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Peter-Paul de Baar 

Waagwordtweer even 
EERSTE STENEN STADSMUUR HERDACHT 

Het jaar 1500 geldt als de (arbitraire) grenslijn tussen de middel

eeuwen en de nieuwe tijd. Net daarvoor werd de eerste complete 

stenen stadsmuur van Amsterdam gebouwd, waarvan nog een paar 

restanten over zijn. De grootste daarvan is de Waag, in 1481 

gebouwd als Sint Antoniespoort. Op en rond de Nieuwmarkt laat 

een enthousiaste jonge stichting begin september het Amsterdam 

van 500 jaar geleden herleven. 

De muur die vanaf1481 werd gebouwd, 
was niet de eerste omwalling van Amster
dam. Vlak na 1300 kreeg Amsterdam voor 
het eerst een aarden verdedigingswal. De 
Amsterdammers moesten die inclusief 
houten torens en bruggen voor straf in 
1304 weer afbreken 1, maar vóór 1340 
was Amsterdam in ieder geval weer een 
omwalde stad. Die wal was versterkt mer 
houten palen: de 'sciltraminghe'. Een 
mooie naam voor een stichting ter pro
motie van middeleeuws Amsterdam, 
vond stadsgids Raoul Serrée. 

Kloveniersvendel herleeft 

En zie, van s tot en met 8 september orga
niseert Serrées Stichting Sciltraminghe 
een 'Festival aan de Muur'. Op de Nieuw
ma.rlct wordt aan weerszijden van de voor-
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De Heiligewegspoort, met 

hoofden op staken, op de 

ingekleurde houtsnedekaart 

uit 1544 van Cornelis Antonisz. 

malige stadspoort zo'n 100 meter van de 
lSde-eeuwse stadsmuur herbouwd. Niet 
echt in steen, maar van afstand nét echt. 
Op zondag 5 september kan men boven
dien getuige zijn van een (symbolische) 
aanval van de Geldersen, rond 1500 de 
grootste vijanden van de Amsterdam
mers. Ter verdediging van de stad herleeft 
ook een vendel van de !Uoveniersschutte
rij. waarvoor Serrée een stuk of 30 schut· 
ters van zestien rot 100 jaar wist te ronse-

!en. Een werkelijke veldslag zal het niet 
worden; het moet wél Jeuk blijven. Het 
enige waarop de combattanten zullen 
aanvallen is een smakelijke schutters
maaltijd aan de voet van de muur, na 
afloop van een sportieve boogschiet
wedstrijd. Senée onderzoekt ook of er 
(ondanks het sinds 1848 boven de Moer
dijk geldende processieverbod) een pro
cessie door de stad kan trekken. Katholiek 
spektakel doordrenkte immers het 
middeleeuwse stadsleven. In de Waag, 
de Schreierstoren en het Doelenhotel zijn 
kleine exposities over de muur zelf, de 
15de- en 16de-eeuwse haven en de 
Amsterdamse schutterijen. Er komen 
diverse stadswandelingen-met-gids, onder 
meer langs voormalige schuttersdoelen 
en plekken van doorgaans geheel verdwe
nen kloosters. In de nog wél bestaande 
Agnietenkapel (nu Universiteitsmuseum) 
op de Oudezijds Voorburgwal vindeo 
lezingen plaats. 
Initiator Raoul Serrée (30) is door de week 
producer van tv-programma's. Tijdens 

Rond 1650 schilclerde Abralwm 1Jeersrrnte11 
de Reg11lierspoo1't. De vuet van de linker 

io1·e11 bleefbewm1rcl als hel nmcle 1m1krs111k 
vcm de Mu n turen. 



stadspoort De Si11 1 i\11to1 1 iespoo11 (11 1 1 

de Waag) e r 1  omgeving op dezelfde 

kacm van Cornelis Antonisz. 

De nieuwbakken Amsterdamse schu tters h ielden 

op 3 augustus hun eerste kostuumrepet i t ie, op de 
zolder van het voon11alige Accijr1shu is i n  dr Oude

brngsteeg en wegens de bloedhitte ook op st raa t ,  

bij de Effectenbeurs. 
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z ijn studie Sociaa l-culturele Wetenschap
pen aan de Vrije Univers i te i t  verdiende 
hij geld b ij door bootjes te huren van een 
schipper en die door te verhuren ,  vooral 
aan studentenverenigingen. In het blad 
van s tudentenclub AGEE mocht h ij grat i s  
adverteren ,  in  ru i l  voor maandelijkse 
kopij over Amsterdams his torie. H ij werk
te zich snel in. Toen zijn moeder met 
vriendinnen een uitstapje naar de grote 

stad wilde maken en de vvv geen rondlei
der kon leveren. vroeg zij Raoul. Het ging 
goed en al drie jaar leidt hij nu in zijn vrije 
tijd  wandelingen door histori sch Amster
dam. Hij geniet vooral van de Jordaan, de 
Pijp en de oude binnenstad - rommelige, 
bes loten wereldjes. Beslotenheid kenmerk
te ook het middeleeuwse Amsterdam. Let
terlijk zelfs : ·s avonds gingen de s tadspoor
ten op s lot en werden de sleutels plechtig 
op een rood kussen naar het stadhuis op 
de Dam gebracht. Maar of de Amsterdam
mers van toen het ook zo IG1us vonden, is 
minder zeker. geeft Serrée wat spijtig toe. 
De muren stonden er niet voor het roman
tische effect. En zó intiem zullen ze hun 
stad ook niet gevonden hebben. want voor 
die tijd was Amsterdam een grote en dyna
mische stad. 

Aarden wal met houten torens 
Eigenlij k  is de s tichtingsnaam wat onge
lukkig gekozen. Het festival draait immers 
niet om de aarden wallen met houten 
palen, maar om de eerste aaneengesloten 
muur die s inds 148 1 van steen was opge
trokken en in 1601  verdween. Toch ver
dient ook de oudste stadswal een korte 
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beschrijving. Hij werd gebouwd nadat van Oostenrijk, die ook de Nederlanden 
Amsterdam in 1 300 stadsrechten kreeg. Op tot zijn bezi ttingen rekende, bezocht 
de westoever van de Amstel lag de noord
wal begin 14de eeuw bij de Dirk van Has
seltssteeg en schoof daarna noordwaarts 
op. Rond 1 340 lag het noordelijkste punt 
van de nederzetting in de bocht van de 
Nieuwendijk. Daar s tond het houten Wind
molenzijdepoorthuis. Rond 1 380 werd 
deze poort vervangen door de eerste Haar
lemmerpoort, op de hoek van de Nieuwen
dijk en de Martelaarsgracht. Ten oosten 
van de rivier vormde eerst de Oudezijds 
Armsteeg de noordgrens en sinds om
sn·eeks 1 380 de Nieuwebrugsteeg. Daar, 
aan de kop van de Warmoesstraat, verrees 
toen de Sint Olofspoort. De Nieuwezijds
en Oudezijds Voorburgwallen vormden in 
de eerste helft van de 1 4de eeuw de west
en oostgrens. De eigen lijke wal lag aan de 
binnenzijde ( stadskant) van de grachten. 
De zuidgrens ten s lotte lag bij het Spui en 
de Grimburgwal .  
Dankzij een opgraving i n  1 969- 1 970 weten 
we dat de Sint Olofspoort van s teen was . 
Maar de wal ernaast bleek uit gestapelde 
zoden en een palenrij te hebben bestaan. 
Waarsch ijnbjk zijn  ook de beide andere 
grote stadspoorten rond 1 380 in steen 
opgetrokken : de genoemde eerste Haar
lemmerpoort en de Bindwij kerpoon op de 
hoek van het Spui en de Kalverstraat . 
Tussen 1 425 en 1 450 werd de s tad een stuk 
vergroot. Aan de oostkant werden de K I  
veniersburgwal en de Geklersekade gegra
ven ,  aan de westkant het Singel. De kaden 
werden met bomen be pla n t ,  maar een 
n ieuwe stadswal kwam daa r n ier ; de oude 
b leef l iggen waar h ij lag. De stad werd n iet 
acuu l  bedre igd en Amsterdam raa kte 
bovend ien  b ij na ban k roet toen i n  1 45 2  een 
kolossa le bra nd dri e kwarl van de stad vol 
hou ten hu i zen 1 11 de as  legde . 
Derl ig Jaar la ter  d re igde e r  we l wee r ee n 
aanva l .  v a n u i l  l l 1 rech t  Ke izer  Max im i l iaan 
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Amsterdam in april 148 1 en las het stads
bestuur cle les : de Amsterdammers moes
ten als de bliksem een nieuwe stadsmuur 
bouwen en wel een muur van steen! Elders 
hadden ze die al lang. In mei 1481 werd 
begonnen met de fundering. De muur zelf 
werd opgetrokken van gebakken steen op 
een voet van Bentheimer zandsteen en 
Gobertanger hardsteen. Omdat s tenen 
duur waren, legde het stadsbestuur in die 
tijd graag een originele straf op: het leve
ren van een partij Leidse of Vechtse bak-

Op deze l uch lfoto u i t  1 932 is goed te zien  dat 

de Kloveniersbw-gwal (l i nks) en de Gelderse

kacle /rechts) oorspronkelijk één staclsgrac/1 1  

vor111de 1 1 .  De Sin t  A11to11iespoo11 werd ha lf i n  
l i e t  water gebouwd. In 1 6 1 4  wercl een deel 

van beide grac/1 te11 gedempt en  ontstond cle 

Nie111vmarkt. Links van de Waag marktkra

men ,  rechts liet dak van cle vishal die hier tot 

1 938 stond. 

De Sint Anto11 iespoort i n  1 5 70, 

gezirn vanu i t  de l.as tagc. Links 
de voorpoort met de b11 1g naar 
de Sint An toniesdijk, de la tere 

Sin t  Antoniesbreestraat .  Toen 
in 1 6 1 4  stukken van de Klow
niersbur6>1va l en  de Gelderse

kade werden gedempt, o n t 

stond d e  Nieuw111cirkt. 

stenen " ten behoeve van der Stede mura
giën". Belediging van een burgemeester 
kon je op 1 00.000 stenen komen te staan. 
Wie daar geen geld voor had. moest zijn 
eigen huis maar afbreken. Juist t ijdens de 
bouw was het verleidel ijk 's nachts bakste
nen weg te nemen uit de half gemetselde 
nieuwe muur. Die onverlaten werden 
bestraft "door geeselen met goede roeden 
naeckt ènde bloot openbaerlijck op de Pla
etse Iele Dam-recl. j .  datter 't roocle b loet 
nae komen zou" .  

Poorten en torens 

De nieuwe muur langs Singel ,  Nieuwe 
Doelenstraat, K loveniersburgwal en Gel
dersekade was 3700 meter lang. Van de 
vier hoofdpoo1ten die de toegangswegen 
afsloten . zijn er twee helemaal verdwe
nen: de tweede Haarlemmerpoort en de 
Hei l igewegspoort. De grote nieuwe Haar
lemmerpoort ( 148 1 ), op de kop van het 
S ingel. verbond de Nieuwendijk  met de 
Haarlemmers traat. De Hei l igewegspoort . 
aan het eind van de Heiligeweg, viel 
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Op 13 11ovcmber 1577 dro11g re,1 tmcp geu

zen ondt'r !cidi11g va11 kupitei11 Hdli11g door 

de 1-iaarlemmerpoort de stad bin11e11. Die 

poort stond toen op de k111isi11g Nie11we11-

dijk/Martelaarsgracht. De gc11ze11 warlc11 

snel veijaagd. Er vick11 111i111 60 dodc11. (7.ic 

ook Ons Amsterdam j1111i 1 999. /Jlz. 1 75.) 

ondanks haar bescheiden formaat op -

erbovenop werden hoofden van onthoof. 

de boeven te pronk gesteld. Van de derde 

poort is nog een klein stukje over: het 

ronde onderstuk van de Muntroren is een 

rest van een van de twee torens die de 

Regulierspoort flankeerden. Op deze 

torenvoet zette stadsarchitect Hendrick 

de Keyser in 1620 een sierlijk bovenstuk 

met klokkenspel. De vierde poort was de 

Sint Antoniespoort. ons beter bekend als 

Waag. Hoe oud die is. staat op een gevel

steen die op ooghoogte is ingemetseld in 

het torentje tegenover de Geldersekade: 

staan. de Nieuwrnarkt. Drie jaar later 

kreeg de poort de nieuwe rol van stads

waag. Sindsdien heeft het panel nog vele 

functies gehad.2 

Er waren nog vier kleinere poorten: de 

Waterpoort, de Raampoort. de Korsjes

poort en de Jan Roodenpoort. Dat waren 

eenvoudige doorgangen in de stadswal, 

op plaatsen waar eerder al bruggen lagen. 

De Jan Roodenpoortstoren. naast de 

eigenlijke poort, stond nog tot 1829 op de 

brede Torensluis over het Singel. Aan de 

De staclsmu11r vm1 1488 besroncl uit baksreen 

op Ct'II onclerlaag va11 11atu11rstcr11. Rrsren 

V(IJI clit' ll<ILillll'Slt't'n zijn nog altijd tt' ziel! ill 

de kademuur voor Gelclersekucle 16--12. üp 

ck foto Gdclasekade 1 6-20 (v111I}. juni 1 950. 
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zijkant van de brug is de rorenvoet (lang als 

kerker in gebruik) nog steeds te zien. Nu. 

170 jaar na de sloop. wordt nog steeds 

geijverd voor herbouw van deze mooie 

toren. Behalve poorten waren in de stads

muur ook zelfstandige torens gebouwd, op 

zo'n 50 meter van elkaar. Vandaaruit kon 

de vijand worden beschoten. Eén toren is 

er nog: de Schreierstoren ( 1487) aan de kop 

van de Geldersekade. Van een andere 

toren. Swych Utrecht, zijn de fundamenten 

nog aanwezig in de kelders van het Doelen

hotel. 

Na 1578 breidde de stad zich buiten de 

muur uit, die uiteindelijk in 1601 werd ge

sloopt. Omstreeks 1603 werd begonnen aan 

een nieuwe omwalling. langs de huidige 

Marnixstraat. Weteringschans en Sarphati

straat. Amsterdam begon aan zijn Gouden 

Eeuw. ■ 

Noot 

1 1 Zie ook het stuk van Jan Baart op blz. 230. 
21 Zie Ons Amsterdam september 1 992. 

Voor meer informati e over het Festival aan de 

Muur: Stichting Sciltraminghe, tel. (020) 6832592. 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van mondelinge 

informatie van stadsarcheoloog Jan Baart. de kopij 

voor Raoul Serrées boekje Amsterdam ommuurd. 

het raadsel van de middeleeuwse stadsmuur 

(1481- 1601). dat tijdens het festival verschiJnt. en 

een artikel van wijlen Ons Amsterdam-medewerker 

Teun den Herder. dat eind september postuum 

verschijnt in Van een gulden tot een riks. het jubi

leumboek van de Vereniging voor Heemkennis 

·ons Amsterdam·. 
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"MCCCCLXXXVIII l 1488-red.J den XXVIII 1281 

dach in April wart den eersten steen van 

deze poert gheleit." De poort bestond uit 

een hoofdgebouw tegenover de Zeedijk. 

met twee lichte en twee zware rorens. en 

aan de huidige pleinkanr een ·voorpoort· 

(waar het water via een duiker onderdoor 

stroomde). Een lange. brede brug verbond 

de voorpoort met de Sint Antoniesdijk. 

Het huidige restaurant was een open bin

nenplaats tussen beide poortgedeelten. In 

1690 werd hier een grote middentoren 

gebouwd, waarin het Theatrum A11ato111i

cu111 werd gevestigd. de snijzaal v,rn het 

chirurgijnsgilcle. Toen was het gebouw al 

lang geen stadspoort nwer. In 1 6 1 4  waren 

een stukje Gelderse kade en l'l'll grntcr 

stuk van ck l<loveniersbuq"'Wal gt·dcmpt. 

zodat de poort np een pll·in kwa111 Il' 
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