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91.1 zoektocht

Inleiding

1.1 Zoektocht

Bij de verhuizing van het Gemeentearchief Amsterdam van de Amsteldijk 
naar het nieuwe Stadsarchief in gebouw De Bazel in de Vijzelstraat halverwege 
2007 is meer dan 32 kilometer archieven en miljoenen foto’s, glasnegatieven, 
tekeningen en prenten, kaarten en plattegronden, bouwtekeningen, affiches 
en beeld- en geluidsdragers versjouwd. Met deze hoeveelheid informatie, een 
provinciaal rijksarchief waardig, lijkt de geschiedenis van Amsterdam zo lang-
zamerhand afdoende te kunnen worden beschreven, ware het niet dat dit ar-
chief zwijgt over de periode tót 1275, het jaar dat Amsterdam voor het eerst in 
de bronnen wordt genoemd,1 maar hier al wel enkele eeuwen mensen woon-
den. Toch is het niet zo moeilijk om ons in te leven in het doen en laten van 
nuchtere en pragmatisch opererende middeleeuwse boeren die zo’n duizend 
jaar geleden het grote veengebied tussen de Kennemerduinen en het Gooi in 
gebruik gingen nemen, het gebied waar middenin later Amsterdam zou ont-
staan. Maar er echt achterkomen hoe zij toen hun eigen woonomgeving heb-
ben gecreëerd, is door het grotendeels ontbreken van geschreven bronnen en 
oud kaartmateriaal uit die periode een probleem van een andere orde. Geluk-
kig is er naast de weinige historische bronnen nog andere, meer historisch-
geografisch te interpreteren informatie voorhanden. 

1.2 Onderzoeksvragen

Het is een hele opgave geweest om het grote veengebied tussen de Kennemer-
duinen en het Gooi in gebruik te nemen en bewoonbaar te houden. Om ons 
daar een voorstelling van te kunnen maken is kennis van het natuurlijk land-
schap rond 800 n.C. onontbeerlijk. Enkele van de belangrijkste vragen zijn:

–  Waren deze uitgestrekte venen van nature plat, zoals het landschap tegen-
woordig, of vertoonde het veen vroeger meer reliëf en is het beter te spre-
ken van een middeleeuws veenheuvellandschap? 

1  OA, nr. 1, d.d. 27 oktober 1275.

▶  
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–  Waar lagen in het veen de waterscheidingen en waar liepen de natuurlijke 
veenriviertjes? 

–  Bestonden het Haarlemmermeer en het Watergraafsmeer al?2

–  Was het IJ een open water, of was het misschien met veen dichtgegroeid? 
–  Was Marken al een eiland? 
–  Als we het landschap rond 800 n.C. kunnen schetsen, weten we dan ook 

op welke wijze de boeren deze venen hebben ontgonnen? 
–  Wat weten we eigenlijk van de middeleeuwse ontginningstechnieken? 
–  Waar kwamen de ontginners vandaan? 
–  Hoe is de rechte Amstelloop tussen de Stopera en de Omval te verklaren, 

terwijl de rest van deze waterloop nogal kronkelig door het veenlandschap 
stroomde?

–  Hoe moeten we het ontstaan van Amsterdam in dit landschap zien? 

Een historisch geograaf heeft verstand van historische én van geografische za-
ken. Hij kan oude archiefstukken lezen, weet hoe hij oude kaarten mag inter-
preteren en begrijpt de middeleeuwse archeologie. Maar ook geologie en bo-
demkunde kennen voor hem weinig geheimen, hoewel deze meer moderne 
informatie natuurlijk nog wel vraagt om een historische vertaalslag in de rich-
ting van de vroege middeleeuwen, om te beginnen naar ongeveer 800 n.C. Het 
is vooral de geschiedenis van de eerste veenboeren en hun directe nageslacht, 
waaronder de eerste Amsterdammers, die in dit boek wordt beschreven, en 
dan vooral de wijze waarop zij het natuurlijke veenlandschap hebben omge-
zet en ingericht tot hun leefomgeving. De sporen die zij bij hun ontginnings- 
en bewoningsactiviteiten in het landschap hebben nagelaten beschouwen wij 
als hun eigen topografisch archief. Met dit archief kunnen wij hen zeker zo 
goed leren kennen als uit de weinige geschreven bronnen die uit deze periode 
zijn overgeleverd. In dit boek besteden we dan ook ruim aandacht aan de wij-
ze waarop we hun oude landschapssporen moeten en mogen lezen. Wij gaan 
er daarbij van uit dat het topografische archief is als een spiegel van hun mid-
deleeuwse geest en ons zicht biedt op hún manier van denken en handelen.3

1.3 Onderzoeksgebied

Om de oudste geschiedenis van Amsterdam en omstreken te kunnen schrij-
ven moet tot ver buiten de huidige gemeentegrenzen worden gekeken. De 
sleutel tot het begrijpen van die geschiedenis ligt namelijk in het landschap 
tussen de Kennemerduinen en het Gooi. Het onderzoeksgebied omvat delen 
van de middeleeuwse territoria Waterland, Amstelland en Rijnland (afb. 1.1).4 

2  We gebruiken in dit boek de onzijdige ‘het’-aanduiding als we bedoelen dat het meer nog 
als waterplas aanwezig was (het Haarlemmermeer, het Watergraafsmeer); hun droogmalingen 
omschrijven we met ‘de’ (de Haarlemmermeer of de Watergraafsmeer). Op de plaatsen waar wij 
ons letterlijk hebben gehouden aan de formulering van een geciteerde auteur, gaat deze logische 
tweedeling natuurlijk niet altijd op.
3  De Bont, ‘Reclamation patterns’.
4  Het omvat de kaartbladen 25 Oost en West van de Topografische Kaart, schaal 1:50.000, wat 



111.3 onderzoeksgebied

De geschiedenis van de Zaanstreek tot ca. 1350 hoort hier ook bij, maar is 
door ons elders beschreven.5 Om de voorgeschiedenis van het westelijk deel 
van het Amsterdamse grondgebied te kunnen begrijpen, was het noodzake-
lijk om de ontstaansgeschiedenis van het Haarlemmermeer te onderzoeken: 
niet alleen om na te gaan welke gebieden in de loop der eeuwen in dat steeds 
groter wordende meer zijn verdwenen, maar ook om te achterhalen hoe die 
verdronken landerijen in de middeleeuwen oorspronkelijk waren ingericht. 
Delen van Amsterdam-West liggen op vanouds Kennemer grondgebied. Het 
zuidelijk deel van Waterland is begin vorige eeuw binnen de gemeentegrenzen 
van Amsterdam getrokken. Voor Amsterdam-Noord geldt dat alleen met ken-
nis van de geschiedenis van heel Waterland de middeleeuwse ontginnings-, 
bewonings- en waterstaatsgeschiedenis van dat gebied begrepen kan worden. 
De ontstaansgeschiedenis van de oude middeleeuwse kern van Amsterdam is 
vanzelfsprekend nauw vervlochten met die van Amstelland, maar ook de ge-
bieden aan weeszijden van de Vecht leveren informatie op die van belang is 
om het hele onderzoeksgebied historisch-geografisch beter te doorgronden.

De grenzen van het onderzoeksgebied zijn als volgt: de Purmer en de Pur-
mer Ee of Stinkevuil bij Monnickendam in het noorden, Amstelveen, de Ron-
de Hoep, Abcoude en Nederhorst den Berg in het zuiden en het gebied óver 
de Vecht tot aan de zandrand van het Gooi in het oosten. Het omvat tevens de 
– deels verdronken – oeverlanden van het Haarlemmermeer tot aan het Spaar-
ne en de broeken langs het Spaarne. 

overeenkomt met blad 25 Amsterdam, van de Topografi sche en Militaire Kaart van het Koningrijk der 
Nederlanden (TMK) van ca. 1850, ook op schaal 1:50.000.
5  De Bont en Kleij, ‘Tussen Oer-IJ en Bamestra’ en ‘Tussen Crommenije en Twiske’. Zie ‘Ver-
antwoording’ achter in dit boek.

 ▸ 1.1 Het onderzoeksgebied in het midden van de negentiende eeuw. De huidige gemeente 
Amsterdam (gemeentegrens in rood) beslaat een aanzienlijk deel van het onderzoeksgebied. 
Topografie: TMK 1867.
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1.4 Bronnen, disciplines en onderzoekers

1.4.1 Oorkonden, oude kaarten en scherven

Archeologen graven gaten, historici lezen oude stukken en historisch geogra-
fen buigen zich over oude kaarten. Dat beeld is op zich wel waar, maar de wer-
kelijkheid ligt toch iets genuanceerder. Vanouds hadden de historici met hun 
vaak moeilijk leesbare oude archiefstukken het primaat bij het beschrijven van 
de middeleeuwse geschiedenis. Over de ontginnings-, bewonings- en vroegste 
waterstaatsgeschiedenis van de grote veengebieden waarover dit boek handelt 
is niet al te veel geschreven materiaal in de archieven voorhanden. Het aantal 
overgeleverde oorkonden gepubliceerd in de verschillende delen van het Oor-
kondenboek van Holland en Zeeland bedraagt tot 1100 voor beide provincies nog 
geen honderd stuks.6 De wel aanwezige oorkonden roepen bij een historisch 
geograaf vooral veel vragen op. Wat bedoelde Floris V in de eerste oorkonde 
waarin Amsterdam wordt genoemd met ‘homines manentes apud amestelle-
damme’ (afb. 1.2).7 Verleende hij in 1275 tolvrijheid aan de mensen die woon-
den bij de dam in de Amstel, of aan inwoners van een al aanwezige prestede-
lijke nederzetting Amestelledamme, waarvan de naam later is afgesleten tot 
Amsterdam? Dit soort onzekerheden treedt overigens regelmatig op bij de ver-
taalslag van geschreven historische bronnen naar de historische geografie van 
het veengebied in en rondom Amsterdam.

De geschiedschrijving van Amsterdam kent een lange, trotse traditie. Vele 
historici hebben zich beziggehouden met de gloriejaren van Amsterdam als 
handelsmetropool. Slechts enkelen hebben zich meer toegelegd op het ontra-
felen van de oudste geschiedenis van de stad, of haar vóórgeschiedenis. Zon-
der befaamde zeventiende- en achttiende-eeuwse stadshistorici als Isaac Com-
melin en Jan Wagenaar tekort te willen doen was het Jan Ter Gouw die in de 

6  OHZ, I; De Bont, Vergeten land, 323-324 en afb. 210.
7  OA, nr. 1, d.d. 27 oktober 1275.

 ▸ 1.2 Het tolprivilege van 1275. 
In de tweede regel worden de ‘ho-
mines manentes apud amestel-
ledamme’ genoemd. Stadsarchief 
Amsterdam, Archief van de Bur-
germeesters.
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tweede helft van de negentiende eeuw op basis van vele jaren archiefonder-
zoek ook de oudste geschiedenis van Amsterdam ter hand nam.8 Zijn inzich-
ten en zienswijzen bleven niet lang zonder commentaar.9 Vanaf de oprichting 
van de Vereniging Amstelodamum eind negentiende eeuw laaide de discus-
sies in haar jaarboek en maandblad telkens fel op.10 Slechts enkele historici 
hebben zich gewaagd aan een meer geografische getinte beschrijving van de 
plattelands(vóór)geschiedenis van Amsterdam en omgeving (afb. 1.3). Zij ko-
men hierna uitgebreid aan het woord. 

Al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben archeologen zich ten 
noorden van het IJ kranig geweerd. Vooral Assendelft, Oostzaan en Water-
land zijn grondig onderzocht.11 Naast enkele opgravingen heeft de zogenaam-
de ‘Landesaufnahme’, waarbij de weilanden werden afgelopen en vooral de 

8  Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam.
9  De soms eigengereide, door religie ingekleurde visies van Ter Gouw leidde tot hevige disputen 
(zie: Van der Loos, Geschiedenis van Amstelland).
10  Deze discussie is, toegespitst op het kasteel van Amstel, samengevat in: De Roever, ‘Een brug-
gehoofd’.
11  Bos, Landinrichting en archeologie; Besteman, ‘North Holland AD 400-1200’; De Bont en Kleij, 
‘Tussen Oer-IJ en Bamestra’ en ‘Tussen Crommenije en Twiske’.

gelokaliseerde oorkonde bebouwing 1850-heden

 ▸ 1.3 Spreiding van relevante oorkonden uit het Oorkondenboek van Amsterdam.
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slootkanten en molshopen uitvoerig werden bestudeerd op zoek naar scher-
ven en stukjes verbrand materiaal, vele nieuwe inzichten over de ontginning 
en bewoning van deze gebieden opgeleverd. Ook ten zuiden van het IJ heb-
ben archeologen opgravingen verricht, zoals in Diemen en bij Sloten. In het 
toen nog niet met nieuwbouw overdekte oostelijke deel van Amstelland is in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw een snelle Landesaufnahme uitgevoerd.12 
De laatste decennia hebben de stadsarcheologen de discussie over de oudste 
middeleeuwse bewoning en het ontstaan van Amsterdam nieuw leven inge-
blazen. Zij hebben door opgravingen in het centrum een beter inzicht gekre-
gen in de bezigheden en levensomstandigheden van de oudste Amsterdam-
mers.13 

De waterstaatsingenieur J.C. Ramaer publiceerde in 1892 een kritische stu-
die over de ontstaansgeschiedenis van het Haarlemmermeer. Hij haalde zijn 
informatie voornamelijk uit oude kaarten, aangevuld met historische bron-
nen.14 Maar ook bij de langlopende discussies over de mogelijke aanwezig-
heid van het kasteel van Amstel in het centrum van Amsterdam en de daarbij 
geventileerde opvattingen over de oudste geschiedenis van Amsterdam, was 
af en toe vanuit geografische hoek een verfrissend en ontnuchterend geluid 
te horen.15 Zo mengde de grote historisch geograaf A.A. Beekman zich in die 
strijd.16 Toch was het, zeker achteraf gezien, niet vreemd dat ook hij er niet uit 
kwam. De kennis over de specifieke landschapsdynamiek in veengebieden, 
noodzakelijk om de ontginningsgeschiedenis echt te kunnen begrijpen, ont-
wikkelde zich pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.17 

1.4.2 Grond

Zowel voor bodemkundigen als voor geologen en paleogeografen (onderzoe-
kers die zich bezighouden met de reconstructie van vroegere landschappen) 
vormen bebouwde kommen vaak letterlijk gaten in hun kennis omdat zij hun 
grondboringen daar niet systematisch kunnen uitvoeren. Ook in het Holland-
se veenweidegebied zetten Wageningse bodemkundigen in de tweede helft 
van de vorige eeuw duizenden boringen om de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1:50.000, in vele bladen te vullen en uit te brengen.18 

Toch is soms al in een ver verleden een poging ondernomen om de bodem-
opbouw ook diep ónder de stedelijke bebouwing in beeld te brengen, zoals de 
in 1605 door P. Ente uitgevoerde diepteboring bij de Oudemanhuispoort die 

12  Datema, Amstelland.
13  De vondsten die bij de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn zijn gedaan zijn slechts vanuit 
een eerste rapportage meegenomen (Gawronski, ‘Amsterdam Noord-Zuidlijn’ en Gawronski et al., 
‘Chaos of geschiedenis’).
14  Ramaer, De Omvang.
15  Baart, ‘Het Kasteel van Amstel’; De Roever et al., ‘Een bruggehoofd’.
16  Behandeld door Kannegieter, ‘Oudste geschiedenis’, 41-43.
17  Voor een uitgebreide historiografie van het onderzoek naar de middeleeuwse agrarische veen-
ontginningen: De Bont, Vergeten land, 119-135.
18  Voor ons onderzoek was vooral blad 25 Oost en West van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50.00 van belang.




