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Amstelland en de Amsteldam in het licht van de
ontginningen en de waterstaatkundige ontwikkelingen

/

in het Hollands-Utrechtse vëengebied van de tiende tot de
At•+-'-

dertiende eeuw
lkkijkl men de zesliende -ec·uwse plallegrond van i\mslerdam van de h.11HI
v;1n Jau>h van Pevenlcr, dan is duiddijk hol'!.L'L'r de n,·,krz,·lling.sslru<luur
van de slad door walerslaai kundige clcmenkn word! hq>aald. llc Ll'nlralc
pl<wls hij uilsick word! gevormd door de dam in de 1\nislcl, en de oudl' knn
van de bebouwing vind! men op de dijken aan weerszijden langs de rivin.
rcspcclievclijk Ier plaalse van <k Warmoessiraal aan de oosl7ijdc en dl'
Nieuwendijk en de Kalvnslraal in hd wcslcn. I lil heleken I dal, 0111 inti< hl Ie
krijgen in nnislaan en vroegsic on! wikkeling van de slad, n1en zich e,·n hcdd
za lmoelen vormen van hel walcrslaalkundig milieu waarin de ncdntl'l lin g
is onlslaan. Onder andere zal lllL'n tich daarhij meer in hel algcnll'L'n nH>l'lcn
vcrdiepen in de geschiedenis van de onlginning<'n in hel lJircchls -lloii.IIHisc
wcngl'hied IL'n 1uidcn van hel IJ en de prohkn1a1iek van de af"walcring l'n <k
aanleg van dijken in dal gebied .

IR

De onlginningcn

11 . Platlegrond van Amsterdam en nabije omgeving, ca. 1560. Tekening door Jacob
van Devenler in opdracht van Filips 11
Rijksarchief in Noord-Holland. Haarlem
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Tcnooslen van hel Ulrcdils·Hollandsc l'<'cnt;chicd word! in de vroc·gc·
middelecuwen in hel Middennederlandse rivierkleigebied gewoond "i' dl'
oeverwallen en siroomruggen va nek vele aclieve en vcrlande rivicrl.ikk,·n in
de i(ijn· en Maasdel la. I i in vorm! zich vanaf de licndc eeuw hc·l wcrc·lcllijkc
gezagsgebied van de bisschop van Lllrcchl, hel zogeheic·n Nc·clerslidll. Aan
de wcsiZijde van hel wengebied word! in die lijd gewoond "I' de ond,· dui ·
nc:n, de l'Stuariumafzcttingc:n rond de rnorHicn van dt.• grote rivi ..:n: ll rtl op
de oeverwallen van de Oude l{ijn. llil smalle en lange gebied vorm! in de
late negende eeuw het hcgin van hel graafschap Holland. In hl'l uilgc>lrl'klc'
veen lussen de1e twee gebieden in wonen lol zékn hél midden van de licndc·
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lTll"' n;ltr\\·rliiks nH·nscrl. Slechts hier en d;lar vindt men sporcr1 van bcwo -

..-

nin~ lan~s

de ri1·iemewrs en op de Slllallc

getijdenafn·ttin~cn

langs de vccn -

..,trntllnpics. \ Vanneer dan dl• hcvolking locneem I. vatten zo ongeveer in de

lll'ccdc· hdft 1·an de tiende eeuw de bewoners van het rivierkleigebied vanuit
het oosll'n en die van de kustsln.'l'k vanuit het westl'n de Pntginning

het

tussenlig~ende

- ~• ....._~ ... .. ,, r

tltlll Vtlll

vcengehicd. ( ;eneratics lang is lllCil da"r llll'C bezig. totdat

grofwq! tegen het eind van de dertiende eeuw de ontginningen in grote lij-

nen 1ijn vnllnoid.
<)m het \Tcngchicd te ontginnen. dat wi l zeggen, geschikt te ruakcn voor

lo1vd veetcdt als "kkerhouw. lijn uitgebreide ma"tr,·gelcn nodig. Veen wordt
~c·vorn1d in een dr"ssig milieu uit rottende planten. struiken en ho111en. liet
lwstat11 ,·onr H0 1!,h uit water, dat. nn~cvcer als hij een spnn .c;, door het veen
wnrdt vasl{.!choudcn. ( )rn veengrond in houwland orn te zetten is hl'l nodig

de gmndw"terst"nd v"" een te ontginnen gebied hchccrsh""r te 111aken door
het graven van een stelsel van sloten en weteringen. en w;wr nodig het aanleggen

V<lll

voor- achter- en 7iidck;u.lcn, tnct een uitwatcringsslui~it.• op het

laag<te punt in de vomkade. Wanneer een dngdijkr nntginningsccnhcid
dirrt'l l"ngs een rivin ligt dient de vomkade hovendien als heschnming
tegen ovcr~lrnming. du~ als rivit.T\\';lll'rkerendt.· dijk.

t\l.o.; Olllf.ÎIIIlÎilgshasi~

rungeert llll'l'SI l'l'll rivier nf l'l'll \'t.'l'll~lronl11; SCHllS

~~

kadc <1<1 11, en haaks daarop worden dt.• pcn.:clcn, dl' hocven uitgclllcten, van

~Ir in

r lk.wr gc.~rheidcn door .~ lntc11. Ik hoerderijen worden in veel gevallen

Aweau Oudebeidkundig Ondermek van gemeentewerken Rotterdom (BOOR)

gchoull'd "I' de koppen van de hoeven. 'll-11 "'"'zien """de diepte van de
hol'ITn lijn er diverse n1ogcli.jkhcden. I let ziet er n<l<lr uit d"t hij de oudste
ontginningen de diepte niet van tc"'ncn is bepaald. Op basis van het recht
""n npstrek breiden de ontginners hun percelen wwr achterw;l<lrls uit als
mogelijk is. hijvoorbeeld tol zij de achterzijde hereiken van een ontginning
die van een tegenovergcstelde zijde is begonnen. Onder andere lijkt chll de
gang 1·an zaken te zi.in geweest hij de ontginningen aan weerszijden va n de
veenstroom de t\n1std. Bij de wat jongt.•n:• ontginningsncdcrzcttingcn wordt

de
JO

1J Impressie von de Rottedam. de sluizen en de huizen. ca. t 300. Aquarpl door

nok J-!<111 men uit van een gegraven walt.'ll~;lllJ.!. I laarlangs le~t n1cn een vonr -

achtcr~rens

v"ak dirt'ct hij de <l<HlVallg van de o11tginning vastgelegd. I !cel

V.1lkhoff gemaakt n.a.v. de recente opgraving in de Spoortunn el. waarbij een
neel van de dam werd opgegraven

til')tijns. de afwatering, de stichting van een kerk en het rechtop d,· knkclij kc tienden. Ac1n het honlll va n zo'n nntginning.~gctllccntc- 1nen noemt dat

d<Hl ee n ;Hnhacht of een gerecht - st""' meestaleen schout die natnens de
graaf ol de hiss,hop het lokale hestuur uitodi_·nt.
Binnen dit algemene beeld past ook Amstclland. Wij hebhen hier te
maken

111ct

ontginningen ailn wccr~7iidcn

\tlll

de /\1nstd. waarmee venlHlC -

dclijk c1l in de t.•lfdc eeuw een heg in is gemaakt. I k7.C ontginningsncdrl7t.' l -

gt.'hruikl'lijk is dan een diepte van i'.l'S 7ogentlanHic voorlingen, dat wil zeggen

ting wordt aanv(lnkclijk ZOIH.kr nlccr naar de rivier genocnHI. ll<lllll'liik

"""·heel globaal. 12Sil llll'll'r.
In de grote centr"le veengebieden helwort het gezag over het onontgon -

I'clwcg i\msteL In I lOS wordt de sd1out va11 dit Amstcl,ecnlekne \\'o lfgn.

lll'll

n't.'ll in de tiende t.•cuw aan de koning (of keizer) van het Oostfro1nkische

of I >uitse I{ ijk. In de praktijk wordt dit recht echter "lkngs meer c·n meer
uitgeoell-nd door de rcginn"k vorsten: in het gebied waar wij ons mee bezig
houden . de hissrhnp v"n Utrecht in het onsten en de graaf V;lll lloll;111d in
het westen. /ij zijn de gezagsdragns die stukken v;tn de wildernis aan groe pen ontginnns toewijzen. \';lll"f de lat e elfde c-cuw zien wij d"t aan een ont-

<ï ÎilJ -

voor hl'l eerst in een oorkond e gcnornHl I lij is een voorganger van tk Lll crc

heren van Amstcl. dienstlieden (ministnialen) "'"'de bissc hop v"n lil rec ht,
die in i\111std 11an•cns de bi ssc hop het sclwutamht hckkdcn. \V;~;•rschijnlijk
wordt dit a1nht al vroeg erfelijk; de hnen van i\mstcl blij ve n d<lll in llilanl de
bi ssc hop van lilrecht vertegenwoordigen, 111a"r in de praktijk nc·n•en lij een
leLT lcllstandigc positie in. Knkelijk vormt hecl i\lllstcl ;l<ltll';lllkdijk <'<'n
parochie, met de kerk in Ouderkerk. Wannen die parochie gesp lit st mndt
w~stzijde

ginning v;l<lk een overeenkomst ten gronds la g ligt. het zogenaamde 'cope'-

en n aan de

Cilntract. gcsl11tcn door de gr""f of de bisschop met de ontginners. -nog her kcnh;l<lr in pL1<1Isnamen ;ds Boskoop, I lei koop, lloeikoop. I >aarin worden

vcrdwij ut den'""" t\mstcl voor het geheel, e11 spreekt me11 van Oudnknk ol
( Judn-Aillstd en van Nieuwnkcrk of Nicuwcr-i\lllstc l. 1\mstclland hc;llll -

v;tn de t\mstcleen nieuwe parochie wordt gesticht.

.1aken gnq~cld al.s de grcmcn van de ontginningsnedcrzetting. de organis<1tic

woordt hier aaneen heel algenleen patroon . /o heel de ontginnings1'amchie

l'an het lokale bestuur. de betaling aan graaf of bisschop van een ( rewgni -

la11gs de l{otte in de elfde eeuw gcwoo ll l{otil'. l'as W<llllllTr dele in men
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p;HtlLhir~ wordt gr~plitst. gaa t dt.· p.1rochi~.· waar dt.· tHilk kl'rk staat

llilk~c~>lwrg

l.u1~s

anlh.Jcht.shestuur. I kl hestaan v;ul d.Jl lokale <llllkrhoud")'SI<'L'Lll blijk I ,.,,."

~k ( ;j~_·_-,_., t.'ll t'll dr ,\/hlas L't'll\'OIIdigwq~ Sdlit.·, ( ;irssrn en Alhla~ griiOCilld .

h,·t L'L'rsl 11it L'en oorkondc: \'an 11 22 die lwtr,·kk ing hedl op de dijkc11 l.1n1:'
de l.t"k en de lloiLuHI.se Ihel. l.atn, wa nneer in <il' tweede helft van de d,.,

I aln hl'lt'll dic rL'SilL'Liit·v<'iijk ( ludn -SLhie (lhan.s ( lvn-Schil'), ( ;icsscn ( ludekcrk L'n ( lud -Aihi<IS. Lr zi jn owrigcns nog lllt'L'r parallellen ltJS"'n

tiende L'l'UW het ollgumligc· dkll vall de daling vall de hodclll l ith siL't'tl.s
pijnlijkn doet voelen, gaall in IJ,·t rivierL·ngchinlnedeu.l'ltingc·n langs d,·

,\m..;ll'lt.'IJ dt.· ontgi11ningcn l.1ngs genoemde andere \'t.'t.'llStrom~.·n./o ligt in

rivinen en binnenlandse dorpen S<llllL'IliWrken, ml'l als resultaat <k o1nich
ting olldn kidillg van de graaf van llollalld of de bisschop \'all lltred1t van

lll'il'll. /o worden t>ok de oudsiL' n,·,krJL·IIing,·n

de SLhi,·.

A111s1el, nL'l al.s hij Rolle, Schic, ( ;icss,·ncn 1\lhlas het t>udc centrum van de
nc<kul'lling, dat wiiiL'ggc:n dt: pla.tls waar de kerk staat (Oudnknk), niet
did1t hij de nHHHI van de VL'ènslrnom, nJa;n een eind landinwaarls. Dat heil'·
kr nt uikraard nit.·t dat de nedcr/l'lting ab gcllccl;.ich niet al in een vroeg
Sladitllll ver stroonwlwaarts kan hebhen uilgcSirekt. I lc ligg ing van de hoer dnijen op de koppen van de hocven maakt dat ontginningsncdcrzl'ltingcn
nlt'L'sLli een zen langgerekt lintvormig karakler hchhen .

eens zozeer ter be~chcrming tegen overstrnTlling. want

llc aanleg van huilenwaterkerende dijken
In hoge 1natc hepalc11d voor de verdere uiltwikkeling van de diverse ont ginning~nedtT/t.'ltingl'll ;ij11 dl· w;Jtt.•rstaatkllndigt.' ulll'\l''llll'lllics va n dt.• ont

hct

land ligt dan 11op

vrij hoog, 111aar vonrallHn op -die manier met behulp van sluisjes in dl· voor +

d.11 hij dt.· ontginning ervan l't.'ll groot prnhil'l'lll wordt gl'LI"l'l;l'l'd Vt1or de

kadell de walerslalld in de polder Ie kullnen lwheersen. Voor ht·t ensl lllli'L'n
wij van het hesta<lll vall dijken Llngs de AlilStel in 121H. W<llllll'er in de
Annail'n van l·:gnwnd wordt vnteld dat de KL'lllll'nll'rs binnen hl'l k.11k1 \',lil

tul·koln .... l. ( lntwiltl'rl Jlll'll llilllll'lijk dr topl;lag

ht..'l krijgsgL"wcld van dil· dagen ~'l'll dijk L111g."i de ;\111...,1d door!-ill'kcn.

ginningcn. \V;lllllt.TI" hl'l

voor ;o'n HO'!'i, 11it vvatcr bestaat hrll'krnt dat ,

\'l'l'll

Vdll

llrt VL'l'll tt'll hehnL'\'t.' va n

het agrarisd1 gebruik, dan klinkt die hovenlaag inc·n is ll' VL'ns ox)'datic van
h~..·t veen mogL·Iiik. I kt gevolg is dat de hewnners hl'! grondwaterpeil sterds
\'l'rdrr lullen \'l'rlagt.'ll, 1nd at ongt.'lllt..· rkt de inklinking allengs voortschrijdt.

1\kn heeli berekend dat op deze n1anier het lwdcmoppervlak tol ,·en hal ve
llll'ILT per eeuw kan dalen, zodat er plaatsen zijn waar het maai veld momen ·
tt.·cl vit..•r lllt'lcr lagt..'r li~t dan ten tijde van dl· ontginningen.

I le inklinking t'n de <>xydat ie van dL· Vt'L'nhndcnl helckent·n dal ht•l peil in
te liggen kn opzichtl' van
het n1aaivl'ld. In toenc·nll'lllk mate kidt dit tol moeilijkheden, wwclwaar

d~.· rivieren \'l'rhoudingsgcwijs sll'cds hogt.•r komt

lh·t ga.11 cHll de hcsL"IH'rming van hct land tegen overs! roming \'anuit de

grote rÎ\"Îl'l"l'll l'll

/. uidrr~t·c, .ds 111l'l hl'lrrkking tol de afwakring van de

dr

o i JtginniHg s nnlcu~..·ttingt.'ll.
])

een aantal hoogheemraadschappen met hoven -lokaal gezag ten <l<lnticll vall
in de eerste plaats de wrg voor de dijkL'Il, <'n lcn tweede ill diverse gevalkil
de regulning van de afwatering.
Ml'l hl'lrckking tot de aanleg en de vroegste geschiedenis van waterknen ·
de dijken in Amstdland zijn nauwelijks schriftdijke gegevens voorhandell.
1\.Jcn mag voorzichtig aanncmell dat hij het uitvoeren vanontginningen ook
langs de i\mstd al rncteell heS(heiden kaden zijn aallgckwl. misschi,·n ni t· l

"ijken

wij d.111 na<Jr de maall\'gclt.·n dirnodig

;ijn tllll dr \'L'l'llgchirdcn IL' hrsdJt.TillL'II tq~l'll overstroming, d.111 ;ij11 wij
d.1nk 1ij schril"tclijk hrtlllllL'IlllWil'riatll Vthlral gnrd gt..·ïnf{uïnccrJ OVl'r hl't

1uidcn v;ul h,·t lltrt•chls -llollandse
lls c..• l,l.~.:k,

J\1t..•nvcdc

L'll

Oud~..·

V L'L'n~ehit'<l.

de streek V<lll llollandse

J\1aas . In tk lwgillli.l st: va n dL.· ontginningenligt

ht'l oppervlak '''"' het l.ual hi,·r ruim hoven ht'l gen1iddclde waterpeil v.111 dt•
l(ijn - en 1\J.,astakken. Langs de rivieren en vct·nstroonlpjes gt'VL'n dan de
voorkaden. dus kil'ine dijkjes. voldoe1Hk bescherming tegen zen hoge st;lll den van hel huilenwall'r. Fen heel vroege ver 1nelding van dergelijke dijkjes
\'inden wij hij /\lprrtu . . van !\kt/ in ;ijn l>c dil·cr:;i l illt' lt'lllf'tll"/1111, waar dl'lt.'

hl'l llL'd.t owr dijken in de huurl van Vl.lardingen in 1ijn beschrij ving van dt•
velds lag d.1ar in I11 I H.
ll ie oudste dijken zij n aangelegd hi 11nL·n lokaal verhand L'n worden
o ndnhouden door tk bewoners van d,· ambachten waarilltk hetrdlellde
diikg,·<keltL'Il liggell. i)it gebeurt onder di1wt toezicht van het plaatsdijke
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het achterliggende land onderloop I. Voor ons is dat inlnessant. I >at hl'l la1al
onder waler komt te sla<ln hetckenl dal de hodem in die tijd niel hoger li~t
dan de ri vin, dus dat de inklinking zich hier al duiddijk hecfl doen gddcn .
Anderzijds, c·n dan loop ik even vooruit op wat nog komt, kan ik mij nalL'i lijk voorstellen dat het bnd onderloopt wanneer de waterstand in de Ams iL·I
"I onder controle zo u worden gl'houd~n md behulp van een dan1 met slui /l'll

in de monding van d~ rivil'r. Ml'l andere woorden, hl'l lijkt wailr~~ hi jn-

Iijk dat de Amstd in die tijd nog i nopen vcrbinding staal met het 11 L'n d<"
Zuiderzee.
I >c dijken langs de Alnstel zullen hebben donrgdopen tol dicht hij d<"
nl<liHI van de rivier. Paar mm'IL'Il zij, willen zij als waterkerillg ellige zin
hebhen gehad, hebhen aan),\cslolcnop dijken langs hl'l 11. I >at zal aan de
oostzijde de aansluiting zijn geweeq van de oostelijke AnJStcldijk
(Warnwesstraal) op de /eed ijk en aan d,· Wt'slzijde de aansluiling van de
westelijke dijk (Kalverstraat/Nieuwendijk) op de toen1naligc
llaarlemmerdijk, die vroeger waarsdlijnlijk il'ls luiddijker lag dan de
I barlemmerdijk die wij nu kennen. I >oor ardll'ologen wordt verundcrsll'id
dat de Nieuwendijk rond 121111 aans luit op een dijk iets ten noorden van de
Nieuwezijlis Kolk. /ou deze vnonderstdling hij vcrder archeologisLh ondn zock worden bevestigd, dan hestaal de kans dat die nll'L'r zuiddijk gekgen
dijk oorspronkelijk de zijdekade van de ontginningen ter plaatse is gL'IVL'L'SI.
lcn noorden van di,· dijk heeft in de dertiende eeuw ongetwijfdd nog een
stuk onbedijkt voorland gelegen. llat er dijken a<1n de 11 -zijde liggen wnrdt
aannemelijk voor het midden van de dertiende eeuw, wanneer in de j.Jren
125.1-55 ten westen van Amstclland dijkgraaf en hoogheemraden van het
hoogheemraadschap Rijnland het oppertoct.icht krijgenover de zeedijk '''"'
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bewoners van de nieuwe nedcrzl'ltiii~L'II wei11i~ mocilijkhcdc11 ill'hilL'II ~d1.1d

13. Kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland door Floris Balthazarsz., 1614,
blad 5-7. Genrukt en ingekleurd. Duidelijk is hierop de IJ dijk te zien, met links de
SpMenrlam. in het midden de Zwanenburgdam eoNechts de dijk naar de Amstel
Gemeentearchief Amsterdam (Zev<>nde Kaartboek Gasthuizen)
l4
1\ijnland langs het IJ. dat wil 7cggc11 over de Spaarndarllrncrdijk. Op dat
moment hestaal er dus een l\ijnh111dsc IJ -dijk, die loopt va11 Sparc11dam lot
de grens tussen Rijnland en Amstclla11d ter plaatse van de latere
Kostvcrlorcnvaart. I kt is aaolllConl'iijk dat er dan i11 hel vcrlc11gde va11 die
dijk aa11 de Amstdla11dSL· kant cvcm·t•ns t'CIIIecdiik heeft gekgen. t\an de 11 lijde 1ijn tllogclijk aanwelige kaden opgt'IH>o~d L'll nieuwe slukkt·n dijk aan ~dcgd in de laalsll' dcccn11ia van de twaalfde l'l'liiV, wannt·cr naar IIleii vn ntHkr~tt·ll,lllL'I.k IL'Il g..:volg,L' van

de

!->lonnvlocdl'll van ll(d, 11 70 t.'ll lllJ6,

de /.uidnzcc e11 het IJ aalllielllijk groter worden.
llc afdamming van veensirurnen
I kt lll't'edc prohk('lll dat door de illklillkillg va11 het vcc11 wordt vnoor7a<tkt betreft de afwatering. In de eerste litse van dt• ontginnillgcnlidlen de
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mei de walerlozin~. Ik oudsic llt'dt'l'll'lliiiJc\Cnlilc\lc\''n ovn hl'l al~l'nlt'<'ll
direL'I lall~-' de ~rolt' rivinlakkt'll en VL'L'IISII'OIIletl, en hovc11die11 ligt ht'l
oppervlak van de veenbodem dan nolc\ rui111 hove11 hel Jc\Cmiddelde w;oll'I'J'L'il
van de rivieren. Wanneer echter na vcrloop van lijd de gevolgen va11 de
inklinking zich geleiddijkaan doen gelden, wordt het lozen op hel IIJlL'n hili tenwater steeds moeilijker. Soms zien 11edcrzcttingcn dan uit na;n 11ieuwc
afwaleringsroules, eventueel via aangre11zende ambachten in een heel a11dl'l'<'
richting dan voorheen. Fc11 en ander kan kidcn tot uitgchn·ide intnlok.dc
s;unt•nwnking, zoals in hel geval van ht•t hoogheemraadschap va11 1\iilll;olld,
dal zijn oorsprong vi11d1 ineen dngl'iijk uil dt• lwaallde eeuw slanllllt'IHI
samcnwerkingsverba11d lcn behoeve van de afwatering.
l ~ l'll tliH.Icn.· tnngdijkhcid is 0111 in t.'L'Il bestaand otfwatt:ringst rill"l'L' ingrîj
pende verhetcringt'n aan te brenlc\en . l'en van de maatregelen waarloc nH'n
dan vrij vaak zijn toevlucht nccrnl - wij 1ien dat vooral in de dertiende
eeuw - is de houw van een dam in de mond van een VL'('llstroom, met d.t.11·in
een of enkele uitwateringssluizen. Ft·n dergdijke darn het,·kcnt wwl'i een
vcrhetning van dt• afwatcrinJ; als een extra hcsdll'rrning tclc\en ovnslro -
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de aan Ie~ v.111 een deq~clijk,· d.tnt L'n h,·t onls t.t an van L'l'll ncd cul'ltin~ d.LH
hij bchoch niet lé worden ~L'Iwijldd; in dit vnha nd lijn ook Lk pl.tatsn.ttm·n
eind igend op het woord 'dam· illustratief. Voor de vraag naar de oudndont
van Amsll'rd ant is het d.111 ook van belang IL' wl'len l'an wantlL'l'l' de dant in
de Ams tel dateer!. Wat wij weten is dat de d.ttn hestaal in 1275 , watllll'L'r
1\mstcrdam voor het eerst wordt gc· ttoenHI. Anderzijds zal hij er, zoals
gaegd, in 12tH nog ni et zijn geweest, 1oda1 hij waarschijnlijk is aangelegd in

1> 1' \INNLI'OI'I'LN.
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de periode 1204 - 1275.
Door Fnckcma Andrcac is destijds ee n mijns inzi ens gcslaagde poging
gewaagd de aanleg van de Amst eldam nader te dateren. î<>t in de lall' vijftiende eeuw wordt de dam o nd er houdendnor de dorpen Ouder- L'n
Nieuwer-Amstel -dus het ou de Amstcl - en door de wgehl'len Proosdij va n
Sint Jan, een heerlijk heid va n de proost va n het kapitlcl van Sint Ja n in
Utrecht, met de dorpen Mijdrcd1t, Wilnis en Kudcl staart. Van vele andere
waterstaalkundige werken wl'len wij dat onderhoudsregelingcn heel tradilio - /
net.· l zijn, zodat wij zo iHil'rtn ct•r mogen aan1H.'IllCil dal de dam is aangelegd
op initiatief van het o ud e Amstl'i land en de l'roosdij van Sin I Jan. I kt aanl i
ge is IHI dat uit een Vt.'l'rlÎl' lldl·~ct.' II WSl' hrun hekend is dat crgc11s in de IWl'l'
de helft van de derlicnde eeuw juisl de heer van Amslcl, ( ;ij,hredtl IV, L'n <k
proost van Sint Jan, op dal moment <;ij,hrcchts broer Wilkm V<lll Amsiel.
tegen betaling lOL'Slcmming hebhen ~q~cven <tan de llollandsc dorpen
Kalslagen en Nieuwvee n ont via de I Irec ht uit te wakre n op de Ams td. I kt
is zee r aannemelijk dat zij hier optreden al s heer v;tn de nedcrzctlingcn die
samen afwateren op de Amste l en de kosten dra~en va n het onderhoud van
de dan al hestaande dam. Vandaar dat men de llollandse dorpen die ook op
de Amstel willen afwateren daarvoor laat hl'lalen. I le oVL'recnkomst met
Ka lslagen en Nieuwveen moet datncn uit de tijd dat heide genoemde hnen
in fund ie zijn, dat is tu sse n 1264 l'll 121.) I. 1\ovendi,·n is het volgens l'orkL'nta
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14. Hollandse sluis, embleem uit Roemer Visscher, Sinnepoppen, Amsterdam 1614
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 341 C 4

1ning ~gc\' ilttr. Jnuncrs door de

dtl!ll llll' l slui zen wordt dl' vee nri vie r

een .1fgc -

~lntcn huc:tl' lllWalcr, \vaarin de walers tand enigszins k.1n worden gen:g u -
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lcenl. Uovcndit.'ll wordt het gt.'\'tHtr vonr o\·erstro1ning sterk Vt.' nllind crd,
omdat met de aank~ van de dant de lengt e va n de huit cnwalcrkcrend c dijk
cnor111 wordt bekort.
Ik grootsic otHkrnl'lning "I' dit gd>icd in hel lltrcdtts .. llolland,,· \'L'e n gebied i' ong,·twijkld d,· .tank~ v,ttl de Spaa rn ,·dant in de nwnd van hl'l
Sl"t.trnc. I loor d,· hou w va n do,· d.tm binnen het kader van hel lwoghL'L'nt r.ta<bdwp van l{ijnland wonkn in de jatTil 125.1 -55 de l.eidsc tl.kn, de
lla.triL'llllllLTllll'L'r ,·n hl'l Spaarnc algesloten hm'll' nnva lctTn , w;Ltn>p heel
hl'l gebied van h,·t IJI<tl Wassenaar en /wanllltl'rdant afwater!. Up een icl s
kkincre srhaalwordcn dergelijke werken ook elders in hl'l Utrerhls 1h>ll.tndsc vccn~chicd uitgevoerd. Naast de Amstdd a m zijn dat hijvoorlweld
d,· Srhie- en de l{ollerdam , die heid e mogdijk va n rond 1240 LLttnen, alsook
d,· Alhlassndant van mnd 12KO of de <;iessendatn uil 12111. In al di e gevallen
hcd ·l d,· afdanuning de7ellde dubhek reden: ee n heiere beh eers ing van de
afwatering l'll een grotere hcsdH'Illling tl'gcn ovc rs tnuningcn.

Ik danwan kg heeft in <'L'Il aanta l gcva lkn ook een <li<'l -wa tnslaalknndig
tH' I'L'Il eflcLI: tliltlll'iijk hel ont slaan hij de damnten van nieuwe ned<TlL'Ilin gcn, waarvan ,·,·n <tantal al s neleen stedelijk kotrakter gaal vertonen . I kt hui ·
tcnda111S gl'lcgen ded va n de rivicnnond fungeert dan als haven, waar gocdl' ·
re n van ddcrs worden aangevo erd en via de dam op binnenschepen worden
overgelad en voor ve rder tran sporl landinwaarls. Aan de sa menhanf( tussen
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1\ndreae het mLTSt aan netnelijk dat de overeenkomst zeer kort na de <tank~
va n de dam is f(l'SiotL'tl. Volgens hem -en het lijkt mij dat hij daarin ~cl ijk
heeft - nHIL'Ien namdijk Kalslagenen Nieuwveen ook voordien op de llllf\
open Amstcl hebhen gdoosd. Ontdat een onderbreking van die lozin~ waln slaatkundig nauwdij b mogelijk lijkt, is hei waarschijnlijk zo gegaan, dat
zodr;t de dam door de dorpen va n Antstelland en de Proosdij van Si nt Jan i'
aa ngel egd , de twee llolland se dorpen de rekening gepresenteerd krijg,·n en
in het vcrvolg n1octcn hetal en voor hun afwatering di e tcvorl'll gratis was.

F,·n L'n ander zou dan beteken en dat zowel de genoemde overecnkontst al s
de aan leg va n de dam dateren uit de jaren 121>'1- 1275.
c ondusil'
Kort S<llll<.'llgcvat nlogl'll wi.i de ncdcrze tting shistorisl..'hc l'll wa tl'rstaat kundigc nniwikkeling van i\mstelland als volgt zien. Vanaf de elfde L'l'IIW
wordt ontgonnen aan weerszijden van de Atnstel, onder oppergezag van de
bisschop van lltrcdtl. llc m·derzctting heel i\mstcl, word! best11urd door
schouten die zich later heren van i\ntstd tlltl'llll'n, t'n de oudste kerk staat in
011dcrkcrk. Ik ontginningen aan beide zijden va n de rivier worden
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Summary

•

Anl.slcrd;llll's s trudurc was large! )' detcnnincd hy loc;II hydrological
jA_.u Tl: L

UliHiilions. The he;nt of the cit y was fonnecl hy a dam anoss I he t\nl'lcl,

~ -~·Jt: ,'\· .H"IIIi

the riwr lincd 011 holh sidcs hy d ykes on which houses were huilt. ·11,

,'frniiA'Si'aL n,.:R :
f"''J'"'"'':!'"'" ' "••
[1411"1'•· prtlrnflrl.

un<krsl;flld the earl)' history of thc city. it is important to k11mv

·-----

solllcthi ng ahout land redamatin11 in the \ltrecht - Holla11d pcat dislrill
a11d thc prohlems co11nectcd with drainage and th e huilding and
maintcnann· of dykt·s .

1·
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•
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In thc carly Middlc Agcs pcople livcd to the cast of this prat area on
the stream-ridges and the hanks of river branches in the l{hinc-r·daas
delta, whilc to thc west they scttled on thc ancien! duncs and thc scaclay deposits at thc mouths of thc Rhinc and thc 1\faas. i\ftcr ahout All
950 thc area hq~an to he redain1cd from hoth sidcs, a prnccss that w;1s
largcly co 1npl etcd hy thc end of thc 1.1th century.
l'eat is fonncd from dcc<llllfHlsing plant materialand is ahout XII per
cent water. Toturn this soil into ;lgriculturalland, the water tahk had to

" .. •

he lowcrrd, hringing a hout shrinkage and nxidization of the uppcr la rcr
of thc peat. llrainage was achievcd through a systcm of pcriphcral
cmhankments and a smal! sluice for the exccss water at the lnwcst point
in thc fnremnst cmh;lnkment. i\llotments were fornlt'd landinward of lhr
•

rivcr, or channd, from which I he rcclamation pr<Keeded and wcrc

1'. IJ IV 11 .

scparaled hy dikhcs. The earliest land rcclam;1tions hom the river
Amsld extended as far as was possihk. hom the 11 th century the
bishops of Utrecht ;11HI COllilis of I lolland issul'llland rectamation
rights, regulating local adminislration and drainage, and appointing
's chouten' (sheriffs).

I 5. Kaart van de Amstelveense - of Middenpolder, gelegen in de gemeente Nieuwer-

The walerwnrks weiT maintaincd hy I he local residcnts. Whcre

Arnstel. eerste helft 19de eeuw. De percelen land. die bij de ontginning dwars op de
Amstel zijn uitgezet, zijn in dit kaartbeeld nog duidelijk te herkennen

agriculturalusc of thc land rcquircd cxtensivc drainage of thc peat. I he

Gemeentarchief Amsterdam

level of ground water had to he conlinually rcduced, s tcadily incrca s ing
thc diffcrcnce with thc water level in thc rivcr. Initia !Ir the front

beschermd door ri\'ierwat erkerc nde dijken, waarvoor het hestaan voor het
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emhank n1cnts offcred sufficicnt proteet ion . Hut hy the sccond half of I he

eerst hliikt in 1204, en die zullen hebhen aangcsloten op dijken aan de IJ -

1.~th century thc suhsidc!KC was causing scrious probicniS a1HI an

z.. iidc. Aan de westzijde van de Amstcl is dat dan mogelijk nog niet de

organizati,,n with widcr authorily, th c hoards of 'dijkgraaf' (dykc r,·nTI

llaarlem1nerclijk, maar een wat wielelijker gL·Irgen dijkje. In de dertiend e

and 'hnoghccnnadcn' wcrc rcquired.

eeuw wordt door de inklinking va n het veen ahvatering op de open i\mstcl

With thc rivcr Amstcl it secms rL'a .« lnahlc to aSSllllll' that frnn1 the

steeds lllocili_jkcr. Om die reden houwen Ouder - en Nieuwer- Amstel same n

start of thc reclamation, separ;ltc cmhankmcnts wcre huilt not so inuch

llll'l de dorpen van de Proosdij van Sint Jan in vc mwcdclijk de tweede helft

toproleet the land fro111 llooding as to control the water InTI in the

van de jaren zestig een dam lnct sluizen in de nHIIHI van de AnlStcl. Hij do.c

po lder. i\ dyke ;!long the /11nstd is mcnticlllL'd in 1211<1, whcn it W;ls

dam ontstaat de ncdcrz.ctling Amsterdam, met va n meel af ;wn een fund ie

hrokcn and the land lloodcd. l'rcsumahly, hy lhis stage I he rivcr 1\mstd

in hel h;IIHIL·Isvcrkcer. ·kvorcn z.alcr hij de mond van de Amstel ook al

wel

bewoning 7.iin geweest: die zal echter een voomamdijk agrarisch karakter

was conneeled direLtly with the IJ and thc /.uider /.cc . Thc dykes ;!long
lhc hanks of I he Amstrl and I he IJ would have linkecl. In 1253 -55 a d)ke

hchlwn gehad, ;tlmag men natuurlijk niet uilsluiten dat hij d e mond van d,·

is Illcnlioncd for the firsl time on lhc IJ running from Spa ;nnedalll to

ri vier ook al voor de aanleg va n de dam enige vissers en handwerkslieden

I he edgc of i he dislrid of Riini;IIH!. which was whcrc I he later

gcvesligd i'iin gcwt't'SI.

'Koslvcrlnrcnvaart' watcrway was tn run. As an cxtension nf lhi s thnc
ma y have heen a sea drke in t\msidland.po ." ihly strcngthcncl after thc

1\
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\. I . I ntknn.t •\ntlt l'.tl'. ' lht' t d r n ll(l i'" J"ttlt ).! \' ,ttl t\m.., l t'ld.tlll . i w

slorms and !lood' of 11 rd. 11 711 or I lW>, which considn.ll•ly incr,·a,,·d

..

, \",qc"lc•dr/11111111 .liJ ( \91 -1 ) . J'· I

I

Jo,ul·,,, l

I K.

I he 'ill· of I he 11 and i liL' /. uidn /.ee .
The l.1nd ITLianlalion <t'llkn1enl "" eilhn siLk of I he

/\l . K. I· . (; 0 tt.., 1 haik . .\

riv,.,- i\ niSlel

j) 1•

was'"'""'" in I he cuslomarr fashion afln I he riv,·r - cn1npare l(olle,
Schie, elc /\fier I he parish was splil in I wo I he n;llnc of ( luder-i\ mslcl

<H

Oudnkerk was gi\"l'n In I he pari whnc I he origin;ll chmch slond, whik
I he newt•r parish on I hl' opposilc hank was called Nicuwcrknk, nr
Nicuwn- i\mslcl.
i\1 firsl. lhc sellkmenls wne well aho vc 1\ll'<lll walcr kvcl. In lhc 1.11h
n·ntury, drainage hccamc increasingly di!Ticult. i\ solulion was found hy

f't'lindc t·oc•r

f ntmdr•c·clc· /1 ('// tit·i c·r o l' (l' ( /fcHIIiHgf'll

in Nt' dn/flrtd. dl 1:

"""l'll 14 7 1.

/ ,lfiO,

I'.A. llt·IHinik-.:. ' !)t' 7 01 f! \•ocH d t' diikc n in hl'l h :diuwo;dl ilp lu id ll n ll.t nd l'll
in dt· )-!H' Il"~t·hit-dl'n lt' ll oo..,lr n d:tal \':111 lot h t•f t•i nd t· v,1n d e 1.\r l't· n w' in :
(;cogr 11 fi $dl ti iel.< , lrri/1 . ni t' U\\'t' l'l't'k" I\ ( llJ 77 ), p . ·10 7 ·'127.

Jlcndnikx, 'W,ttl'l'h l' hc no; ing l'll .1fwatning in dl' Alh] .t'i'\t' l'\\'.t;ttd ' "' ill·
\';In de bemalin g in d t· \' iilt ic ndr n·uw · in: Hî iclrii ,~OI 1'11 11 /l'cl•·dd ru,r:•·H
f11·t rc/fcudc rlc (;c':'tlli,·rlt'IIÎS d o N cclc·rl rllldnr 111.\ ( 19RX). p. 5) '1 5ï O.
1'. 1\

invocrinJ!

dan11ning the moulhs of pcalslreams. The conslruction of a dam with
drainagt· -sluiccs al thc nu1uths of major drainage -s lrcams gave h e lter
control ovn drainage o ve r a large reginn. i\1 thc sametime lht• dam

P.A. l !t: n dn ik x. ' lli c millt'l al t n li c.: h c 1\u lti v inun g dn 1\.loo rc i n1 IU1 ci n r--l.t .l "
Delta ( 10 . -l.'. Ja hrhu ndcrt )' i n: Siccff llll,l!. !' (or !' dwllg : Arrlrii o /t•,l!it' · f; t'~cllitlllt'

(;,·os.r•'l"'ie 7 ,

allowed a considerahlc shorlcning of I h e outer dykcs. Th c dam in thc

1\nnn 19H4, p. 6 7- X7.

rivcr Spaarnc, huilt in 125.1- 55 , for drainage in thc 'hoogheemraadschap'

1\.( :. 1:. Kodt

of RijnlanJ was onc of I he principal dams of lhis kind. Similar projee Is,

1299. ·~ - (;r:n-cnhage/A s~c n 't /\.laa<:trirh l 19 7 0 - 1'192.-' dln . (V t' f"l' lll'IH'Il In t

though on a smaller scale, wcrc th c Schie -dam and I h e l(nltcr-d;lln , in

12 i' X ).

l ' ll

j.( ; , Kru is hrr r. ()orÁo lldnrl,.•f'A 1'1111 lfolftllltl f'll / c·dclll cl ft • f

a ho ui I HO(?) and I he ;\lhlas.sn -dam and I he ( ;icssc·n -dam in a ho ui
12RO. Urhan sctlkmcnls nflcn dcvelopcd arnund I hese dams. wi lh I h e
rivn nulsidc I he dam fundinning a s a harhour.

1'. 11 1.

\ ' ;111

dt'l' I ;1:111. Ondlll/lfc•IJict'd

l ' r/11

/\111 .~/t'ldtilll fr•l J.ltJIJ,

l'uh l ik a l it·" va n de C:t' ll lt't'lll l'iiikt· All"hiddi c n <:t
~l i l' hting

\'illl

:\nl" l l' ! tl.\111 1117'1.
An1o,;tnd a m uit g . d .. nr d t·

11. 1. Puy \' io,; lond-. 11 .

Thc dam in tht· rivcr i\m s lc l, which was mainlainc d untillhc lal c
151h century hy thc villagcs of Ouder- and Nieuwe r- i\mslcl, (prcviously
i\nlslclland) and I he molT soulhcrly villagcs undrr thc Chapler of SI Jan
at lllrcchl , wnuld have heen fin111ded on I heir inilialive. i\ l 'lih -cenlury
souree slatL'S I hal in th,· st'L"ond half of I he l .lih n·nlury ( ;ijshrerhl IV

11.

van

dn 1 inden, Pr

cclf'c'; l•iidr11gc· tof

dt

1'1'1

ht .< gnd1îolc11i < l '1 /ll cl,. ' '/' ~'"1 1 ·.1!.

,l!,illg df'l lf 1•fl 1111 ds U trc·drl $1' /a 1rgda/..lr", i\o;<;(' ll \ 9 ~ (,, lt' dr. Al1• hcn .t.lll ti e n Hi in
\lJRfl .

11 .

d 1·r l.indrn . 'fl,·t pl.tlt t"l.tnd in het noolti Wt'\lt'll llll'l IJ;tdrnk
t irt .l lOllil I .HIO', in : fN iont' f'/ Algc' lll l' llc' ,.:c.• cllil·rhlli.( tf,.,
N 1•dt' rln11dc 11 , dl . l. \l,larltïll l lJKl , p. '1K Xl.

van i\ inslel a1HI his lnolhn I he Provost of Si Jan, Willl' lll van i\mstcl,

\';tn

Pf'

tf,·

tlttllp ;tl it•

pl·rnlitlc d thl· villages of Kalslagen aiHI Ni,•uwvcen in I h e counl y of
finiland lo drain !heir wate r into th c i\mstel. lt seems possihlc that thc
i\mstclwas dammed shortly hefnre this and that the villagcs

11 .

V<l ll

der Lindt•n , 'F.t·n ni t·u wc nvn h cid .o,;i n s tcllin ~: h e t watns~.. h .l p till .l

11 110 14 0 0' in ibid t• m dl. J. ll.1arlcm 19H .2, p.

f•ll ~7 lt .

suhscqucntly had to pay for drainage. Th is dates thc huilding of th c dam
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hetween 12ó4 and 1275, whcn it is first mentionceL 11 was ilt this point

11 . van dt·r !.inden . ' () nr<: prong

lhat a setticment arosc which immcdiiltcly hecame a trading cent re.

~ t.llil]l

lnitially thc inhahitalion al I hemouthof thc i\mstcl was agra rian, as a
pari of I h e rcdamation on hoth sides of lh c rivcr. althou g il it is nol

Cl! o ud,.tt· nutwikke lin g van he t h cHtt.dlt'l'l llr.J.td
van Hiinland' in: /l cJ/Ja"c/, Z.l ( lllllll).p . l li.J - 1·17 .

~I

S. 1\. \u lln h · ., /\. ( · Houman , f\

ll cn in ga rn 1'. Kctn n. ()nrk nll ,/l·,d•r •c·J.

1'

1111 f~t · f

Sti.-111 ll tt ,·c lu tnt/fOl .~ d ln . . lltl'l't ht /' o; . c;r;~ v t•nh:q,:c 14211 · 19'\ '1 .

in1pmsihlc tlwt fis h ermen and ;ntisans livcd at the mouthof I he riv,·r
even hefm-e the dam was huilt.

(; _\'. \' :111

dl' \ 't'll (re d . ). f. r"r/bllc/1 /an ,~/ c111d ; _..:ncftic.Jc' II Î.( l'c/11 ,/t" 11'/lll'rh·/lcc·l.;lll,l:

Cl/ lalldaat/1\' ÏIIIIÎII.I!, ;,,

Ncdc rlclllcl, lltlcl ht 19 9 .\.

C .l .. Vcrkcr k, ' li L' ! Alllqel vce n , een nn i).!Îllnin go;~ en h cwonill!!" hi ., lnli "t h c
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Ahul ;1li .1 { rl'tl . ), i\lf'n lll ~ All'fii'II $Î .<, l>r dit·o ·$if flfl' tt'lllf'OI 11111 l't Fraglll nll/1111
lll'odoi(n f'rim c' I'J'i$c' c'f!O Mc'fffii $Î, Amq('f'cf a m l lJRO.
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tfn 1 ci clil f'rof. 111r. 11. t '1/ll clrr /.inde·'' l•ii ::ii11 a/Hiicid 11 f ~ l~t~ng /c ·rllrl r Îll rlr
N1·dola11d sc· raht .~.l!.c Y ft i!'dotÎ!' llc/11 d ,· \'t i_it' t'Hi•·a .( Î ft' ÎI. 11 i l"l'I'" Uill 1 9 ~C- ·

I'· H.1 -Y7.

';\nnak o;; F~muntlt•nqo-.· iu : 0 . ()l'p c rmann ( rnl . l, 1-'clllfi'S f:gllt/1/l di'II.'P, ll trcl'hl
14 .\ .l, \\'crkt·n \ ' :tn ht· t lli ~IPrÎ .~l h (;rnont-.thap. derde o;; cri t• 6 1

A. f . I'. Huitdaar, Pr Stich t <(' milli .c tf'rifllitnt
\',.(/uqrrd., lliln·r -. um 149 .\.
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