
Vondel had gelijk: kasteel van 
de Heren van Amstel lag aan 
het IJ 
Joost van den Vondel had gelijk toen hij in zijn 
'Gijsbrecht van Aemstel' het kasteel van de Heren van 
Amstel situeerde aan de oevers van het IJ in 
Amsterdam. Dat beweert stadsarcheoloog Jan Baart 
van Amsterdam, nadat hij tijdens opgravingen in het 
hart van de binnenstad stuitte op wat volgens hem de 
restanten van dit 13e eeuwse kasteel zijn. Volgens 
Baart kan met deze vondst “een nieuwe bladzijde over 
de geschiedenis van Amsterdam worden geschreven”. 
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Met deze bewering logenstraft Baart de mening van hedendaagse historici die 

het kasteel situeerden in Muiden of - 'nog waarschijnlijker' - in Ouderkerk 

aan de Amstel: op de plek waar nu de Portugees Joodse begraafplaats is. 

Deze geschiedschrijvers verwierpen de suggestie dat het kasteel in 

Amsterdam stond, zoals alle oude kronieken vermeldden. Voor Baart staat nu 

voor 99 procent vast dat Vondel in zijn 'Gijsbrecht' gelijk had, “hoewel hij 

ook veel onzin heeft geschreven.” 



Baart is ervan overtuigd dat het kasteel van de Heren van Amstel heeft 

gestaan op een landtong van ruim twintig meter in het vierkant langs de 

oevers van het IJ en de Amstel. Dat is nu het gebied rond de Nieuwezijds 

Kolk en de 'kop' van de Zeedijk. De plek waar het kasteel, opgetrokken uit 

gele en roodstenen 'kloostermoppen', moet ongeveer vijftien bij vijftien meter 

groot zijn geweest, schat de stadsarcheoloog. 

Dat is voor een slot uit de vroege 13e eeuw uitzonderlijk groot. De meeste 

'kastelen' waren niet meer dan houten torens van hoogstens zes bij negen 

meter, geplaatst op heuveltjes. Baart duidt het begin van de 13e eeuw aan als 

'experimentele periode' in de kastelenbouw. Onder invloed van de Fransen 

werden de bouwwerken rechthoekiger en groter. 

Kasteelresten bij toeval ontdekt 

Baart en zijn graafploeg stuitten bij toeval op de restanten. In 1981 al werden 

tijdens archeologische werkzaamheden naast de vroegere landtong, de 

overblijfselen van een nederzetting gevonden die bestond uit eenvoudige, uit 

hout en gevlochten twijgen opgebouwde huizen. Een prachtig, 12e eeuws 

schild stelde de archeoloog echter voor raadselen. Wat deed een dergelijk 

voorwerp in een eenvoudige nederzetting? Aanvankelijk nam Baart aan dat 

het daar was achtergebleven na de opstand van de Kennemers in 1204. Nu 

gelooft hij dat het afkomstig is van het Kasteel van Amstel. 



De graafploeg heeft een deel van de westmuur blootgelegd. Aan de basis is 

de muur 1.85 meter breed. Verder onderzoek moet uitwijzen of het kasteel 

ook hoektorens had en wanneer het precies is gebouwd. Dat laatste hoopt 

Baart te kunnen vaststellen aan de hand van het onderzoek naar de jaarringen 

in de eiken palen waarop het bouwwerk heeft gestaan. 

Zeker is wel dat het kasteel er de hele 13e eeuw is geweest en is verwoest 

rond het begin van de 14e eeuw. Dat moet volgens Baart gebeurd zijn als 

repressaillemaatregel voor de betrokkenheid van een van de vier Gijsbrechten 

van Aemstel bij de moord op Floris V. Een andere mogelijkheid is dat het 

kasteel 'verdwenen' is toen, in opdracht van de Graaf van Holland, alle 

versterkingen rond de stad moesten worden afgebroken. De stadsarcheoloog 

zal de restanten van het kasteel bij het Rijk voordragen voor benoeming tot 

nationaal archeologisch monument. 

Behalve een deel van het kasteel troffen de archeologen onder meer 

gereedschap aan dat is gebruikt bij de bouw van het slot, een tinnen 

pelgrimsflacon en een gouden munt. Het gebied rond Nieuwezijds Kolk, Dirk 

van Hasselsteeg en de kop van de Zeedijk blijkt zeer rijk aan historische 

overblijfselen. Zo werd vorige maand de oudste aarden omwalling van 

Amsterdam aangetroffen, waaruit blijkt dat de geschiedenis van de stad 

honderd jaar verder terug gaat dan werd aangenomen. Op de kop van de 

Zeedijk zijn de oudste Amsterdamse scheepswerf en -kaden gevonden. 



Kasteel van Amstel hindert bouw van parkeergarage 

Op de plek waar het Kasteel van Amstel zou hebben gestaan wil de ABN-

Amro winkels, een hotel, kantoor, woningen en parkeergarage bouwen. De 

overblijfselen zitten met name de aanleg van de ondergrondse garage in de 

weg. Baart zei gisteren te hopen dat de restanten geintegreerd kunnen worden 

in het nieuwe complex. Een woordvoerder van de ABN-Amro kon daar 

gisteren nog niet op reageren. “Wij zijn net zo verrast over de vondsten als 

iedereen. We hebben er nog niet over kunnen nadenken.” 

D66-gemeenteraadslid Elzeline de Jong reageerde gisteren prompt met de 

suggestie de kasteelrestanten als 'archeologisch monument' open te stellen. 

“Omdat de bouw van de parkeergarage en dit monument elkaar niet bijten, 

ligt hier een kans een deel van de historie letterlijk en figuurlijk open te 

leggen” schrijft zij haar mede-raadsleden. 

Zij denkt daarbij aan “openstelling van het monument, naast een kleine 

expositieruimte voor vondsten uit de directe omgeving van de Kolk en de 

Nieuwedijk”. Daarvoor zou geld vrijgemaakt moeten worden van diverse 

gemeentediensten en bijvoorbeeld het stadsvernieuwingsfonds. “Voorkomen 

moet worden”, stelt het raadslid, “dat om redenen van technisch-financiele 

aard een dergelijke unieke vondst verloren zal gaan voor Amsterdam en haar 

inwoners en bezoekers.” 
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