijds Kolk zorgde voor een his
torische sensatie : de vondst van een 13de
eeuws muurwerk, dat opmerkelijk fors 
was, vergeleken met de prille nederzet

ting die Amsterdam toen was. Die ontdek
king was des te interessanter, omdat al 
sinds 1500 geschiedschrijvers vertelden 
dat ongeveer hier het kasteel van de 
heren van Aemstel h ad gestaan. Maar in 
de loop van de 20ste eeuw waren de 

De noordmuur van de 13de

eeuwse versterking bij de 

Nieuwezijds Kolk en Nieuwen

dijk, opgegraven j ongstleden 

maart. Deze muur ligt onder 
de kelder van de kledingzaak 

op Nieuwendijk 136. 

Dendrochronologische dateringen 

van de opgravingsvondsten uit 

1994 en 1999. 
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geleerden het er juist weer over eens 
geworden dat dit hoogstwaarschijnlijk 
een romantisch hersenspinsel was, 

gevoed door overhaaste interpretaties 
van oude handschriften en toevallige 
bodemvondsten. De heren van Aemstel 
hadden aantoonbaar in Ouderkerk aan 
de Amstel gewoond en waarschijnlijk 
nooit ergens anders in Amstelland. 
Prof.dr. Hajo Brugmans, die bijna 70 jaar 
geleden zijn Geschiedenis van Amsterdam 
publiceerde. schreef al in 1910: '"Stellig is 
het niet onmogelijk, dat Amsterdam zich 
eens op het bezit van een Aemste lhuis 
heeft mogen beroemen. Maar zoolang 
geen klemmende argumenten. geen 
krachtige bewijzen voor het bestaan van 
zulk een huis zijn te vinden, kan men 
onmogelijk blijven vas thouden aa n de 
meening. dat het huis werkelijk aan clen 
Amstelmond zij n torens e n kanteelen 
heeft verheven." 

Steeds meer kasteel 
In 1994 hebben we vij t·i ien meter Wt'(' r
muur met een hoektoren opge)!ravt•n 



Eerst dachten we, onder meer op grond 

van het vlakbij aangetroffen aardewerk, 
dat het bouwwerk uit de eerste helft van 

de 13de eeuw dateerde. Maar uitvoeriger 
onderzoek door een reeks experts wees 
uit dat het ná omstreeks 1280 moet zijn 
gebouwd. Nadat we hadden geopperd dat 
dit weleens het kasteel van de heren van 
Aemstel kon zijn, werd door anderen een 
reeks van andere functies gesuggereerd: 
een versterking. een poorthuis. een kade
kant, een sluis en een brug. Die laatste 
veronderstelling is uitgewerkt in het 

boekje /let 'Kasteel 111111 Amstel'; burcht of 

/m1ggrl10r,jèP Hijdrc1ge11 ovrr de dertiendl'

l'l'IIIV.'it' Jimckrings- en m11wfi·agme11te11 1w11 dl' 

A111s1dmowli11,i: ( 1995). Verschillende spe

cialisten komen daarin aan het woord 
over de aard van het bouwwerk. over de 

ouderdom en de mogelijke bouwheer. 
Die bijdragen leverden echter meer 

nieuwe twijfels dan zekerheden op. Dat 

was des te spijtiger. omdat een gemeente

lijk<:• werkgroep al de mogelijkheden 

onderzocht \)111 de bouwresten ab archeo

logis( h nHrnlllllL'llt toegankelijk te mdken 

( l11, ,\m,1l·1dc1111 'l' pl1• 111b,• 1 IYlJlJ 

Overzicht van de ,wordmuur met de noordoostelijke hoektoren {pal links) 

en de jlanktoren. In tegenstelling tot de eerste opname gefotografeerd 

vanuit het oosten. 

voor het publiek. Het is immers het oud

ste stenen bouwwerk van de stad. En 

natuurlijk is het wel zo prettig als het 

publiek dan kan worden verteld wát men 
daar ziet .. We popelden dus van verlan

gen verder re graven en zo meer te weten 
te komen over de vorm van het geheel. 
Begin 1999 was het zover. Na stevige 
onderhandelingen met de eigenaren van 
de betrokken terreinen. kregen we toe
stemming te graven onder de betonnen 
kelder van Nieuwendijk 136. vanaf een 

binnenplaats achter het pand. Ons doel 
was om vanaf de in 1994 opgegraven 
hoektoren in de richting van Nieuwendijk 
te graven. Daar verwachnen we de noord
oosthoek van het gebouw te bereiken. 

Radaronderzoek had namelijk uitgewe
zen dat daar muurwerk in de grond zat. 
i\ls we die noordoosthoek vonden. zou de 
hele noordmuur en het grootste deel van 

de west muur zijn blootgelegd en werd 
een reconstructie van het grondplan 

mogelijk. Toen de eerste spaden de grond 

in gingen. was het natuurlijk spannend ui 
het door de radar ges1gnalt't'rde muur-

werk ook werkelijk tot het 13de-eeuwse 

bouwwerk behoorde. Gelukkig was dat zo 

en de fundamenten bleken ook prachtig 

intact. Enkele meters verder stuitte het 
team, bijna in het midden van de noord
muur. opnieuw op een verrassing: een 
kleine flanktoren! Na weer enige weken 
kwam een zwaardere hoektoren in zicht, 
groter zelfs dan de in 1994 opgegraven 

noordwestelijke hoektoren. Ten slotte 
keken we of er een oostelijke muur. langs 

de Nieuwendijk. op deze toren aansloot 

en ook dit bleek her geval. Nu is het 

mogelijk om de globaal rechthoekige 
plattegrond te reconsu·ueren én de hypo· 

thesen aangaande een poorthuis. een 
kade kant. een sluis of een brug definitief 

te ve1werpen. 

Een Utrechtse parallel 

Omdat we niet ,illes konden bloot leggen. 
weten we nog niet of binnen de ringmuur 

ook woonvertrekken lagen: pas dan 1s 

strikt genomen sprake van een kastee l. 
Maar wa1 we er ,11 wel van kennen. past 

1.c·kl'r 111 de kastelcn,1rch1tectuur van dl' 

2.ï 1 



13de eeuw, zoals die in Italië, Frankrijk 
en Engeland wordt gevonden. Meestal 
zijn het vierkante of rechthoekige gebou
wen met op de hoeken ronde torens, 
soms met één of meer flanktorens. In 
Nederland zijn de kastelen in Muiden en 
Medemblik volgens een dergelijk plan 

gebouwd. Het opgegraven muurwerk 
aan de Nieuwendijk is evenwel een slag 

kleiner. 
Een betere parallel is kasteel Doorn in de 
provincie Utrecht. In opdracht van waar
schijnlijk Adolf van Waldeck, domproost 
van Utrecht, verrees hier in 1289 een 
soortgelijke ringmuur. Een van de hoe
ken kreeg een woontoren. die tevens als 
ingang diende. Van Waldeck was, net als 

Gijsbrecht toen nog, een vertrouweling 
van graaf Floris v. De overeenkomst gaat 
nog verder. Onder de ringmuur bij de 

Nieuwendijk dienden balken van een 
afgebroken gebouw uit± 1250 als funde
ring. Bouwhistoricus dr.ing. H. Janse her
kende deze zware balken met speciale 

verbindingsconstructies aan de uiteinden 

Gereconstrneerde plattegrond van het kasteel. 
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De opgegraven rwordmuur ninks) is 

zo"n 21 meter lang en hel blootgelegde 
deel vun de westmuur J 5 

De totult' lenJ.,!:lt.' vun de west muur 
wordl gt.'schul op 21 meter 

als onderdelen van een tiendschuur. Dat 
was een opslagplaats voor tienden, de een
tiende delen vlas, graan, vee en dergelijke 
die boeren als pacht aan hun heer betaal
den. Ook kasteel Doom had waarschijnlijk 
zo'n tiendschuur als voorganger. 
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Reconstructie van het opgegraven deel van het 
kasteel. Links de noordmuur met de ver,assende 

flanktoren. 

De plaats van het bouwwerk is interessant. 
Ernaast ontdekten we in 1994 sporen van 
een stuk water. Aanvankelijk dachten we 
dat hier het IJ een bres in de oeverlijn had 
geslagen 1, maar verder gravend ontdekten 
we dat het ging om een gegraven uitmon
ding van de Boerenwetering! Dat water, 
nu 'doodlopend' naast het Rijksmuseum 
in de Singelgracht, liep in de middeleeu
wen regelrecht door naar het noorden. De 
Nieuwezijds Voorburgwal was in feite het 
vervolg. Alleen het noordelijkste stuk van 
de huidige Voorburgwal en de Martelaars
gracht waren er nog niet. Ongeveer bij de 
Nieuwezijds Kolk boog de wetering af naar 
het oosten en mondde pal ten zuiden van 
huidige Dirk van Hasseltssteeg en Manden
makerssteeg uit in het Damrak. 
Vlak ten zuiden van de Dirk van Hasselts
steeg en de plek waar de monding van de 
wetering lag, ontdekten we in 1979 en 
1987 de fundamenten van de alleroudste 
huizen van Amsterdam, gebouwd niet 
lang na 1200. De Boerenwetering functio
neerde als afwatering van de venen bij 
Amstelveen en als vaarweg. Of het een 
natuurlijk of gegraven water was, is on
duidelijk. Maar zeker het stuk benoorden 
het Spui is door mensenhanden gegraven. 
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Vennoedelijke situatie rond 1290 ~inks/ en 1304; 

het noorden is boven. Omdat de monding van de 

Boerenwetering in de weg lag voor de op te werpen 

aarden stadswal, werd die verlegd ten noorden van 

het 'kasteel' aan de Nieuwendijk. De aarden stads

wal liep waar nu de Dirk van Hasseltssteeg is. In 

1304 moest Amsterdam voor straf het 'kasteel' af 

breken. De okerkleurige blokjes zijn de oudste 

Amsterdamse huizen, waanian in 1979 en 1987 

de fundamenten zijn opgegraven. 
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De loop van de wetering bleef ongewij
zigd tot kort na 1300, toen Amsterdam 
stadsrechten kreeg en een aarden omwal
ling mocht aanleggen. Ook een stukje van 
die aarden wal ontdekten we in 1994, 

langs de noordrand van de Dirk van Has
seltssteeg. De wal sloot aan op de veron
derstelde zuidmuur van het opgegraven 
bouwwerk. Die muur werd daarmee als 
het ware opgenomen in de omwalling, als 
een propugnaculum, de Latijnse term voor 
een uitstekend bolwerk. Bij het opwerpen 
van de eerste stadswal was de monding 
van de wetering een obstakel. Waar
schijnlijk werd die toen een meter of 100 

naar het noorden verlegd, ter plekke van 
de huidige Kolksteeg. 

De bouwheer: Floris of Gijsbrecht? 
In 1296 had Gijsbrecht 1v van Aemstel, 
de titelheld van Vondels beroemde toneel
stuk uit 1638, deelgenomen aan de 
samenzwering die graaf Floris v, zijn 
heer, het leven kostte. Hij moest vluchten 
voor de wraak van Floris' zoon, graaf Jan 
van Holland. Begin 1304 wist Gijsbrechts 
zoon Jan van Aemstel Amsterdam weer te 
bezetten. Hij liet de stad versterken met 
houten bruggen en bolwerken met 
torens, maar kon daarmee niet ver gevor
derd zijn toen hij krap twee maanden 
later weer verdreven werd door bondge
noten van de Hollandse graaf. Op 22 mei 
van dat jaar strafte de nieuwe graaf Wil
lem 111 de Amsterdammers. omdat zij Jan 

Ons /\111 stc•r,J.1m ~t:> pll'ml>er 1999 
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van Aemstel hadden binnengelaten. Alle 
houten bruggen en vesten moesten afge
broken worden. De houten brugjukken 
van de eerste brug over de Amstel ston
den ter hoogte van de huidige Oudebrug
steeg. Deze brug sloot de monding van de 
Amstel af en was daarmee onderdeel van 
de stadsomwalling. Hij zal tegelijk met de 
omwalling van vlak na 1300 zij n aange
legd. Dat Willem in zijn oekaze het kas
teel (of wat het ook was) niet afzonderlijk 
vermeldde, is goed verklaarbaar omdat 
hij het in 1304 als onderdeel van de ves
ten beschouwde. Johan de Beke. alias 
Johannes Beka, schreef omstreeks 1350 in 
het Latijn een geschiedwerk over de gra
ven van Holland. waarin hij kort melding 
maakt van het einde van het kasteel in 
1304. Hij noemt de versterkingen zowel 

municiones als propugnacula: het eerste 
woord duidt meer op de oorspronkelijke 
functie als zelfstandige sterkte. het tweede 
meer op de rol als bolwerk. 
Het bouwwerk moet, gezien de datering 
van het funcleringshout dat we in 1994 

vonden onder de ringmuur en toren, zijn 
gebouwd na 1280. Monsters van scheeps
hout onder de noordwestelijke toren en 
een deel van de noordmuur leverden de 
meest exacte informatie. Het hout was 
gekapt in de winter van 1276-1277. Meest
al bleven schepen tien tot vijftien jaar in 
de vaart. Voor de op dit scheepshout 
gefundeerde muren lijkt een bouwperiode 
rond 1290 mij daarom het waarschijn
lijkst. Stel dat het schip al direct na een 
van zijn eerste reizen is atgeclankt. clan 1~ 

een datering kort na 1280 111 principe 



mogelijk. Maar als het russen 1280 en 
1285 is opgetrokken, kan Gijsbrecht 1v 

onmogelijk de bouwheer zijn. Die was 
namelijk juist in die jaren door Floris v 

wegens te eigengereid optreden gevan

gen gezet. In dat geval ligt het dus voor 
de hand dar Floris zelf deze versterking 
liet bouwen. Maar in 1285 verzoende Flo

ris v zich weer mer Gijsbrecht van Aem
stel, e n in de jaren daarna lier hij zelfs 
als hij op re is ging her beheer van her 
graafschap aan Gijsbrecht over. Her zou 
nogal beledigend zijn geweest als Floris 
juist in die pe riode in Amsterdam een 

kasteel of versterking had gebouwd. Als 
het bouwwerk inderdaad na 1285 tot 
stand kwam . clan is logische1wijs Gijs

brecht van Aemstel de bouwheer. Uiter

aard zal hij dat clan me t toestemming 
van Horis v gedaan hebben. Dat Gijs

brecht het lier bouwen. vind ik e igenlijk 

het meest waarschijnlijk. Want waarom 

repte ande rs Melis Stoke niet van dit 

Amsterdamse gebouw in zijn befaamde 
Rijmlm1111ek lca. 1300) waarin hij een over

zicht gaf van a lle kastelen die Floris had 

laten bouwen? Zo onbeduidend wa; het 

nu ook weer niet. bestaande uit ruw 

geschat zon kwarl m1l1oen kloostermop
pen. cl1e (gezien de ge le kleun waar· 
,chqnlqk uil l·neslancl ó1n .iangevoercl 

2:!4 

Het raadsel van Persijn 
Raadselachtig is nog wel de verklaring 

van Jan Persijn uit 1282, die in 1280 van 
Floris v de goederen van de gevangen 

gezette Gijsbrecht in leen had gekregen. 

Persijn schreef onder meer dat hij de 
mu11icio11es (versterkingen) van Gijsbrecht 
verkregen had. Wat bedoelde hij daar

mee? Het nu opgegraven bouwwerk kan 
het nier zijn geweest, want dat moer na 
1280 zijn gebouwd. Misschien ging het 

wel om de monumentale tiendschuur, 
met wellicht een stevig houten huis 
e rnaast. vanwaaruit de opgeslagen voorra
den werden bewaakt. Ana lyse van de jaar

ringen van de tiendschuurbalken leert dar 

die schuur rond 1250 werd gebouwd. Her 

is goed denkbaar dat het veronderste lde 
houten huis met tiendschuur door een 
stenen bouwsel was vervangen - een 

gangbaar proces in die tijd. Hel zelfde 

geldt voor cle verplaatsing van het cen

trum van cle ontginning van Ouderkerk 

aan cle Amstel naar de pre-stedelijke 
nederzetting Amsterdam aan cle monding 

van cle Amste l. In de loop van de J 3de 
eeuw zien we ook e lders. in Assendelft en 

Sloten bijvoorbeeld. zo' n verplaatsing. 

Handel en verkeer nemen toe en daarmee 

wordt vestigi ng <1an een riviermonding of 
1vaar)wegenste lsel interessanter 

Het ontgraven van de 11oonlm1111r. 

Intussen staat nog altijd vast dat de oudste 

behuizing van de Van Aemstels. die in 

1204 werd ve1woest, in Ouderkerk stond. 
Maar nádat jaar vinden we in de geschre
ven bronnen niets meer over een kasteel 

of sterkte daar. Ook archeologisch onder
zoek door middel van boringen en radar
onderzoek heeft geen muurwerk zoals dat 
bij de Nieuwendijk opgeleverd. Al deze 

gegevens brengen ons rot de veronderstel
ling dat we re maken hebben met een k;ts
teel of sterkte gebouwd door Gijsbrecht 
van Aemstel, óf door Flor is v die het ver

volgens liet beheren door Gijsbrecht van 

Aemstel. Vervolgonderzoek naar de zuid
muur en binnen de weermuu r kan aanvul
lende informatie opleveren over de bouw 

en mogelijk ook over cle bouwdat 11111 en 
de bouwheer. 

Drs J M Baart is stadsarcheoloog. 
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