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1  De locatie van de archeologische begeleiding Rembrandtplein binnen het Stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

Op 17 juni 2009 kreeg de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeologie 
(BMA) een telefonische melding van een archeologische toevalsvondst. Het ging om 
muurresten die bij de sloop van een 20ste-eeuws gebouwtje op het Rembrandtplein ten 
behoeve van de herinrichting van het plein tevoorschijn waren gekomen.  

De ligging van de bouwput en de historisch topografische achtergronden van de 
locatie deden veronderstellen dat de restanten tot de 16de- of 17de-eeuwse stadswal of 
de Regulierspoort behoorden. Een archeologische verkenning of opgraving vooraf was 
niet ingepland aangezien de bodemingreep beperkt was tot 5 m2.1 De vondst wees wel op 
een hoge archeologische verwachting, die nadere verificatie behoefte, en was daarom 
aanleiding voor een noodonderzoek. 

In verband met de bouwvoortgang is het noodonderzoek in de vorm van een 
Archeologische Begeleiding (AB) aansluitend op de melding ingepast en direct op 17 juni 
2009 uitgevoerd. 

 

 
 
2  De onderzoekslocatie met de ontgravingsput en muurresten binnen de topografische situatie van 2009 

                                                      
1 Het gemeentelijk archeologisch beleid voor bebouwde gebieden met een hoge archeologische verwachting 
binnen het historische centrum van Amsterdam (tot en met de Vierde Uitleg: binnen de Singelgracht) stelt dat 
uitzondering van archeologisch veldonderzoek geldt bij bodemingrepen kleiner dan 50 m2 of minder dan 0,5 m 
onder maaiveld 
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2  Achtergronden en vraagstellingen 

2.1  Achtergronden 

Het tegenwoordige Rembrandtplein lag tot de stadsuitbreidingen van de 16de eeuw 
buiten de stad in een weilandgebied op de zuidelijke oever van de Amstel. Volgens de 
stadsplattegrond van Jacob van Deventer (1560, afb. 3) was de oever hier deels 
bebouwd, met zeven molens en het klooster Sint-Jan de Evangelist ter Nieuwe Amstel, in 
de volksmond bekend als het Regulierenklooster. Dit in 1394 gestichte klooster was hier 
in gebruik totdat het in 1532 door brand in de as werd gelegd.  

Twee elkaar kort opvolgende stadsuitbreidingen, de Eerste Uitleg van 1585 en de 
Tweede Uitleg van 1592, zorgden ervoor dat het plangebied binnen de stadsmuren kwam 
te liggen. Deze stadsuitbreidingen vonden plaats in een tijd van vestingbouwkundige 
vernieuwingen. Stenen ommuringen voldeden niet meer vanwege de toegenomen 
vuurkracht van geschut. In de tweede helft van de 16de eeuw werd het Italiaanse 
gebastionneerde vestingstelsel in de Noordelijke Nederlanden geïntroduceerd. Dit ging uit 
van rechte wallen (courtines of gordijnen) met op regelmatige afstand puntig toelopende, 
vijfhoekige uitbouwen (bolwerken of bastions) vanwaar kanonnen de courtines optimaal 
konden bestrijken. Een bolwerk bestond uit twee muren (flanken) loodrecht op de courtine 
die met twee schuine muren (faces) in een punt (saillant) bij elkaar kwamen. Nederlandse 
militaire ingenieurs perfectioneerden dit systeem in het laatste kwart van de 16de eeuw tot 
het Oudnederlandse vestingstelsel. Zij pasten aarden in plaats van stenen wallen toe en 
stelsels van voorwerken bestaande uit grachten en inundatiezones. Het Oudnederlandse 
vestingstelsel werd in Amsterdam voor het eerst toegepast bij de Eerste Uitleg.  

Bij de Eerste Uitleg werd de stad aan de oostzijde tot de Oudeschans en aan de 
westzijde tot de Herengracht uitgebreid. Aan de westelijke Amsteloever eindigde de 
stadswal in 1586 met een bolwerk ter hoogte van de huidige Bakkerstraat. Dit bolwerk 
werd in 1591 weer afgegraven nadat was besloten om in het kader van de Tweede Uitleg 
de wal in een ruimere bocht aan te leggen en door te trekken over de Amstel naar het IJ.2 
Hierdoor ontstond ter hoogte van het Rembrandtplein een knik in de wal (afb. 4). Aan het 
einde van de Reguliersbreestraat kwam een nieuwe (derde) Regulierspoort. Deze volgde 
de oostelijker gelegen (tweede) Regulierpoort op, waarvan nu de huidige Munttoren 
resteert.  
 

 

                                                      
2 Hofman 1978, 13-14. 

3  De locatie van het 
tegenwoordige 
Rembrandtplein (1) 
aangegeven op een detail 
uit de stadsplattegrond van 
Jacob van Deventer uit 
1560. Het gaat om een 
weiland achter de 
bebouwing langs de Amstel 
tussen de Regulierspoort 
(de Munt, 2) en het 
Regulierenklooster (3)  
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4  De net voltooide nieuwe stadsomwalling met elf bolwerken op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597. 
Op de uitsnede (rechts) is een deel van de zuidelijke wal te zien met de knik waar de walstukken van de Eerste 
en Tweede Uitleg op elkaar aansloten en de nieuwe Regulierspoort (Stadsarchief Amsterdam)   
 

 
 
5  Detail van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1647 met de zuidelijke vestingwal 
van de Eerste en Tweede Uitleg en de knik ter hoogte van het Rembrandtplein. Van de oude (tweede) 
Regulierpoort is dan alleen nog de huidige Munttoren (1) over. Aan het einde van de Reguliersbreestraat ligt de 
nieuwe (derde) Regulierspoort (2, zie uitsnede afb. 5). In de Amstelstraat (3) is in 2006 een deel van de aarden 
stadswal opgegraven (Gawronski et. al 2007) (Stadsarchief Amsterdam)   
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6  De aarden stadswal van de Tweede Uitleg opgegraven aan de Amstelstraat in 2006 (Gawronski et al 2007) 
 

De vestingwal van de Tweede Uitleg bestond uit een aarden wallichaam met aan 
de buitenzijde (veldzijde) een talud van 45˚. Aan deze zijde was de wal bekleed met 
zorgvuldige trapsgewijs gestapelde kleiplaggen. Deze informatie is afkomstig van een 
archeologisch onderzoek in de Amstelstraat in 2006 waar een segment van de vestingwal 
kon worden gedocumenteerd (afb. 6).3 Op deze locatie bleek de wal, mogelijk onder het 
gewicht van de plaggen, scheef te zijn weggezakt in de zachte natuurlijke veen-
ondergrond.  

De nieuwe, laat 16de-eeuwse, wal kreeg geen zware bakstenen poorten, zoals de 
vroegere 15de-eeuwse stenen muur, maar houten poorten of alleen een hekwerk bij de 
toegangen. Pas rond 1636 werden de houten Heiligewegspoort (Koningsplein) en Sint 
Anthonispoort (Mr Visserplein) vervangen door stenen bouwwerken om zo het 
monumentale karakter van de stadstoegangen te vergroten en ze beter verdedigbaar te 
maken. Toen de stad in 1650 een aanval van stadhouder Prins Willem II te verduren 
kreeg en de Republiek in de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) verwikkeld raakte, kwam 
de stadsverdediging weer hoog op de agenda van het stadsbestuur te staan. Er werden 
plannen voor zowel een stedelijke uitbreiding als de bouw van nieuwe vestingwerken 
gemaakt. Nog voordat een beslissing was gevallen over de nieuwe werken, werd wel al in 
1655 de houten Regulierspoort vervangen door een bakstenen poortgebouw met 
ornamenten in natuursteen. Het ontwerp voor dit bouwwerk werd geleverd door de 
militaire ingenieur Hendrik Ruse, die in de daaropvolgende jaren een grote rol zou spelen 
in de ontwerpfase voor de compleet nieuwe stadsmuur van de Vierde Uitleg van 1663.4 In 
het geschiedwerk van Dapper uit 1663 wordt de nieuwe Regulierspoort in volle glorie met 
de aangrenzende stadswal afgebeeld (afb. 9). De Vierde Uitleg bereikte in dat jaar echter 
zijn voltooiing. Kort daarna werd de gracht gedempt en op het plein achter de poort een 
groot marktplein gecreëerd, het Reguliersplein of de Botermarkt. In 1668 werd het 
poortgebouw herbestemd tot waag. 5 Deze Reguliers- of Boterwaag bleef tot de sloop in 
1874 in gebruik. In 1876 werd de Botermarkt omgedoopt tot Rembrandtplein. 
 

                                                      
3 Gawronski, Dautzenberg en Veerkamp 2007. 
4 Abrahamse 2010, 135-136. 
5 Commelin 1694, 630-631. 
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7  De Regulierspoort was aanvankelijk een houten poort in de aarden verdedigingswal. Detail van de tweede 
druk van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode, 1647 (Stadsarchief Amsterdam)  
 

 
 
8  De in steen opgetrokken Regulierspoort op de derde druk van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van 
Berckenrode, 1657 (Stadsarchief Amsterdam)  
 

 
 
9  De in 1655 gebouwde Regulierspoort gezien vanaf de veld(buiten)zijde op een gravure uit de geschiedenis 
van Amsterdam van Dapper uit 1663  
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De muren en bolwerken van de Eerste en Tweede Uitleg zijn in de 17de eeuw in zijn 
geheel geslecht. Over de precieze ligging ervan is dan ook uitermate weinig bekend. Ook 
informatie over de bouwtechnische aspecten van de 17de-eeuwse stadswal is spaarzaam 
voorhanden en beperkt zich doorgaans tot enkele algemene historische beschrijvingen.  

De muurresten werden aangetroffen in de kleine ontgravingsput van circa 2 x 2,5 
m (5 m2) gelegen in de zuidoosthoek van het totale werkterrein van 5 x 5 m. De 
verwachting dat deze muren tot de wal bij de Regulierspoort zouden behoren was 
gebaseerd op de georeferentie van verschillende historische stadsplattegronden. Door 
historische kaartten te georefereren kan het historische tracé van de 16de/17de-eeuwse 
stadsmuur op de huidige topografische situatie worden geprojecteerd. Voor de 
georeferentie zijn de historische kaartbeelden van onder meer Pieter Bast uit 1597 en van 
Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625, 1647 en 1657 gebruikt. Ook het kadastrale 
minuutplan van 1820, waarop het tot waag verbouwde poortgebouw is afgebeeld, is 
gegeorefereerd. Al deze kaarten boden aanwijzingen dat muurwerk van de historische 
poort zich in deze zone van het Rembrandtplein zou kunnen bevinden. 

De Archeologische Begeleiding (AB) had ten eerste tot doel om de 
nauwkeurigheid van de kaartprojectie te verifiëren, aangezien historische kaartbeelden 
doorgaans afwijken van de huidige topografie. Ten tweede was nadere identificatie van de 
muurresten nodig om een bouwkundige relatie met het poortgebouw of de stadswal te 
kunnen leggen. Het AB-onderzoek bood de mogelijkheid om bouwkundige details van de 
muur te documenteren.  

In het kader van de AB is het muurwerk verder vrijgelegd en in vlak 
gedocumenteerd. De AB is uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van 
BMA volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. Sporen zijn 
gedocumenteerd door middel van digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20.  
 

    
 
10  Het muurwerk gezien richting noorden (links) en oosten (rechts)  
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3  Sporen, structuren en vondsten 

De bouwresten in de ontgravingsput bestonden uit een hoek van twee haaks op elkaar 
aansluitende bakstenen muren (S 1) die ieder over een afstand van circa 2,5 m konden 
worden vrijgelegd (afb. 10, 11). De zuidmuur was 0,83 m breed en de oostmuur 0,93 m. 
De muren waren gesloopt tot gemiddeld 0,40 en 0,65 m ÷ NAP. Het metselwerk was 
opgetrokken uit rode bakstenen van 25 x 12 x 4,5/5 cm en 24 x 11 x 5 cm (REM2-1). De 
hoek was bekleed met een zandstenen blok van 0,48 x 0,42 x 0,9 m. De westzijde van de 
oostmuur was aangesmeerd, ogenschijnlijk met tras. De grondvulling tussen en rond het 
muurwerk bevatte geen losse archeologische vondsten. 
 

 
 
11  Alle sporenkaart 
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12  Het opgegraven muurwerk (in rood) in de huidige topografische situatie met daarop geprojecteerd het 
kadastrale minuutplan van 1820. Hieruit blijkt dat de muurresten geen deel uitmaken van het voormalige 
poortgebouw van de Regulierspoort, waarin de waag was gevestigd  
 
 

 
 
13  Detail van het gezicht op de Regulierspoort uit 1663 (vergelijk afb. 9). Het opgegraven muurwerk is in rood 
aangegeven 
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4  Conclusies 

In juni 2009 zijn als toevalsvondst in een kleine werkput op het Rembandtplein 
muurresten van 2 x 2 m aangetroffen die in het kader van een Archeologische 
Begeleiding (AB) door BMA zijn gedocumenteerd. De muurdelen, ieder circa 2 m lang 
vormen een naar het (zuid)oosten gerichte haakse hoek. Vanwege de geringe 
bodemingreep tot circa 0,80 m ÷ NAP beperkte de documentatie van de muur zich tot de 
maximale ontgravingsdiepte. Het hieronder liggende muurwerk is in situ behouden 
gebleven.  

De AB diende ter verificatie van de verwachting dat de muurresten toebehoren 
aan het midden-17de-eeuwse poortgebouw van de Regulierspoort. Een projectie van het 
opgegraven muurwerk op het kadastrale minuutplan van 1820, waarop de waag is 
afgebeeld die van 1668 tot 1874 in het voormalige poortgebouw was gevestigd, toont aan 
dat niet het geval kan zijn (afb. 12). De hoek van de muren heeft wel dezelfde oriëntatie 
als het gebouw, maar is circa 10 m ten zuiden ervan gesitueerd. Daarentegen blijkt uit het 
voor de 17de eeuw gangbare baksteen baksteenformaat, dat wel degelijk sprake is van 
een bouwelement uit de periode van het poortgebouw uit 1655.  

Gezien deze archeologische gegevens en de beschikbare historische 
iconografische informatie is de meest plausibele duiding dat de muur onderdeel was van 
de bekleding van de aarden stadswal waar deze aansluit op de stadspoort. Het gaat dan 
om het oostelijk uiteinde van het westelijke stadswaldeel en de daar voorliggende 
zuidelijke kadebeschoeiing van de stadsgracht. Deze situatie is te zien op de al 
genoemde gravure van Dapper uit 1663 aan de linkerzijde van het poortgebouw (afb. 13). 
De oostelijke muur vormde een bakstenen wang van de aardenwal naast de poort: de 
binnenzijde was daarom met tras (hard waterdicht cement) aangesmeerd om de 
vochtinwerking en daarmee aantasting van het metselwerk door de natte grond tegen te 
gaan. De AB heeft aangetoond dat de resten van de stadsmuur na de sloop, die 
waarschijnlijk al in 1668 bij de herbestemming van het poortgebouw tot waag is 
uitgevoerd, goed bewaard zijn gebleven.  

De archeologische informatie over de precieze situering van de stadsmuurresten 
draagt bij aan een verdere ijking van het historisch kaartbeeld ten opzichte van de huidige 
topografische situatie. Op basis van deze uitkomsten is het tracé van de stadsmuur van 
de Eerste Uitleg nauwkeuriger te plotten, zodat in de toekomst archeologische 
verwachtingen van mogelijke vindplaatsen met betrekking tot de 16de en 17de-eeuwse 
Amsterdamse vestingbouw beter kunnen worden onderbouwd.   



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Rembrandtplein 

AAR 63 

14

5  Literatuur 

Abrahamse, J.E., De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende 
eeuw. Bussum 2010.  
 
Commelin, C., Beschrijvinge van Amsterdam, zynde een Naukeurige verhandelinge van 
desselfs eerste Oorspronk uyt den Huyse der heeren van Amstel en Amstellant, Haar 
Vergrootingen, Rykdom, en Wijze van Regeeringe, tot den Jare 1691. Amsterdam 1694. 
 
Dapper, O, Historische Beschryving der Stadt Amsterdam: waer in De voornaemste 
geschiedenissen (na een kort verhael van gansch Hollant en d’omleggende Dorpen, als 
Ambachts-heerlijkheden, onder deze Stadt gelegen) die ten tijde der Herdoopers, 
Nederlandtsche beroerten, en onder Prins Willems, de tweede, Stad-houderlijke 
Regeering, hier ter stede voor-gevallen zijn, verhandelt, en Al de Stads gemeene, zoo 
Geestelijke als Wereltlijke, Gebouwen, in meer als tzeventigh kopere Platen, met haar 
nevenstaende Beschrijving, vertoont worden. Amsterdam 1663. 
 
Gawronski, J., S. Dautzenberg, J. Veerkamp, Verschansen achter vuilnis. Inventariserend 
veldonderzoek Amstelstraat (2006.) (BMA AAR 3). Amsterdam 2007.   
 



 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Rembrandtplein 

AAR 63 

15 

Bijlage 1 Sporen 

S wp vlak NAP beschrijving interpretatie vondst 
nr 

datering 

1 1 1 0,32 m ÷ 3,5 steens muur, hoek 

ZW-NO, ZO-NW, rode 

baksteen 25 x 12 x 

4,5 / 5 cm; 24 x 11 x 5 

cm 

bekleding 

muur stadswal 

REM2-1 1585 1655 

 
 
 
 

Bijlage 2 Vondsten 
 
 
 
vondstnr S object materiaal N MAE kenmerken datering 

1 1 baksteen baksteen 1 1 rode baksteen,  24 x 

12 x 4,8 cm 

1585-1655 
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