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In juni 2010 is een opgraving uitgevoerd in de 

Elandsstraat 101-109. Rond 1930 zijn deze 

panden gesloopt en vervangen door een 

ondiep gebouw langs de straat, dat op haar 

beurt rond 1980 plaats moest maken voor het 

recent gesloopte verenigingsgebouw van 

speeltuin ‘Ons Genoegen’. Bij de bouw van het 

verenigingsgebouw zijn de bouwsporen van de 

oorspronkelijke huizen langs de straat weg-

gegraven. Daarom, en vanwege bouw-

technische redenen (het bewaren van vol-

doende afstand van het belendende pand 111), 

concentreerde het onderzoek zich op het 

achter terrein van de percelen 101 tot en 

met 107.

Verschillende ophogingen en loopvlakken 

wezen erop dat op het terrein al werkplaatsen 

stonden voordat er huizen werden gebouwd 

bij de stadsuitbreiding van 1613. Tussen circa 

1,00 en 1,50 m onder N.A.P. lagen enkele 

struc turen, die bestonden uit plavuizen-

vloeren binnen een raamwerk van rechtop-

staande planken en enkele houten goten. 

Midden tussen de plavuizenvloeren lag tussen 

1,12 en 1,38 m onder N.A.P. een oven-

constructie van baksteen.Het grondplan was 

min of meer rond met een recht uitstekende, 

rechthoekige stookgang voorzien van een 

bakstenen bodem. Dergelijke ovens dienden 

voor het verhitten van vloeistoffen. 

De sporen van deze oudste structuren waren 

doorsneden door de bouwmuren van de 17de-

eeuwse bebouwing. Op het achterterrein van 

perceel 101 verrees een langgerekt pand dat 

was onderverdeeld in drie afzonderlijke 

kamerwoninkjes (4 m breed, tussen 3,5 en 4 m 

De achtergevel van de percelen 

Elandsstraat 103 en 105 is aangegeven  

in oranje, de contour van de achterbouw 

in geel (gezien in de richting van de 

Elandsstraat). Daartussen ligt de 

binnenplaats, die bereikbaar was via  

de Dolphijnengang. De beerputten  

lagen in de achterbouw achter nr 103 

onder de plavuizenvloeren.

De restanten van een pre-stedelijke 

werkplaats met plavuizenvloer en oven 

temidden van 17de- en 18de-eeuwse 

bebouwing.



lang) met elk een eigen haardplaats. In de 

meest noordelijke van de drie was een kleine 

kelder (zomerkeuken) aanwezig, die werd 

gebruikt om levensmiddelen koel te bewaren. 

In de tweede helft van de 18de eeuw werd de 

zomerkeuken afgedankt en secundair 

gebruikt als beerput. 

Achter de panden 103 en 105 lag een binnen-

plaats met een gemeenschappelijke achter-

bouw. Ter hoogte van 103 bevonden zich in de 

achter bouw twee beerputten die onderling 

waren gescheiden door een houten wand. 

Beide beerputten bevatten vondsten: een 

complex uit de periode 1625-1750 en een uit de 

19de eeuw. Nadat ze in onbruik waren 

geraakt, zijn de putten met hout en een 

plavuizenvloer afgedekt. Ter hoogte van 105 

waren in de achterbouw een zomerkeuken en 

een waterkelder aangelegd. Direct naast 

nummer 105 lag de Dolphijnen gang. Deze 

overkluisde steeg maakte deel uit van de 

plattegrond van Elandsstraat 109 en bood 

toegang tot de binnenplaats. Tegen de achter-

bouw stond een gebouwtje van 7 x 4,5 m dat 

waarschijnlijk in het begin van de 18de eeuw 

is opgetrokken. In een volgende fase, ver-

moedelijk rond 1750, werd tegen de binnen-

zijde van de achtergevel een plavuizenvloer 

van minimaal 0,8 x 0,9 m aangelegd (op 

0,04 m boven N.A.P.). Deze werd gebruikt om 

op te stoken, zoals bleek uit het sterk beroete 

opper vlak. Aan de andere zijde van de achter-

gevel bevond zich een vierkant gemetseld 

basement, mogelijk de fundering van een 

schoorsteen. Archiefonderzoek wees uit dat 

hier in de 19de eeuw een beenzwart branderij 

was gevestigd. 

Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & 

Archeologie, Jerzy Gawronski
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Uit een beerput kwamen twee flessen van Japans porselein uit 

de periode 1840-1860. Waar deze flessen voor dienden leert het 

opschrift: Japansch Zoya.


