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De middeleeuwse stad 1350-1578

In de tweede helft van de veertiende eeuw werd het stedelijke areaal binnen de voorburgwallen in een
snel tempo volgebouwd en onderging de infrastructuur een aantal belangrijke veranderingen (afb. 75).
De beide dijkstraten werden naar het noorden doorgetrokken en aan de IJ-zijde verrezen de (eerste)
Haarlemmerpoort en de Sint-Olofspoort. Als zuidelijke toegang tot de omwalde stad verrees bij het Spui
de Bindwijkerpoort.

75 Amsterdam in de jaren 1380 met archeologische vindplaatsen en in rood de aarden stadswal. De achterburgwallen zijn voltooid, maar
het gebied tussen voor- en achterburgwallen is nog niet ontwikkeld. De stad had toen drie poort: 1. de Haarlemmerpoort, 2. de SintOlofspoort en 3. de Bindwijkerpoort (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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In de jaren 1380 kwamen de achterburgwallen tot stand en hiermee waren de ruimtelijke grenzen van de
stedelijke jurisdictie bereikt. Toen deze in 1387 werd uitgebreid, lag de weg open voor nieuwe vergrotingen en kwam het havenfront tot ontwikkeling. In 1425 breidde de stad zich uit tot de omvang die het zou
houden tot de Alteratie van 1578. Deze datum houden we aan als eindpunt van de middeleeuwse stad.

5.1

De stad verdedigd, 1350-1578

In de tweede helft van de veertiende eeuw was de stad – zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien
– omsloten door gepalissadeerde verdedigingswerken in het tracé van de Oudezijds- en Nieuwezijds
Voorburgwal.

76 Verdediging aan de noordzijde van de stad: de twee elkaar opvolgende poorten aan de Windmolenzijde, de Windmolenzijdepoort (1)
en de in de jaren 1380 in gebruik genomen Haarlemmerpoort (2) en aan de Kerkzijde de Sint-Olofspoort (3) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

5.1.1 Achterburgwallen
Rond 1380 kwam een nieuwe gracht tot stand buiten de voorburgwallen, de achterburgwallen. De oudste
historische bron waarin er zowel een voorburg- als een achterburgwal bestond, dateert van 1388, er
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wordt dan gesproken over terreinen tussen de twee grachten.489 De achterburgwallen werden aanvankelijk niet als burgwal aangeduid, deze benaming bleef gereserveerd voor de voorburgwallen. Dit had er
mee te maken dat de achterburgwallen waarschijnlijk niet zijn aangelegd als een nieuwe verdedigingsring, maar eerder als afwateringskanalen. 490 Deze waren nodig aangezien door de versmalling van de
Amstel, door aanplempingen op beide oevers, de waterafvoer naar het IJ steeds meer werd gehinderd,
met wateroverlast tot gevolg. De Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal kwamen samen bij de Martelaarsgracht. Het gebied tussen de Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal werd in het laatste kwart van de
veertiende- en eerste kwart van de vijftiende eeuw kleinschalig opgehoogd – mogelijk met grond die
vrijkwam bij de aanleg van de achterburgwallen – maar verder niet bebouwd. Dit gebeurde pas vanaf het
tweede kwart van de zestiende eeuw.491 Vergelijkbaar is de ontwikkeling tussen de Oudezijds Voor- en
Achterburgwal. Ook hier werd vanaf het einde van de veertiende eeuw opgehoogd, maar verrees de
eerste bebouwing pas in de vijftiende eeuw. 492

5.1.2 Sint-Olofspoort
In het laatste kwart van de veertiende eeuw verrees aan de noordzijde van de Warmoesstraat een nieuwe
stadspoort: de Sint-Olofspoort (afb. 76-3 en 77).493 Deze stadspoort markeerde niet alleen het einde van
de stad aan de Kerkzijde, maar diende tegelijkertijd als toegang tot de haven buiten de stadsmuur, waar
op dat moment al volop bedrijvigheid was. 494 De oudste historische vermelding van dit ‘poirthuyse up ’t
eynde van de kerckstrate’ stamt uit 1401. 495 Het is echter aannemelijk dat deze poort tegelijk met zijn
tegenhanger aan de kop van de Nieuwendijk is gebouwd. Deze Haarlemmerpoort, het ‘poertehuse opten
Nuwendijc’ bestond al in 1383. 496 Uit archeologisch onderzoek, in 1969 uitgevoerd door het IPP, bleek dat
de Sint-Olofspoort was opgebouwd op een dijk van opeengestapelde veen- en kleizoden op een onderliggende rietmat. 497 Deze dijk werd aangelegd rond het midden van de veertiende eeuw. De grachtzijde
was beschoeid met elzenhouten palen. 498 Ter hoogte van de poort strekte de voet van de dijk zich uit tot
8,4 m uit de oostelijke rooilijn van de tegenwoordige straat Sint-Olofspoort. Het dijklichaam buiten de
poort had aan de voet een breedte van 22 m. 499
De Sint-Olofspoort bestond uit een hoofd- en een voorpoort. De hoofdpoort was een rechthoekig gebouw van 17 x 9 m, geheel opgetrokken in meer dan 1 m dikke bakstenen muren. De buitenzijde
was rood geschilderd, waarmee het verdedigingswerk een opvallende verschijning moet zijn geweest in
de nog geheel uit houtbouw bestaande stad. 500 Aan de oostzijde sloot de Sint-Olofspoort aan op een wal
van veen en kleizoden met daarop een palissade van gekantrechte eikenhouten palen. Deze wal langs de
Nieuwebrugsteeg werd in 1386 in een oorkonde vermeld als de ‘burchwalle van der Warmoesstrate’. 501
Door deze palissade bevond zich de houten goot die in 1390 was aangelegd als afwatering in de
489

Verkerk 1998, 27.
Verkerk 1998, 27.
491
Bij het archeologisch onderzoek op Nieuwezijds Voorburgwal 16 / Spuistraat 3A (MenA-vindplaats SP7, 2008) werd vastgesteld dat de
eerste bebouwing dateerde van ná 1525, zie Gawronski en Veerkamp 2013, 18 (MenA AAR 73).
492
MenA vindplaats Oudezijds Achterburgwal 107-121 (OZA, 1988), zie Baart 1989, 297. Vondsten uit de ophogingen (OZA-7) zijn destijds
gedateerd in periode 7, hetzelfde tijdvak als de afvalstort bij de Sint-Olofspoort: 1375-1425.
493
MenA vindplaats OL, zie Van Regteren Altena 1972.
494
MenA vindplaats Zeedijk 9-13, Prins Hendrikkade 59-65 en Oudezijds Kolk 26 (ZDK), 1985.
495
Breen 1902, 16. Keurboek A, XVII, Fol. 8v, 1 maart 1401.
496
Van Regteren Altena 1972, 8.
497
De Sint-Olofspoort is te dateren in het laatste kwart van de veertiende eeuw op basis van vondsten uit de latrines in de gracht naast de
poort ter hoogte van de Nieuwbrugsteeg en de historische vermelding dat deze stadsgracht met palissade zeker in 1390 bestond, toen er
een goot, die is opgegraven, door de burgwal werd aangelegd. Zie Van Regteren Altena 1972, 8.
498
Van Regteren Altena 1972, 4.
499
De breedte van de dijk is vastgesteld op de archeologische vindplaatsen Zeedijk (ZDK) en de Sint-Olofskapel (OL2): buitendijks – aan
de noordzijde – tot 10 m uit de huidige rooilijn, aan de zuidzijde tot aan de stadsgracht onder de huidige Sint-Olofskapel.
500
Rode baksteen van de formaten 32/30 x 16 x 8 cm en 23 x 11 x 5,5 cm. Op de bakstenen en voegen was een rode kleurstof zichtbaar (Van
Regteren Altena 1972, 4).
501
OBA, nr. 451, d.d. 25 maart 1386. Van Regteren Altena (1972, 8) en Zantkuijl (1972, 42) gebruikten abusievelijk het jaartal 1383.
490
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gracht. 502 Aan de buitenzijde van de burgwal lag een 19 m brede en 3 m diepe gracht. 503 De poort stond
met de oostelijke zijgevel in de gracht. Om te voorkomen dat het water de bakstenen en voegen van het
poorthuis zou uitslijten was het deel onder de waterlijn bekleed met blokken Gobertanger kalksteen. Net
boven de waterlijn kwamen twee latrines uit, de afvoer van de secreten van de poortwachters, waardoor
zowel fecaliën als afval in de gracht werden geloosd.

77 Sint-Olofspoort, in zwart het in 1969-1970 opgegraven muurwerk. Langs de gracht (onder) bevindt zich de palissade met de daar doorheen gelegde goot (tekening: Ranjith Jayasena, MenA naar Van Regteren Altena 1972)

De in de grachtbodem onder de latrine verzonken vondsten – een gesloten vondstcomplex uit de periode
1375-1425 – geven een gedetailleerd beeld van de materiële cultuur in de stad en in het bijzonder de gebruikers van het verdedigingswerk. Aan de voorzijde van de hoofdpoort bevond zich – op een afstand van
9 m – een vooruitgeschoven poort, de voorpoort, bestaande uit twee achthoekige torens met een tussenliggende doorgang. De torens waren door een muur verbonden met de hoofdpoort. Het metselwerk van
de voorpoort was in dezelfde baksteensoort uitgevoerd en ook hier was het in het water staande deel
bekleed met Gobertanger kalksteen.

502

Van Regteren Altena 1972, 8 en Kam 1968, 203 en 210. De vermelding van de goot (sijl) is te vinden in OBA, nr. 548, 11 maart 1390.
De onderzijde van de gracht lag op NAP -3 m; de bovenzijde van de latrine, die bij hoog water onder water stond op NAP -0,20 m;
waaruit een waterdiepte van circa 3 m is te herleiden.

503
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5.1.3 Stadsuitbreiding en nieuwe verdedigingswerken
Met de aanleg van de achterburgwallen in de jaren 1380 had Amsterdam de grenzen van de eigen jurisdictie bereikt. Om verdere groei mogelijk te maken richtte het stadsbestuur zich tot landsheer Albrecht
van Beieren met het verzoek tot uitbreiding van de stadsvrijheid. Albrecht ging hiermee akkoord en
vaardigde op 7 januari 1387 een handvest uit waarin de stadsvrijheid werd uitgebreid tot honderd gaarden (circa 376 m) buiten de achterburgwallen (afb. 57).

78 Amsterdam rond 1560 met de Sint-Anthoniespoort (1), de Regulierspoort (2), de Haarlemmerpoort (3), het rondeel uit 1536 (a), het
walstuk dat in 1545 werd vernieuwd door Alessandro Pasqualini (b) en de vervangen muur bij de Haarlemmerpoort (c) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Dit gehele gebied, zo werd specifiek vermeld, zou mogen worden bewoond en bebouwd. 504 Aan de oostzijde lag de grens nu bij de huidige Oudeschans en hiermee was het gehele gebied binnen de stedelijke
jurisdictie gebracht dat zich vanaf de vijftiende eeuw zou ontwikkelen als haven; de Lastage. De vrijheid

504

Ter Gouw 1880, 75-77.
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in het IJ werd in 1387 niet uitgebreid, dit bleef voorlopig ‘ten halven stroome’, een situatie die in 1409
alsnog werd aangepast. 505
Omstreeks 1425 vond een stadsuitbreiding plaats waarbij een nieuwe gracht werd gegraven in
het tracé van de tegenwoordige Geldersekade, Kloveniersburgwal en het Singel. Over de aard van de
verdedigingswerken bestaat onduidelijkheid. Het is aannemelijk dat – net zoals bij de burgwallen – met
de uitgegraven grond een aarden wal werd opgeworpen. 506 Daarnaast bestaan ook aanwijzingen dat een
deel in steen was uitgevoerd – gelet op vermeldingen van de ‘stede muere’ – en ook stenen torens bestonden. 507 De oudste historische vermeldingen van poorten in de nieuwe omwalling stammen pas uit
het midden van de vijftiende eeuw; de Regulierspoort aan de Kalverstraat in 1452, de Nieuwe Haarlemmerpoort aan de Nieuwendijk in 1462 of 1464 en de Sint-Anthoniespoort aan de Sint-Anthoniesdijk in
1466. 508 Amsterdam beschikte vanaf 1425 niet over een moderne stadsmuur waarmee mogelijke aanvallen uit Utrecht en Gelre – waarvan de dreiging almaar toenam – zouden kunnen worden afgeslagen. Deze
zorgelijke situatie werd ook vastgesteld door de landsheer, Maximiliaan van Oostenrijk, toen deze in
1481 de stad bezocht. Hij verordonneerde dat Amsterdam moest worden voorzien van een stenen ommuring (afb. 78). De uitvoering van dit voor de stad kostbare project ging van start in 1482 en zou uiteindelijk ruim 20 jaar in beslag nemen.
Van de stadspoorten weten we dat de bestaande Sint-Anthoniespoort in de jaren rond 1488 geheel opnieuw werd opgetrokken (afb. 78-1). 509 Bij de bouw van de nieuwe verdedigingswerken werd de
eerste prioriteit gelegd bij het gesloten krijgen van de ommuring. Om tijd uit te sparen werden de torens
en poorten daarom in eerste instantie alleen tot op de hoogte van de stadsmuur gebouwd en pas in een
later stadium afgebouwd. Zo werd de Schreierstoren uiteindelijk pas rond 1500 voltooid en werd de SintAnthoniespoort al kort ná 1503 verbouwd en uitgebreid. 510 De stad was toen omgeven door een circa vijf
tot zes meter hoge muur met aan de achterzijde weergangsbogen. Al kort na de oplevering vonden de
eerste aanpassingen plaats. Zo werd bij de afbouw van de Sint-Anthoniespoort de aansluiting van de
muur op de poort aan de Kloveniersburgwalzijde gewijzigd. 511 De grootste aanpassingen aan de stadsmuren kwamen vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw en hielden verband met de snelle ontwikkelingen in de oorlogvoering, de introductie van geschut en nieuwe ontwikkelingen in de vestingbouw. In
Amsterdam ging de eerste modernisering van de stadsommuring van start in 1536 met de bouw van een
rondeel – een halfronde geschutstoren – in de Amstelbocht (afb. 78-a). 512 In 1545 werd de stadsmuur
tussen de Sint-Anthoniespoort en de Schreierstoren aangepast naar ontwerp van de door de stad aangetrokken Italiaanse vestingbouwkundige Alessandro Pasqualini en stadsmetselaar Willem Dircxz. 513 De
oude muur werd hierbij geheel vervangen, waarbij een moeilijk verdedigbare knik bij de stadspoort werd
rechtgetrokken en in plaats van drie muurtorens één rondeel werd gebouwd halverwege de Gelderseka-

505

Ter Gouw 1880, 77.
De enige historische aanwijzingen hieromtrent dateren uit de jaren 1480: op 4 mei 1481 vaardigde de stad een keur uit om een einde te
maken aan het afgraven van de vestingwal ten behoeve van het ophogen van tuinen, zie Oldewelt 1942, 194 en Breen 1902, 157 (keur
CCLXX 4 mei 1481).
507
De Graauw 2011, 119. De stenen torens van vóór 1481 betreffen de Korstjestoren, de Andries Pijlentoren en de Leeuwenburg.
508
Regulierspoort: De Roon en Van Tussenbroek 2008, 5; Haarlemmerpoort: Oldewelt 1942, 192; Sint-Anthoniespoort: De Graauw 2011,
119.
509
Vastgesteld bij archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek in 2013-2014, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017
(MenA AAR 95).
510
Bouwhistorisch onderzoek van de Schreierstoren heeft uitgewezen dat de toren eerst is opgemetseld tot aan de hoogte van de stadsmuur en pas is voltooid nadat de ommuring geheel gesloten was, zie Van Tussenbroek 2007, 206-207. Bij de Sint-Anthoniespoort werden
kort ná 1503 de torens van de hoofdpoort en de voorpoort verhoogd, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 65.
511
Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 73.
512
De eikenhouten roosterfundering van dit rondeel werd in 1911 gedocumenteerd door architect Van Arkel op Nieuwe Doelenstraat 4.
Aan de hand van de ronding van de fundering kan worden geconcludeerd dat het rondeel een doorsnede had van circa 24 m. Zie Van Arkel
1911, 23-30.
513
Van Iterson en Van der Laan 1986, 73 (Fo. 28v, 1545).
506
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de (afb. 78-b). 514 Rond dezelfde tijd werd ook de stadsmuur aan de Kloveniersburgwalzijde van de SintAnthoniespoort versterkt. 515 Oorlogsdreiging in de jaren 1560 vormde de aanleiding voor een vernieuwing van de stadsmuur aan de zuidzijde van de Haarlemmerpoort bij het Kattegat (afb. 78-c). 516

5.2

Ophogingen burgwallen 1350-1425

5.2.1 Stegen, ophogingen en verkaveling
In de veertiende eeuw nam met de verstedelijking het aantal straten en stegen toe (afb. 79). Ze gaven
vanaf de inmiddels dicht bebouwde Warmoesstraat, Nes, Nieuwendijk en Kalverstraat toegang tot de
achterterreinen, die tot aan de voorburgwallen werden opgehoogd en verkaveld. De verkaveling van het
terrein en de bebouwing van de erven is terug te zien aan de toename van oorkonden waarin straten en
stegen worden genoemd. Veertiende-eeuwse stegen in Amsterdam ontleenden hun naam aan topografie of personen. 517 Bij de eerste groep – waarbij de topografie leidend was bij de naamgeving – was de
locatie vaak bepaald door al bestaande ontginningssloten, al dan niet met een naastgelegen pad. Deze
zones waren bij de bebouwing aan de hoofdassen onbebouwd gelaten en zodoende gemakkelijk om te
vormen tot stegen. Topografische benamingen zijn hier de Oudezijds Armsteeg, de Liesdel of de Kerksteeg. De oudste vermelding van de Oudezijds Armsteeg (afb. 79-1) dateert van 1373, toen een erf werd
uitgegeven in erfpacht. 518 In 1379 werd gesproken over een erf ‘opten Aerm optie Kerczide’. 519 De Lange
Niezel (afb. 79-2) komt voort uit de ‘liesdel’, een verwijzing naar een laaggelegen gebied met een waterplantvegetatie van lisdodden, zoals ook dit veenmoeras. 520 De oudste vermelding van een huis en erf
‘geleghen in der Liesdellen’ dateert uit 1383. 521 Ook konden heiligenbeelden of uithangborden gevelstenen in een hoekhuis de naamgever worden van een steeg. Hieraan ontleenden waarschijnlijk de Sint
Janssteeg (afb. 79-4) en de Sint-Katharinasteeg (afb. 79-3) hun naam. De oudste vermeldingen van een
op dat moment al bebouwd erf aan de Sint Katharinasteeg – al wordt de steeg zelf niet genoemd – zijn te
vinden in twee oorkonden uit 1387.522 Uit 1397 dateert de oudste vermelding van de steeg. 523. De SintKatharinasteeg werd later de – nog steeds bestaande – Heintje Hoekssteeg. Een andere naamgeving was
die naar personen. Deze stegen zijn ontstaan na een splitsing in de breedte van een erf, waarbij de eigenaar die een stuk van zijn bezit afstond – in feite recht van overpad gaf aan de bewoners en gebruikers
van de achterliggende percelen – naamgever werd van de nieuwe steeg. Een voorbeeld hiervan is de
Coppe Lanensteeg tussen de Nieuwendijk en het Damrak (afb. 79-8). Het is mogelijk gebleken om deze
steeg op basis van historische bronnen in verband te brengen met Coppe Laen als eigenaar van het erf
waarover de naar hem genoemde steeg is aangelegd. Coppe Laen overleed in 1361 en de steeg is op basis
van historische aanwijzingen waarschijnlijk in het derde kwart van de veertiende eeuw te dateren. De
oudste vermelding onder die naam is uit 1416. 524

514

De nieuwe schuine aansluiting van de stadsmuur op de Sint-Anthoniespoort is archeologisch gedocumenteerd in 2007 en 2013-2014
(MenA vindplaatsen WAAG1 en WAAG3, zie Gawronski en Jayasena 2010b, 16-19 en Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena
2017).
515
Met de aanleg van een walgang achter de schildmuur, waarvoor een bakstenen gewelf werd gebouwd, zie Gawronski, Van Tussenbroek, Derksen en Jayasena 2017, 46-47.
516
MenA vindplaats Singel (SIN19, 2017), zie Gawronski en Veerkamp 2019 (MenA AAR107).
517
De Melker 1994, 129-139.
518
OBA, nr. 306, d.d. 19 mei 1373.
519
OBA, nr. 359, d.d. 8 november 1379.
520
De Melker 2002, 22.
521
OBA, nr. 394, d.d. 12 januari 1383.
522
OBA, nrs. 478 en 479, beide d.d. 17 april 1387.
523
Speet 2004, 86 en OBA, nr. 763, d.d. 4 april 1397.
524
De Melker 1994, 129-139.
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79 Stegen in de middeleeuwse stad (detail van afb. 75) die worden besproken: 1. Oudezijds Armsteeg, 2. Heintje Hoekssteeg (voorheen
Sint Katharinasteeg), 3. Lange Niezel, 4. Sint Janssteeg, 5. Pieter Jacobszstraat, 6. Nieuwezijds Armsteeg, 7. Dirk van Hasseltssteeg en 8.
Baafjessteeg (Coppe Lanensteeg) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Op basis van deze historische gegevens is de landwinning op dit deel van het Damrak te dateren vóór
circa 1350-1375. Stegen die zijn genoemd naar de eigenaren van de percelen waarover ze waren aangelegd veranderden wel eens van naam, zo kwam het voor dat bij een wisseling van eigenaren ook steegnamen werden aangepast. Op den duur maakten in veel gevallen de persoonsnamen plaats voor een
andersoortige naam, zoals de voornoemde Coppe Lanensteeg, die uiteindelijk Baafjessteeg werd en bij
de nieuwbouw van C&A in de jaren 1960 uiteindelijk uit het straatbeeld verdween. Persoonsnaamstegen
zijn belangrijke informatiebronnen om inzicht te krijgen in de bevolkingsdruk in de veertiende-eeuwse
stad en – hiermee samenhangend – de periodisering van de splitsing van percelen en bebouwing op de
achter terreinen.525 Een ander voorbeeld van een steeg die is genoemd naar een persoon is de Pieter
Jacobszstraat – in eerste instantie bekend als de Pieter Jacobszoenssteghe – die verwees naar Pieter
Jacobsz, een grondbezitter uit Gansoord in het einde van de veertiende- en begin van de vijftiende eeuw
(afb. 79-5). De oudste vermelding van de steeg dateert van 1386, toen een 20 voet breed erf in erfpacht
525

De Melker 1994, 131.
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werd uitgegeven door Pieter Jacobsz. 526 Aan weerzijden bestonden op dat moment ook al erven en in
1399 bestond er al zeker bebouwing. 527
De eerste vermelding van straten en stegen geeft aan dat de ophoging en verkaveling van deze
terreinen vóór deze vermelding ligt. Overigens duidt een eerste vermelding van – bebouwing langs – een
steeg niet noodzakelijkerwijs op een kort tevoren uitgevoerd grondverzet. Zo zagen we in het voorgaande dat op basis van archeologisch onderzoek was gebleken dat de eerste bebouwing langs de Dirk van
Hasseltssteeg (afb. 79-7) dateert van circa 1350, terwijl de steeg onder die naam pas voor het eerst werd
opgetekend in 1400. Ook gebeurde het dat een terrein weliswaar grootschalig werd opgehoogd, maar
dat het nog lange tijd duurde voordat de eerste bebouwing verrees. Dit was het geval tussen de Lange
Niezel en het Oudekerksplein.

5.2.2 Grondwerk binnen de burgwallen
Historische bronnen ten aanzien van grondwerk – in het bijzonder ophogen – in de veertiende- en vijftiende-eeuwse stad zijn bijzonder schaars. Uit 1413 dateert het oudste keurboek, dat werd samengesteld
uit deels al bestaande keuren. In dit kader is de keur van 22 april 1391 van belang. Hierin werden de rooilijnen in de stad en de maximale hoogtes van ophogingen voorgeschreven. 528 Rooilijnen werden uitgezet
door langs de grachten en straten palen te slaan, ‘raepalen’ genaamd, die als grens van de bebouwing
dienden. Tevens werd op de palen aangegeven hoe ver percelen mochten worden opgehoogd.
Op verschillende locaties in het burgwallengebied heeft archeologisch onderzoek de praktische
uitvoering en periodisering van het grondwerk – de ophogingen – inzichtelijk gemaakt. Over het algemeen startte het bouwrijp maken van terreinen met het dempen van de oude perceelssloten, waarna de
terreinen grootschalig werden opgehoogd. We kunnen dit proces achter de Warmoesstraat en Nes volgen aan de hand van een aantal archeologische vindplaatsen. 529 In Gansoord – achter de Nes – werd in de
tweede helft van de veertiende eeuw een sloot parallel aan de Pieter Jacobszstraat gedempt. Vervolgens
is het terrein in twee fasen opgehoogd. Als eerste is een vrijwel homogene ophoging van klei en veen
aangebracht. Vervolgens zijn de afzonderlijke kavels verder opgehoogd met een verscheidenheid aan
ophogingsmaterialen. Zo werd op Pieter Jacobszstraat 44 een dek van veenzoden opgebracht, terwijl op
het naastgelegen perceel 40 een laag stadsafval werd gestort. 530 Hierop verrezen op slieten gefundeerde
houten huizen. Deze aanpak lijkt een praktijk te weerspiegelen van een integrale ophoging van een reeks
kavels – mogelijk door de stad of door de oorspronkelijke eigenaar Pieter Jacobsz – waarna de individuele
eigenaren van de kavels hun bezit verder op peil moesten brengen. De periodisering van de ophogingen
en bebouwing aan de Sint Jansstraat – we zijn nu iets noordelijker, aan de zuidzijde van de Kerkbuurt – is
vergelijkbaar met die aan de Pieter Jacobszstraat. Hier vond de eerste grootschalige ophoging plaats in
de veertiende eeuw. 531
Aan de noordzijde van het Oudekerksplein werd rond 1350 de kerkhofsloot gedempt, afgedekt
met een rietmat, waarna een nieuwe ophoging van de kerkterp plaatsvond. 532 In de tweede helft van de
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OBA, nr. 462, d.d. 12 december 1386.
Er werd toen gesproken over een erf dat ‘in allen scijn alst betymmert staet, mit zinen vryen oysendrop doer en buten’. OBA, nr. 823,
d.d. 15 januari 1399.
528
Breen 1902, 15. Keur XVII (Fol. 8). Van huyse te setten na den raepalen van der rae van den Ye, van den Aemstel, ende van den graften.
Van steghen ende straten te maken. Zie ook Meischke et al 1995, 13-14
529
Op basis van archeologisch onderzoek aan – van zuid naar noord – de Pieter Jacobszstraat (vindplaats OZV9, 2005, zie Gawronski en
Jayasena 2010d, Sint Jansstraat 2-8 / 12-14 / Warmoesstraat 167-173 (MenA vindplaats JA (1959 en 1966), zie Baart 1977, 59-60), Oudekerksplein, Lange Niezel (MenA vindplaats LN1, 2012, zie Gawronski en Jayasena 2013d (MenA AAR 77)), Oudezijds Voorburgwal / Heintje
Hoekssteeg (MenA vindplaats OZV9, 2013-2014, zie Gawronski en Jayasena 2017b (MenA AAR 100) en de Oudezijds Armsteeg 6-12 (MenA vindplaats ARM, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011c (MenA AAR 60). De veenbodem bevond zich op deze locaties tussen NAP 2,75 m en NAP -3,20 m.
530
Gawronski en Jayasena 2010d, 13.
531
Zantkuyl 1959, 59-60.
532
Baart 1997, 279.
527
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veertiende eeuw is het terrein verder opgehoogd met kleizoden met plaatselijk mest en turf. De ontwikkeling aan de zuidzijde van de Lange Niezel is vergelijkbaar. Vanaf de tweede helft van de veertiende
eeuw hebben hier ophogingen plaatsgevonden met kleizoden en planken ter versteviging.

80 Ontginningssloot (linksonder, ingekrast) en veertiende-eeuwse ophogingen, gezien richting Heintje Hoekssteeg, 2014
(foto: Ranjith Jayasena, MenA)

Een tweede ophogingsfase vond plaats aan het einde van de veertiende- en in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Hiervoor werden zware kleizoden gebruikt met hierin sporadisch afval. Bij de Heintje
Hoekssteeg werd – wederom in de periode 1350-1400 – een sloot gedempt, waarna het terrein is opgehoogd met klei en veenzoden (afb. 80). Aan de noordelijke gelegen Oudezijds Armsteeg was een vergelijkbare ophogingsmethodiek zichtbaar. De onderste midden-veertiende-eeuwse ophogingslagen waren
vondstloze pakketten van veen en klei. De daaropvolgende klei- en veenophogingen waren vermengd
met mest en concentraties met afval. Dit afval van aardewerken keukengerei, houten lepels en schoenen
op het latere perceel 20 was waarschijnlijk afkomstig van de bewoners van de erven aan de naastgelegen
Warmoesstraat.533
533

Een aanwijzing hiervoor was dat de voorwerpen in grote mate compleet waren, iets wat niet het geval zou zijn geweest wanneer het
vaatwerk als stadsafval uit alle delen van de stad zou zijn aangevoerd.
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5.2.3 Landwinning Uterste Nesse, de Amstelbocht bij het Binnengasthuisterrein
In de binnenbocht van de Amstel en aan de zuidzijde van het watertje de Grim – ter plaatse van het tegenwoordige Binnengasthuisterrein – lag in de veertiende eeuw de ‘uterste Nesse’ (afb. 81). Dit gebied
bevond zich buiten de bewoning van de Grimmenes, maar nog wel binnen de stedelijke vrijheid. 534 We
horen er voor het eerst over in 1389, toen het nonnenklooster klooster Mariënweerd – later Oude Nonnenklooster geheten – werd gesticht. In 1402 werd het vrouwenklooster Sint-Dionisius, ter Lelie of Nieuwe Nonnenklooster gesticht. 535
De ‘uterste Nesse’ heeft voordat het in de veertiende eeuw tot ontwikkeling werd gebracht sterk
onder invloed gestaan van de rivier. 536 De oorspronkelijke bodem van bosveen werd erdoor overspoeld
en afgedekt met kleisediment, in het ondiepe water ontwikkelde zich rietgroei, het terrein viel droog en
er ontstond een vegetatielaag en tenslotte trad opnieuw vernatting op en vormde zich rietveen. Ook dit
had weer te lijden onder overstromingen. 537 Halverwege de veertiende eeuw werd dit land in ontwikkeling gebracht door in het verlengde van de Oudezijds Voorburgwal een sloot te graven met een afbuiging
naar het oosten ter hoogte van de Vendelstraat.538 Deze sloot is gebruikt tot in het derde kwart van de
veertiende eeuw. 539 Na demping werd het gehele terrein opgehoogd met klei- en veenzoden. 540 Deze
ophoging is in verband te brengen met het bouwrijp maken van het terrein aan de Amstel oever ten behoeve van de bouw van het Nieuwe Nonnenklooster. In deze ophoging is een nieuwe 2 m brede sloot
gegraven op dezelfde plek en met dezelfde oriëntatie als de oude. 541 De sloot is in de periode 1375-1425
gedempt met veen- en kleizoden, vermengd met afval. Deze demping hield verband met een nieuwe
ophoging van het terrein met kleizoden in de vijftiende eeuw. Het dempen van de sloot heeft mogelijk
samengehangen met de aanleg van de Oudezijds Achterburgwal en de Oude Nonnensloot. Net zoals de
oude sloot in het verlengde van de Oudezijds Voorburgwal lag, zo was de nieuwe sloot een verlenging
van de Oudezijds Achterburgwal. De Oude Nonnensloot zou dan een verlegging zijn geweest van de
oude sloot naar het oosten. 542
Het Nieuwe Nonnenklooster volgde de gebogen oeverlijn van de Amstel. In 1425 kwam dit complex binnen de stad te liggen. De aansluiting tussen de wal van het Singel en die van de Kloveniersburgwal was toen nog de brede – moeilijk verdedigbare – binnenbocht van de rivier. Bij de grote stadsbrand
van 1452 werd het Nieuwe Nonnenklooster in de as gelegd. De noodzakelijke herbouw werd aangegrepen om het kloosterterrein uit te breiden door landaanwinning in de Amstel. 543 Dit ging in zijn werk door
op het drassige oeverland een dikke laag gesneden riet te leggen, gevolgd door een pakket van veen- en
kleizoden, vermengd met afval. 544 Op het terrein verrees tenslotte – de kromming van de Amsteloever
volgend – een nieuwe kloostervleugel. 545

534

MenA vindplaatsen Oude Turfmarkt (OTM), 2005. Zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2009 (AAR 31) en Binnengasthuisstraat 30 t/m
44 (hoek Binnengasthuisstraat / Turfdraagsterpad, BG), 1983.
535
Naamgeving, zie Van Eeghen 1941, 244.
536
MenA vindplaats Binnengasthuis (BG), 1983.
537
De natuurlijke bodem bestond uit bosveen tot NAP -3,20 m, afgedekt door een overstromingslaag tot NAP -2,80 m. De bovenzijde van
het rietveen lag op NAP -2,60 m.
538
Bovenzijde sloot fase 1 op NAP -2,40 m; onderzijde op NAP -3,30 m. De afbuiging is als een ingraving zichtbaar in het oostprofiel 4. Bij
de demping is niet eerst de sloot gedempt, maar tegelijk met de ophoging.
539
Aardewerk uit de periode V (circa 1330-1360).
540
Aardewerk gedateerd in de periode VI (1360-1390). Ophoging tot NAP -1,60 m.
541
Bovenzijde sloot fase 2 op NAP -1,95 m; onderzijde op -2,60 m. Deze sloot kon in noord-zuidrichting worden getraceerd over een
afstand van 9,25 m. Op de bodem van de noordelijke tak van de sloot lag een 5 cm dikke laag van zand en puin, de bodem van de afbuiging was afgedekt met een laag mest.
542
Zowel de nieuwe burgwal en sloot werden aan op het einde van de veertiende- en begin van de vijftiende eeuw aangeduid als de ‘nuwe
grafte’, zie De Melker 2002, 140.
543
MenA vindplaats Oude Turfmarkt (OTM), 2004-2005. Zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010 (MenA AAR 31).
544
De rivierbodem liep af van NAP -1,85 m tot NAP -1,95 m. De bovenzijde van de ophoging lag op NAP -1,10 m.
545
Complete plavuizen werden hergebruikt in een vloer van de nieuwe kloostervleugel, zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 14.
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Een volgend landwinningsproject vond plaats aan het einde van de vijftiende eeuw en kan –
hoewel niet expliciet vermeld in historische bronnen – in verband worden gebracht met de het project
waarbij de aarden stadswal werd vervangen door een stenen muur (afb. 81). Voor de bouw van een rechte muur tussen de verdedigingstoren Swych Utrecht – ter hoogte van het Doelenhotel aan het einde van
de Kloveniersburgwal– en de toren Leeuwenburg op de westelijke Amsteloever naast de Regulierspoort
– ter plaatse van het Muntplein – werd vanuit de gebogen oeverlijn langs het Nieuwe Nonnenklooster
een driehoekig stuk land – met een oppervlak van 5000 m2 – aangeplempt. Hiermee werd de breedte van
de rivier teruggebracht van 160 m tot 50 m, ongeveer de breedte die het tegenwoordig nog heeft. Voor
dit project hoefde niet alleen een watervlak te worden opgehoogd, een deel van de oeverzone was in de
loop van de vijftiende eeuw al droog komen te liggen en verworden tot een moerassig rietland, waar de
invloed van de rivier zich beperkte tot incidentele afzettingen van slib. Op de rivierbodem werden zandige en kleiige grondpakketten gestort afgewisseld met rietmatten en – dit was rond 1500 een nieuwigheid
– een grote diversiteit aan stadsafval. Deze verharding bestond uit scherven van keramiek, metaal, dierlijk bot, schelpen en bouwpuin. Het afval strekte zich uit over de gehele landwinning, van de Oude Turfmarkt tot onder de huidige Nieuwe Doelenstraat. 546 In hoeverre het afval afkomstig was van een stedelijke vuilophaal en van alle delen van de stad afkomstig of dat het een lokale herkomst had is niet bekend.
Wel duidde een aantal objecten op een lokale herkomst, mogelijk het kloostercomplex, zoals het fragment van een pijpaarden reliëf met daarop het gelaat van Christus. 547 De ophogingen werden afgedekt
met rietmatten en hierop kwam direct de fundering van de bebouwing langs het water te liggen.

81 Landwinning in de ‘Uterste Nesse’. Links de situatie rond 1380, rechts de situatie van circa 1540 met de sterk versmalde Amstel voor de
bouw van de stadsmuur (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Halverwege de zestiende eeuw nam de druk op het beschikbare bebouwingsareaal in de stad toe. De
stadstimmertuin of ‘Scafferij’ – vanaf 1530 gevestigd op het eiland tussen het Nieuwe Nonnenklooster en
de Grimburgwal – werd in 1545 verplaatst naar het terrein achter het rondeel. Op het naastgelegen terrein achter de stadsmuur werden de schutters van de doelen gehuisvest. Op de vrijgekomen grond langs
de Grimburgwal werden pakhuizen opgetrokken. De brug over de Grimburgwal – die naar de Nes leidde –
werd in 1548-1549 vervangen door een schutsluis, de Grimnessesluis. 548 Tussen de Grimnessesluis en het
rondeel werd vervolgens een kade aangelegd. Hiervoor moest door de stad een smalle strook grond
546

MenA vindplaatsen OTM en NDO (Nieuwe Doelenstraat, 2011, zie Gawronski en Veerkamp 2013b (MenA AAR 74)).
Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 16.
548
Van de Waal 1954, 115. In 1860 werd een nieuwe brug aangelegd bij de Oude Turfmarkt en in 1868 volgde sloop van de Grimnessesluis.
Wat thans nog resteert is het doodlopende bruggenhoofd aan de zuidzijde van de Nes.
547
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langs het klooster worden aangeplempt. Deze kade werd vanaf 1564 gebruikt als turfmarkt, de tegenwoordige Oude Turfmarkt.

5.2.4 Bouwen op een opgehoogde ondergrond
Bouwen op grond die was gewonnen in het oeverland van de Amstel vroeg om de nodige voorzorgsmaatregelen. Kleine – lichtere – structuren konden op fundering op staal worden gebouwd, maar voor de
meeste gebouwen werd vaak zekerheidshalve gekozen voor een roosterfundering, die op vaste opgehoogde grond normaliter was voorbehouden aan grote gebouwen zoals kerken, kloosters of stadspoorten. 549

82 Roosterfundering van de eerste bouwfase van Warmoesstraat 180-182, daterend van vóór 1396. Aan de achter (water) zijde zijn resten
van het houten raamwerk bewaard gebleven, van de overige wanden is het raamwerk gereconstrueerd in rood. In blauw de op elkaar
aansluitende profielen (zie afb. 61) (kaart: Ranjith Jayasena, MenA)

Op de opgehoogde buitendijkse percelen aan weerszijden van het Damrak verrees in de tweede helft van
de veertiende eeuw de eerste bebouwing. Op Damrak 49 ging dit om een huis van 14 x 6 m met een roosterfundering en aan de waterzijde poeren van opeengestapelde stukken hout. 550 De voorgevel lag ter
hoogte van het dijklichaam dat bij de ophoging was aangelegd. Meer naar het noorden, op Damrak 44 en
Nieuwendijk 111 kwam de eerste buitendijkse bebouwing tot stand vanaf het laatste kwart van de veer-

549

Voor funderingstypen in Amsterdam zie Gawronski en Veerkamp 2003, 10-23.
Gedateerd met 14C analyse. GrN-7035 (DA monster XII), in 1974 gedateerd circa 1330 (615 +/- 30), in 2013 gekalibreerd met het programma OxCal 4.2 (University of Oxford, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit), 1295-1401. Een stuk geweven wollen stof tussen de
funderingspalen van de oudste bebouwing (DA-167, GrN-7038) is gedateerd AD 1250, gekalibreerd met OxCal 4.2 tot 1261-1388.
550
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tiende eeuw. 551 In de vijftiende eeuw werden de overerven door verdere landaanwinning uitgebreid tot
aan de lijn van huidige voorgevels van het Damrak. Warmoesstraat 182 werd in de tweede helft van de
veertiende eeuw werd het kavel verder uitgebreid tot 24 m uit de straat. De waterzijde werd beschoeid
met palen met aan de achterzijde liggende planken. De oudste bebouwing verrees vόόr 1396 – de oudste
vermelding – en bestond uit een huis van 19 x 8 m, opgedeeld in een 11 m lang voor- en 8 m lang achtervertrek (afb. 82). 552 Dit bouwwerk rustte op een roosterfundering van eikenhouten vakken die waren
volgeheid met elzen- en berkenpalen. 553 In de zuidwesthoek van het huis bevond zich een bakstenen
structuur die mogelijk als (trap)toren kan worden geïnterpreteerd, van 2 x 2 m. 554 In de Grimmenes werd
in de vijftiende eeuw – na de tweede landwinning – het Sint-Pietersgasthuis gebouwd met een roosterfundering. 555 Ook in de Uterste Nesse werden roosterfunderingen gebruikt voor de bebouwing op voormalige rivierbodem, dit gold voor de herbouw van het Nieuwe Nonnenklooster na de stadsbrand van
1452 en de bebouwing die begin zestiende eeuw verrees aan de Oude Turfmarkt. 556
Op het nieuwe land aan de zuidzijde van Bindwijk – aan de Kalverstraat ter hoogte van de tegenwoordige Kalvertoren – verrezen de eerste huizen tegen het einde van de vijftiende eeuw, na de
tweede ophoging. Deze huizen waren gefundeerd op staal en waren 5 tot 6 m breed en 11 tot 15 m lang.
Hetzelfde gold voor een deel van het klooster dat in de eerste helft van de zestiende eeuw het achterliggende terrein tot aan de stadsmuur in beslag nam. Alleen de kapel was gebouwd op een roosterfundering.

5.3

Havenfront

In de jaren 1380 stond Amsterdam aan de vooravond van een grootschalige ontwikkeling van het havenfront. Binnen een halve eeuw breidde de stad zich uit in het IJ door landwinning en werden de Kerkzijde
en Windmolenzijde aan de Amstelmonding met elkaar verbonden door de Nieuwe Brug (afb. 83). 557 Aan
de Windmolenzijde vond deze uitbreiding plaats vanuit de Nieuwendijk, die kort tevoren was doorgetrokken vanaf de Nieuwezijds Armsteeg naar het noorden en zich langs de IJ-oever naar het westen uitstrekte. Aan de oostzijde vond landwinning plaats in het drassige land aan de kop van de Kerkzijde, waar
de Kerstraat in de Warmoesstraat een vervolg had gekregen en als Zeedijk oostwaarts afboog.

551

MenA vindplaatsen Damrak 44 (DA9, 2018-2019) en Nieuwendijk 111 (NDK14, 2018). Op Damrak 44 bevond zich een beerput, behorend tot de eerste fase van bebouwing, die is te dateren in 1375-1425. De buitendijkse ophoging dateert uit de veertiende eeuw, gelet op
de 14C datering van een houtfragment uit de onderste ophogingslagen (monster NDK14-6; GrM 15226; datering 1298-1400 calAD). Van de
bekisting van een aantal loopniveaus is een plank door middel van dendrochronologie gedateerd 1372 +/- 10 (NDK14-2, lab. nr. 93759) en
twee duigen van een ton uit een (iets) latere bouwfase 1397 +/-10 en circa 1407 (respectievelijk NDK14-3, lab. nr. 93760 en NDK14-4, lab.
nr. 93761). Dateringen Deutsches Archäologisches Institut Dr. K-U. Heuβner,01.08.2018.
552
De oudste vermelding van Warmoesstraat 182 is van 9 februari 1396. In deze schepenen oorkonde wordt gesproken over de rente op
een huis en erf in de Kerkstraat. Zie Kam 1968, 182-183 en OBA, nr. 733.
553
De lengte is gebaseerd op de afstand tot de rooilijn van de Warmoesstraat, die zeker bestond vanaf 1391. Opgegraven is een lengte van
16,5 m. Roosterfundering op NAP -1 m. Het raamwerk was bij de achtergevel bewaard gebleven, ter hoogte van de zijgevels en tussenwand resteerden alleen de palenclusters.
554
Zie Gawronski en Veerkamp 2004, 20-21. Deze was op houten balken gefundeerd en uitgevoerd in rode baksteen van 24,5 x 10,5 x 5,5
cm. Op basis van de gebruikte baksteen zou het gebouw in de veertiende- of vijftiende eeuw te dateren zijn. Het huis is door Baart (1990,
317-318) in de tweede helft van de veertiende eeuw gedateerd.
555
Dit gebouw was opgetrokken in bakstenen van 24 x 12,5 x 6 cm en 20,5 x 11 x 4 cm en rustte op een roosterfundering.
556
Klooster: dendrochronologische datering van het funderingshout OTM-57 / RING AOt00020, datering 1449 +/- 6 jaar. Oude Turfmarkt,
zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 15-18.
557
Ten aanzien van de landwinning in het IJ beschikken we over twee archeologische onderzoeken aan de Nieuwe Zijde, twee aan de Oude
Zijde en één er tussenin. Dit zijn de locaties Martelaarsgracht (MART, 2003), Prins Hendrikkade 34-37 (PH), 1988), Prins Hendrikkade 52-53
(PH19, 2018), Zeedijk (ZDK, 1985), Noord /Zuidlijn locatie Damrak (NZD1, 2005).

142

5.3.1 Nieuwe Brug
De Nieuwe Brug was de meest noordelijke oeververbinding aan de monding van de Amstel (afb. 83). De
oudste historische vermelding ervan dateert van 1421. 558 In dat jaar werd door de stad een erf verkocht
gelegen ‘bider uterste brugge bi den Ye optie Wintmolenzide’. 559 De brug lag toen waarschijnlijk op twee
in het IJ uitstekende hoofden (afb. 85). De Nieuwe Brug was voor stedelingen een plek van ontmoeting,
voor kooplieden een plaats aan de kop van de haven waar handel te drijven viel. Het houten bouwwerk
was daarnaast onderdeel van de noordelijke verdedigingswerken van de stad. Aan de IJ-zijde waren voor
beide bruggenhoofden een verdedigingstoren gebouwd. Deze blokhuizen stonden op palen in het water. 560 In 1529 werd een begin gemaakt met het verstenen van de houten brug. 561 Deze werkzaamheden
beperkten zich in eerste instantie tot de westelijke helft, zoals te zien is op de houtsnedekaart uit 1544
van Cornelis Anthonisz (afb. 84). De westelijke helft van de brug werd door Anthonisz weergegeven als
een stenen overwelfde constructie, terwijl de oostzijde op het eveneens overwelfde bruggenhoofd na
nog geheel van hout was.

83 De archeologische vindplaatsen Prins Hendrikkade (PH, 1988), Prins Hendrikkade 52-53 (PH19, 2018), Sint-Olofspoort (OL, 1969), SintOlofskapel (OL2, 1991) en Zeedijk (ZDK, 1985) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

558
Ter Gouw (1880, 335) wijst erop dat de oudste vermelding van de Oude Brug uit 1390 niet duidt op de aanwezigheid van de Nieuwe
Brug in dat jaar, maar dat deze naam al werd gevoerd vanaf de aanleg van de Inrebrugge, de latere Papenbrug, reeds voor 1365.
559
Ter Gouw 1880, 298 en transcriptie in Oldewelt 1929, 55, nr. 13.
560
Gawronski en Kranendonk 2018, 19.
561
Ter Gouw 1889, Aanteekeningen op het vijfde deel.
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84 De Nieuwe Brug op de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz. uit 1544 (Stadsarchief Amsterdam)

In 1550 werd het blokhuis op de westhoek van de Nieuwe Brug afgebroken voor de bouw van een nieuwe
steiger. 562 In 1556 werd geconstateerd dat het houtwerk van de Nieuwe Brug in een slechte staat verkeerde en dringend herstel behoefde. 563 De uitvoering liet nog enkele jaren op zich wachten, in 1557 gaf
de stad voorrang aan het herstel van de Oude Brug, die nog in een veel slechtere staat verkeerde dan de
Nieuwe Brug en geheel moest worden vernieuwd. 564 Op 20 november 1559 besloot de vroedschap om de
Nieuwe Brug te vernieuwen in hout en steen. 565 Gesproken wordt van ‘de voors. brugge vant steenwerck
off te vernyeuwen mit hout ende te maicken nae zekere partroen daeraff op papier bewurpen.’ Op 22
december 1559 werd het voorstel besproken om ‘tot conservatie van den plancken ende brugge’ bovenop de planken een plaveisel van klinkers aan te laten brengen om te voorkomen dat anders de houten
vloer om de drie of vier jaar opnieuw zou moeten worden geteerd af anderszins hersteld. 566 Op 28 februari 1560 werd het besluit genomen de brug toch te maken met ‘houten decxsele sonder clinckert’. 567
De stenen Nieuwe Brug was in het wegdek voorzien van oorgaten, openingen die normaal met
een luik waren afgedekt maar bij het passeren van schepen werden geopend zodat deze met mast en al
konden doorvaren. Aan weerszijden van de westelijke opgang kwam een gebouw te staan; aan de IJ-zijde
het paalhuis en aan de Damrak zijde de schippersbeurs, ook Platjesbeurs genoemd. Aan de oostelijke
opgang van de brug werd recht gesproken in een gebouwtje met de naam ‘Zeerecht’. 568 In 1681 werd de
Nieuwe Brug geheel gesloopt en vervangen door een sluis met zware houten vloeddeuren, als onderdeel
van de herziening van de hoogwaterkeringen van de stad op last van burgemeester Hudde.
Archeologisch onderzoek onder het Noord/ Zuidlijncaisson Damrak heeft – binnen de kamers
van deze betonnen bak – resten in het zicht gebracht van een zestiende-eeuws landhoofd van de Nieuwe
Brug en de fundering van de waterkering van Hudde uit 1681. 569 Het oudste houten element van de brug
betrof een paal met een kapdatum van 1494 +/-4. Vier andere palen dateerden van 1552 +/- 6, 1556 +/- 10,
1562 +/- 10 en 1554 (wankant) en zijn in verband te brengen met de vernieuwing van de brug in 1561 en
duiden erop dat voor die werkzaamheden door de stad was geïnvesteerd in nieuwe eikenhouten palen. 570
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Van Iterson en Van der Laan 1986, 93; resolutie vroedschap d.d. 2 januari 1550 [Fol. 48v-49].
Van der Laan en Bessem 2008, 107; resolutie vroedschap d.d. 6 mei 1556 [Fol. 143v].
564
Van der Laan en Bessem 2008, 158; resolutie vroedschap d.d. 24 november 1557 [Fol. 186v].
565
Van der Laan en Bessem 2008, 196; resolutie vroedschap d.d. 22 november 1559 [Fol.215v].
566
Van der Laan en Bessem 2008, 198, resolutie vroedschap d.d. 22 december 1559 [Fol. 217v].
567
Van der Laan en Bessem 2008, 198, resolutie vroedschap d.d. 28 februari 1560 [Fol. 217v].
568
D’Ailly 1949, 58.
569
Gawronski en Kranendonk 2018, 23.
570
NZD1.00217HT001: eik, 1494 +/- 4; NZD1.00316HT001: eik, 1552 +/- 6; NZD1.00491HT003: eik, 1554 met Wk; NZD1.00491HT004: eik,
1556 +/-10; NZD1.00492HT001: eik, 1562 +/- 10.
563

144

5.3.2 Landwinning
De aanleg van een palenrij in het IJ – als gesloten palissade met afsluitbare doorgangen de stadsverdediging aan de waterzijde – ging waarschijnlijk gepaard met de ontwikkeling van een havenfront, met bijbehorende landwinningen en oevervoorzieningen. Het eerste plan van stadswege voor de aanleg van een
dergelijke palenrij dateert uit 1389. 571

85. De ontwikkeling van het havenfront, reconstructie op basis van archeologische- en historische informatie. In 1400 bevond zich aan de
westzijde van het havenfront een houten hoofd (a), stond aan het uiteinde van de Warmoesstraat de Sint-Olofspoort en was de meest
noordelijke verbinding tussen de beide oevers van de Amstel de Oude Brug. Vóór 1421 werd de Nieuwe Brug gerealiseerd en in 1424
werden aan weerszijden hiervan ‘percelen’ water uitgegeven om aan te plempen, waarna een rechte oeverlijn ontstaat. In de zestiende
eeuw wordt langs de westzijde van het Damrak een kade aangelegd en vond aan de oostzijde nog landwinning plaats in het IJ (kaarten:
Thijs Terhorst, MenA)

Een andere bron uit hetzelfde jaar geeft mogelijk aanwijzingen dat er reeds mee was gestart, maar voltooid was de palenrij op dat moment zeker niet. 572 Wel weten we dat er in 1413 in ieder geval een volledig

571
572

Ter Gouw 1880, 83.
De Fremery 1925, 28. Verwezen wordt naar het Groot Memoriaal I fo. 246.
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gesloten palenrij bestond, want in dat jaar werd het verbod uitgevaardigd om zeeschepen af te meren
aan de palen. 573 De oudste historische aanwijzing voor landwinning in het IJ dateert van 1402. 574
De eerste systematische aanplempingen in het IJ gingen van start vanaf 1424 (afb. 85). In dat jaar
verkocht de stad kavels water in het IJ aan particulieren, met als voorwaarde dat de kopers ze moesten
aanplempen tot aan de rooilijn van het hoofd van de Nieuwe Brug. 575 Hierbij werd tevens bepaald dat aan
de waterzijde een 20 voet (6 m) brede strook onbebouwd diende te blijven voor de aanleg van een weg.
Dit werd later de Texelse Kaaij, tegenwoordig de Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaarsgracht. 576 Aan de waterzijde bij de Nieuwendijk lag een ‘Hoofd’ waaraan schepen konden aanleggen,
maar historische bronnen – de laatste dateert van 1411 – geven geen uitsluitsel over de ligging hiervan. 577
Ook aan de Kerkzijde gaf de stad percelen water uit om aan te plempen. Zo vond in 1424 de verkoop
plaats van ’te demmen ende werven, ’t water van de Ye gelegen bij der Nyerbrugge an dat oisteynde’. 578
De koper, Jan Lemszoon, werd verplicht om op eigen kosten een straat aan te leggen. Waarschijnlijk
moeten we hierin de aanleg van de Nieuwebrugsteeg zien, de verbinding tussen de Warmoesstraat en de
Nieuwe Brug. De oudste historische vermelding van deze straat dateert van 1450. 579 Het meest noordoostelijke deel van de stad dat aan het IJ grensde werd in de oorkonde van de stadsrechtverlening uit
1342 aangeduid als het Godshuisland, een gebied dat in het bezit was van de Oude Kerk. Over de precieze grootte en ligging is de oorkonde onduidelijk. Eind veertiende eeuw was er – door de groei van de stad
– van het buitendijkse land alleen het gebied ten noorden van de Sint-Olofspoort over. Dit was een drassig terrein waar het water van het IJ, opgestuwd door de overwegend noordwestelijke wind, vrij spel had.
Om die reden waren golfbrekers, aangeduid als ‘bolwerken’, aangelegd. 580 Ten oosten hiervan, meer in
de luwte, bevond zich de grote watervlakte van de Oude Waal.
Uit archeologische informatie blijkt dat zich in de jaren 1380 aan de waterzijde van de Nieuwendijk een houten beschoeiing bevond met, bij de kruising van de Nieuwendijk met de Nieuwezijds Armsteeg, een afgerond hoofd (afb. 86 en 87). 581 Het hoofd was beschoeid met gekantrechte palen die op
0,40 tot 0,60 m afstand van elkaar in de IJ-bodem waren geslagen en aan de binnenzijde waren beschot
met 3 cm dikke liggende planken. 582 Voor de planken waren stukken scheepshout verzaagd, sommige
waren nog bedekt met breeuwsel. Rond 1387 werd de beschoeiing langs de Nieuwendijk 2,5 m naar de
waterzijde verplaatst. 583 De nieuwe beschoeiing was samengesteld uit gekantrechte eiken palen op gemiddeld 30 cm afstand met aan de achterzijde liggende planken. 584 Bovenop de palen was een eikenhouten ligger van 18 x 20 cm aangebracht. Deze rustte via inkepingen aan de onderzijde op de paalkoppen
en was op één plaats nog eens extra vastgezet met een ijzeren pen. 585 De oeverzone was begroeid met
573

Breen 1902, 26, Keurboek A, XLIII, artikel 1 en Ter Gouw 1880, 83.
Ter Gouw 1880, 298. Verwezen wordt naar een brief van de Weeskamer van 11 januari 1402.
575
Ter Gouw 1880, 298-299 en Van Breen 1953, 37.
576
Ter Gouw 1880, 299 en Van Breen 1953, 37.
577
Volgens Ter Gouw (1880, 300) lag het Hoofd bij de Oude Haarlemmersluis, volgens Verkerk (1998, 25) buiten de poort bij de Nieuwezijds Armsteeg.
578
Ter Gouw 1880, 299. Aan de westzijde van de Nieuwe Brug werd in 1424 een terrein verkocht en aangeplempt waarbij ook ruimte
moest overblijven voor een weg.
579
Kam 1968, 30/4. De steeg wordt bij de verkoop van een perceel aangeduid als de straat die met gaat tot de ‘uterste brugge over den
Ye’.
580
Ter Gouw 1880, 301. Hij verwijst hier naar Keurboek A (uit 1413), fo 8vo, zie hiervoor Breen 1902, 16.
581
MenA vindplaats Prins Hendrikkade (PH, 1988). Deze constructie is in eerste instantie geïnterpreteerd als vroeg veertiende-eeuws
bolwerk, zie Baart 1988, 102. Voor de aanwezigheid van verdedigingswerken aan het IJ in die periode bestaan evenwel geen aanwijzingen.
582
De palen hadden een omvang van 12 x 10 cm en 20 x 14 cm, de planken hadden van onder naar boven breedtes van 42, 68 en 36 cm. De
beschoeiing was bewaard gebleven tot een hoogte van NAP -0,94 m.
583
Van de kade zijn twee elementen dendrochronologisch gedateerd; een paal met een kapdatum tussen 1376 en 1385 en een bovenligger
uit 1381+/-6Monster PH-164 en 165, datering RING, maart 1999.
584
Hiervan is archeologisch 1,6 m in kaart gebracht. In hoeverre dit een kade of aanlegsteiger was is moeilijk te bepalen. In het geval van
een aanlegsteiger zou het latere aanplempingsmateriaal zich aan zowel de binnen- als de buitenzijde moeten bevinden. Het profiel aan de
binnenzijde kon echter niet worden gedocumenteerd. Daarnaast doet de aanwezigheid van planken aan de achterzijde vermoeden dat
deze een grondkerende functie hadden. Planken tot een hoogte van NAP -1,90 m.
585
De ligger, die plaatselijk was verzakt, reikte van NAP -0,62 m tot NAP -0,98 m.
574
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riet. 586 Langs de IJ-oever werd in de eerste helft van de vijftiende eeuw in twee fasen grootschalig land
gewonnen. Dit proces begon ergens tussen 1387 en 1424, waarbij de oever bijna 27 m noordelijker kwam
te liggen. Hierbij werd de drassige oeverzone verstevigd met rietmatten en hierop vervolgens een pakket
van kleizoden gestort. 587 Deze ophoging was een mooie gelegenheid om af te komen van afval. Zo werd
hier, vlak achter de nieuw te maken beschoeiing, een grote hoeveelheid pottenbakkersafval in het water
gestort. Aan de waterzijde van het nieuwe land werd een beschoeiing getimmerd. Hiervoor werden zeven meter lange en 30 cm dikke gekantrechte eiken palen – op een onderlinge afstand van 20 cm – in de
IJ-bodem geslagen. Aan de achterzijde werden hier tussenliggende planken aangebracht. Dit waren hergebruikte stukken scheepshout. De beschoeiingspalen werden afgedekt door een ligger.588 Een tweede
landwinningsproject strekte zich uit tot voorbij de huidige rooilijn van de Prins Hendrikkade. Hier zien we
het fysieke aanplempingsproces dat volgde op de genoemde uitgifte van de reeks op te hogen waterkavels in het IJ in 1424. Het grondwerk begon ook hier weer met het verstevigen van de zompige baggerbodem van het IJ. Hiervoor werd eerst een laag van houten stammetjes op de bodem gelegd en hierop
nog een rietmat. De feitelijke ophoging toont het individuele karakter van de landaanwinning; de eigenaren moesten gebruik maken van datgene wat hen ter beschikking stond. Zo is te zien dat het ene perceel
is opgehoogd met een regelmatige opeenstapeling van klei- en veenzoden, terwijl het andere uit zowel
kleizoden als de inhoud van geleegde beerputten (beer) bestond. 589

86 Prins Hendrikkade (PH, 1988), aanplempingen in het IJ, 1. landaanwinning voor de beschoeiing van circa 1387, 2 en 3. Landaanwinning
na uitgifte percelen 1424 (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

586

De IJ-bodem aan de voet van de Nieuwendijk lag op NAP -2 m, om over een afstand van ruim 60 m geleidelijk af te lopen tot NAP -6 m
bij de tegenwoordige Prins Hendrikkade.
587
Dit pakket had een dikte van 2,5 m.
588
Uit deze kadeconstructies zijn geen houtmonsters genomen, waardoor we alleen over een terminus post quem van circa 1387 beschikken. Bovenzijde ligger op NAP -1,25 m.
589
Gestapelde veen- en kleizoden, vindplaats MART, kleizoden en beer, vindplaats PH.
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87 Prins Hendrikkade (PH, 1988) a. afgerond hoofd (links) en beschoeiing (rechts, b. overzicht richting zuidwesten, c. overzicht richting
zuidoosten, detail beschoeiing van circa 1387 met op de achtergrond het westprofiel, e. westprofiel met links de beschoeiing van circa
1387 (foto’s: Wiard Krook, MenA)

Aan de oostzijde van de Sint-Olofspoort bevond zich geen gepalissadeerde wal met stadsgracht,
maar waarschijnlijk alleen een drassig, onbegaanbaar en onverdedigd oeverland. 590 De eerste stedelijke
ontwikkeling vond hier waarschijnlijk plaats na de bouw van de Nieuwe Brug en houdt waarschijnlijk verband met de genoemde uitgifte van kavels water om te worden aangeplempt. Het grondwerk – zo weten
we uit archeologisch onderzoek op Prins Hendrikkade 52-53 – vond plaats met gebruikmaking van rietmatten, zand, klei en veenzoden en kleine hoeveelheden stedelijk afval. 591 Na de eerste uitgifte en daaropvolgende systematische landwinning kregen de verdere landwinningspraktijken een individueel, perceelsgebonden verloop. Ter plaatse van het latere Prins Hendrikkade 53 werd in het derde kwart van de
590

Bij archeologisch onderzoek op de locatie Prins Hendrikkade 52-53 (MenA vindplaats PH19, 2018) is langs de Nieuwebrugsteeg geen
wallichaam getraceerd, maar alleen vijftiende-eeuwse ophogingen.
591
MenA vindplaats PH19, 2018.
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vijftiende eeuw een zware beschoeiingsconstructie getimmerd. 592 Deze was samengesteld uit gekantrechte eikenhouten palen met een doorsnede van 35 cm op een onderlinge afstand van 0,9 m met planken aan de achterzijde (afb. 88). 593 De palen waren aan de bovenzijde voorzien van een pen, waarop de
jukbalk rustte. In het laatste kwart van de vijftiende eeuw werd het perceel verder IJ-waarts uitgebreid. 594
Op het naastgelegen perceel aan de oostzijde kwam ergens ná 1517 een beschoeiing tot stand. 595 In het
tweede kwart van de zestiende eeuw is de geblokte IJ-oever met een verdere landwinning rechtgetrokken. Het resultaat hiervan is te zien op het vogelvluchtschilderij van Cornelis Anthonisz uit 1538. De beschoeiing lag toen langs de achterzijde van de rij huizen aan de Nieuwebrugsteeg. Tussen 1538 en 1544 –
afgaande op de houtsnedekaart van Anthonisz uit laatstgenoemd jaar – is een groot voorland tot stand
gebracht door verdere landwinning in het IJ. Tussen 1544 en 1560 verrees hierop een tweede parallelle rij
huizen en kwam de tegenwoordige rooilijn van de Prins Hendrikkade tot stand. 596

88 Eikenhouten beschoeiing van een landwinning uit de periode 1450-1475 ter plaatse van Prins Hendrikkade 53, 2018 (foto: Ranjith
Jayasena, MenA)

De oudste archeologische sporen van landgebruik in op de drassige landtong buiten de Sint-Olofspoort
zijn twee van de historisch bekende golfbrekers. Dit waren aardlichamen loodrecht op de Zeedijk, één
langs de huidige Prins Hendrikkade en één langs de Oudezijds Kolk. De aanleg hiervan in de periode 13751425 ging gepaard met het grootschalig ophogen van het tussenliggende terrein. 597 Dit proces startte

592
Dendrochronologische dateringen circa 1456 (paal, PH19-14, lab. nr. 94454), circa 1456 (paal, PH19-15, lab. nr. 94455) en circa 1469
(plank, PH19-17, lab. nr. 94457). Dateringen Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U. Heuβner,08.11.2018.
593
De kade bevond zich 5 m uit de voorgevel langs de Prins Hendrikkade en de bovenzijde lag op gemiddeld NAP -1,20 m.
594
Bevat steengoed van circa 1475-1500 (PH19-13).
595
Dendrochronologische datering 1517 +/1 wankant (paal, PH19-10, lab. nr. 94453). Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U.
Heuβner,08.11.2018.
596
Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1558-1561 is de nieuwe rooilijn zichtbaar.
597
De natuurlijke bodem had een glooiend tussen NAP -2 m en -3 m. De baggerlaag bevatte scherven (ZDK-120, profiel XI, oorspronkelijk
V) van de steengoed typen s1-kan-3, s2-kan en roodbakkend aardewerk type r-pot-5, uit de periode 1375-1425. Vondsten uit de dijk langs
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met het aanbrengen van rietmatten, als basis voor een ophoging van klei- en veenzoden. 598 Daarop werd
– dit is het oudst bekende voorbeeld van dit materiaalgebruik – een pakket zand aangebracht. 599 Op het
nieuwe land werd in de eerste helft van de vijftiende eeuw de thans oudst bekende scheepswerf van Amsterdam ingericht, met vier houten werkplaatsen van 12,5 m x 4 m loodrecht op de oever en een 32 m
lang lijnbaangebouw. De vloerniveaus van de werkplaatsen bestonden uit turf, dat door de werkzaamheden geheel doordrenkt raakte met pek en breeuwsel. 600

89 Ontwikkeling aan het havenfront op de vindplaats Prins Hendrikkade met langs de Hasselaersteeg de Sint-Jacobskapel en bij de bebouwing het ‘gotische huis’ nummer 35. In blauw de eerste vijftiende-eeuwse fase en in rood de tweede zestiende-eeuwse fase (kaart:
Thijs Terhorst, MenA)

5.3.3 Inrichting havenfront: woonhuizen, Sint-Jacobskapel en scheepswerven
Woonhuizen IJ-front
Aan de Windmolenzijde werd op het aangeplempte land een zone tot 46 m uit de Nieuwendijk bestemd
voor huisbouw, de rest tot aan het water – een strook van ongeveer 15 m – bleef onbebouwd. Hoe de
oudste huizen op dit terrein eruit zagen kan het beste worden gereconstrueerd aan de hand van de eerste bouwfase op het latere perceel Prins Hendrikkade 35. 601 Uit de opgraving bleek dat dit huis werd gebouwd in het tweede kwart van de vijftiende eeuw. Het had een omvang van 13,10 x 5,90 m. Het was
opgetrokken in houtskeletbouwwijze, rustend op een eensteens bakstenen onderbouw. 602 De bewoners
de Oudezijds Kolk (ZDK-105) bestaan uit proto-steengoed (s5), bijna-steengoed (s4-kan-3) een kogelpot fragment (kp-kog) en steengoed
(s1-kan-15, s1-bek-5/6), een combinatie van dertiende-eeuws materiaal met dat uit de periode1350-1375.
598
Bovenzijde op NAP -1 m.
599
Bovenzijde op NAP -0,5 m.
600
Baart 1986, 292-294.
601
Huisnummering van 1988.
602
Baksteenformaat 22/22,5 x 11/11,5 x 5 cm. De binnen indeling bestond uit een 1,3 m brede gang over de gehele lengte van het huis met
daaraan drie vertrekken. Dit waren, gezien vanaf de waterzijde, een ruimte van 6 x 3,6 m met een plavuizenvloer, een binnenkeuken van
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hebben diverse malen te maken gehad met vernatting doordat de aangeplempte ondergrond begon in te
klinken. Dit probleem losten ze op door de vloeren op te hogen. Een eeuw later – in de periode 1525-1550
– is het huis net zoals de twee naastgelegen panden, geheel vervangen door nieuwbouw. Deze kwam
verder naar de Nieuwendijk te liggen. Hierdoor ontstond aan de waterzijde meer ruimte voor houttuinen.
Het nieuwe pand op nummer 35 had een omvang van 14,50 m x 5,40 m. De bakstenen onderbouw van de
driesteens zijgevels en de tweeënhalf steens kopse gevels werd gefundeerd op scheepsroeren, het
sloophout van schepen dat ruimschoots voorhanden was in het havengebied. 603 Het opgaande werk
bestond uit een houtskelet. Dit bleek ten tijde van de sloop van het huis in 1988 nog grotendeels intact en
om die reden werd het toen overgebracht naar het Zuiderzeemuseum. Aanvankelijk werd aangenomen
dat het huis van circa 1425 dateerde, maar uit later uitgevoerd dendrochronologisch onderzoek bleek dat
het houtskelet – en hiermee het huis – aanzienlijk jonger was en dateerde van ná 1530. 604 Deze datering
sluit aan op de ouderdom van het huishoudelijk afval – voornamelijk aardewerken vaatwerk – van de
eerste bewoners van de huizen, dat ze wegwierpen in de beerputten achter de huizen. 605 Langs de IJoever werden houttuinen ingericht en werkplaatsen voor het onderhoud van schepen. 606
Sint-Jacobskapel
Op de hoek van de Nieuwendijk en de Hasselaersteeg werd in 1435 de Sint-Jacobskapel gebouwd op één
van de kavels water die in 1424 waren uitgegeven om te worden aangeplempt. De kapel werd gesticht
door de broederschap van Sint Jacob, die bestond uit leden van het stadspatriciaat dat woonachtig was
in het havengebied rondom de Nieuwendijk. De broeders waren al ver gevorderd met de bouw van de
kapel toen ze hier in oktober 1435 officieel toestemming voor kregen van het kapittel van St Marie in Den
Haag. In deze oorkonde wordt expliciet gesproken van het ‘volmaken’ van de kapel. 607 Opvallend is dat
onder de leden van het broederschap, Clement Klaasz, behoorde tot de kopers van aan te plempen kavels in het IJ in 1424. 608 Het is dan ook goed denkbaar dit niet onbemiddelde lid van de broederschap – hij
had zijn sporen verdiend als brouwer, vlootadmiraal en burgemeester – deze uitbreidingsmogelijkheid
gebruikte om bouwareaal te creëren voor de kapel. Hoe de eerste Sint-Jacobskapel eruit heeft gezien is
niet bekend, wel dat deze er nauwelijks 20 jaar heeft gestaan, toen grondig is gesloopt en vervangen
door een nieuw godshuis. De nieuwe kapel, met een lengte van 32 m en een breedte van 7 m, was gefundeerd op een roosterfundering die dendrochronologisch is gedateerd 1453 +/- 5 en 1454 +/- 5. 609 Dit
plaatst de nieuwbouw ergens in de tweede helft van de jaren vijftig van de vijftiende eeuw. Voor de reden
van de nieuwbouw – waarover geen enkele geschreven bron bestaat – zijn twee mogelijkheden; de eerste is dat de kapel bij de stadsbrand van 1452 in de as is gelegd – al zijn hier geen historische vermeldingen van – en vervolgens herbouwd. Een andere reden zou kunnen zijn geweest dat de broederschap de
grote bouwgolf in de stad na de brand van 1452 aangreep om ook hun godshuis te moderniseren, waarmee het in feite vooral een prestigekwestie was.

2,6 x 3,6 m met een plavuizenvloer en een aan de binnenplaats grenzende ruimte van 9,5 x 9 m met een vloer van turf. In totaal bevonden
zich in het huis vier plavuizenvloeren met bij ieder fase een ingegraven aspot. Achter het huis (Nieuwendijk zijde) lag een met bakstenen
bestrate binnenplaats met als sanitaire voorziening een vierkante houten beerput. Deze put lag direct tegen de kade van de eerste aanplempingsfase. Vondsten uit deze beerput dateerden uit de periode vanaf het tweede kwart van de vijftiende eeuw.
603
Baksteenformaat 19/19,5 x 9/9,5 x 4,5/5 cm. Van de kopse gevels waren de onderste tien steenlagen tweeënhalf steens, daarop lag
tweesteens muurwerk (0,39 m breed).
604
Van der Horst 1989, 3-5; dendrochronologie: Van Tussenbroek 2010, 150-154.
605
De beerputten zijn archeologisch te dateringen vanaf 1525, hetgeen overeenstemt met de dendrochronologische datering van huis
nummer 35. De vierkante beerput achter 35 (beerput 2) had hetzelfde baksteenformaat als het huis. Beerput 2, vondstnummer PH12-1. De
ronde bakstenen beerput achter nr 36 (beerput 4) had een rijke vulling daterend vanaf 1525 tot in de zeventiende eeuw: PH-21.
606
De zone van de houttuinen zijn op de vindplaats PH archeologisch gelokaliseerd als onbebouwd terrein. Constructies die te maken
hebben met houtstapels zijn tot op heden nergens opgegraven. Een vloerniveau van een werkplaats voor het onderhoud van schepen
kwam tevoorschijn op de vindplaats MART.
607
De Melker 2002, 268.
608
De Melker 2002, 268 en Ter Gouw 1880, 298-299.
609
Monsters PH-160 (1453 +/-5) en PH-159 (1454 +/-5), datering RING, maart 1999. Stichting kapel: De Melker 2002, 266-269.
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5.4

Lastage

In de eerste helft van de vijftiende eeuw ontwikkelde zich aan de oostzijde van de stad de Lastage, een
maritiem kwartier waar schepen werden gebouwd en onderhouden. 610 De oudste historische vermelding
van het gebruik van de Lastage dateert van 1404, toen de stad Ysebrant Pietersz toestemming gaf om
zich met zijn gezin in de Lastage vestigen en hier een huis met een lijnbaan op te richten. 611 In 1425 werd
– met de stedelijke uitbreidingen waarbij de Geldersekade werd gegraven en hierachter een wal opgeworpen – het westelijke deel van het havenkwartier afgescheiden van het oostelijke. De landtong die nu
binnen de omwalling van de stad lag verloor zijn maritieme functie niet geheel, langs de IJ-oever – de
tegenwoordige Prins Hendrikkade – werden teertuinen ingericht.

90 Ligging van de Lastage buiten de ommuurde stad met rechts de rond 1515 gegraven Oudeschans met aan de IJ-oever de Montelbaanstoren (rood) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

610

De naam Lastage is waarschijnlijk afgeleid van ‘lastaedzen’, het overladen van goederen uit de inkomende zeeschepen (koggen) op
kleinere schuiten voor verdere distributie in de stad, zie Van der Vliet 2006, 23.
611
Van Nierop 1955, 36 en Van der Vliet 2006.
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91 De Lastage op de houtsnedekaart van Cornelis Anthonisz uit 1544 met op de voorgrond de door de palenrij beschutte Oude Waal (d),
parallelle lijnbanen (1, vindplaats Nieuwe Jonkerstraat) van de stadsgracht aan de Geldersekade (a) tot aan de Oudeschans (b) met Montelbaanstoren (c), de Cornelis Boomensloot (e) en meer naar het zuiden verspreide bebouwing en geheel aan de zuidzijde een drassig land
aan de voet van de Sint-Anthoniesdijk (2, vindplaats Dijkstraat) (Stadsarchief Amsterdam, bewerking MenA)

Het deel ten oosten van de Geldersekade werd gedurende de vijftiende- en zestiende eeuw ingericht met
werven, lijnbanen en werkplaatsen. Het zuidelijke deel van de Lastage was een moerasgebied dat zich
uitstrekte tot aan de Dijkstraat. De zuidelijke begrenzing van de bebouwde Lastage lag bij de latere Koningsstraat. Bij de staduitbreiding van 1425, en de bouw van de stenen stadsmuur in de jaren 1480, werd
de Lastage buiten de stadsomwalling gehouden. De ligging in het schootsveld van de stad heeft er in de
zestiende eeuw driemaal toe geleid dat het gebied gedeeltelijk of geheel werd verwoest. In 1508 werd de
Lastage op last van het stadsbestuur preventief platgebrand om een vrij schootsveld te hebben vanwege
naderende Gelderse troepen. Hun opmars werd echter voortijdig tot stilstand gebracht, waardoor daadwerkelijke oorlogshandelingen voor de muren van Amsterdam uitbleven. Dit gebeurde wel in 1512, toen
de Lastage inclusief de schepen in de Oude Waal door het leger van de Hertog van Gelre werden verwoest. Tot een belegering van de stad kwam het ook ditmaal niet, aangezien de hertog zijn troepen vervolgens terugtrok. De noodzaak tot verdediging van de Lastage was inmiddels aangetoond. Kort ná 1512
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werd langs de oostzijde van de Lastage een verdedigingsgracht aangelegd; de Oudeschans. 612 Hierbij is
waarschijnlijk een bestaande ontginningssloot verbreed en uitgediept. Aan de IJ zijde kreeg deze ‘Nieuwe Gracht’ een verdedigingswerk, de Montelbaanstoren. 613 Op de Sint-Anthoniesdijk – bij de kruising
met de Zwanenburgwal en de Oudeschans – verrees in dezelfde periode een blokhuis, als voorpost van
de Sint-Anthoniespoort. 614 Tussen de Oudeschans en de stadsgracht langs de Geldersekade werd in 1537
de Cornelis Boomensloot gegraven, dit is de tegenwoordige Recht Boomssloot. 615
In 1543 werd Amsterdam opnieuw bedreigd door het oprukkende Gelderse leger, ditmaal aangevoerd door de succesvolle veldheer Maarten van Rossum. Toen deze Amersfoort innam en het gevaar
voor een aanval op Amsterdam reëel leek, besloot het stadsbestuur tot het verruimen van het schootsveld, wat ten koste ging van bebouwing op de Lastage. Ook in 1543 bleef Amsterdam gespaard voor een
Gelderse belegering. 616 Gedurende de zestiende eeuw hebben de Lastagiërs diverse malen getracht om
hun gebied binnen de stadsomwalling te krijgen. Toen het stadsbestuur in 1545 met het plan kwam om
de stadsmuur tussen de Sint Anthoniespoort en de Schreierstoren te laten moderniseren door de Italiaanse militaire ingenieur Alessandro Pasqualini richtten de Lastagiërs zich, buiten het stadsbestuur om,
tot landvoogdes Maria van Hongarije in Brussel. Zij verzochten haar om het stadsbestuur aan te sporen
om de Lastage nu binnen de stadsmuur te brengen. De landvoogdes, beïnvloed door de Amsterdamse
bestuurders, wees het verzoek af en stelde in plaats daarvan een aantal maatregelen vast ten aanzien
van het gebruik van de Lastage, waaronder het al eerder besproken ophoogverbod. 617

92 Dijkstraat (DIJ, 1975). Links: noordprofiel met ophogingen uit het eerste kwart (rechts) en tweede kwart (links) van de zestiende eeuw
met in groen pakketten met stadsafval. Rechts: linksvoor de houten beschoeiing met trekanker als begrenzing van een ophogingsfase van
de zuidelijke Lastage (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

612

Aanvankelijk werd dit water aangeduid als de Nieuwe Gracht, om via Montelbaansvest over te gaan in de huidige benaming Oudeschans.
613
De bouw van de Montelbaanstoren vond plaats ná 1512, meest waarschijnlijk in 1516 of 1517, zie Van Tussenbroek 2012, 156.
614
De Fremery 1925, 36-37.
615
De Fremery 1925, 38.
616
Speet 2004b, 98.
617
De Fremery 1925, 48-49.
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5.4.1 Ophogingen Lastage
De volgens de zestiende-eeuwse Lastagiërs voortdurend noodzakelijke ophogingen om het land niet
verder te laten zinken is terug te zien in de bodemopbouw in de Lastage, bijvoorbeeld op de archeologische vindplaatsen Nieuwe Jonkerstraat en de Dijkstraat (afb. 90, NJ en DIJ). 618 In de Nieuwe Jonkerstraat bevonden zich opeenvolgende ophogingen van veen en klei met daarin loopniveaus, bestaande uit
schelplaagjes. Dit waren waarschijnlijk tevens de werkniveaus van de werkplaatsen die hier stonden.
Vondsten uit een van de onderste lagen duidden erop dat de ophoging vanaf het einde van de vijftiende
eeuw moet hebben plaatsgevonden. Van prestedelijke bewoning of nijverheid resteerde een aantal plavuizenvloeren. 619 Halverwege de zestiende eeuw ontstond door een sterke bevolkingstoename in het
havenkwartier de noodzaak om ook het meest zuidelijke moerassige deel aan de voet van de SintAnthoniesdijk te ontwikkelen. Dit zien we terug in de bodemopbouw bij de Dijkstraat. 620

93 Dijkstraat, beschoeiing met achterliggende trekankers, gezien naar de Nieuwmarkt (links) en richting Dijkstraat (rechts) (foto’s: Wiard
Krook, MenA)

De natuurlijke ondergrond bestond hier uit veen met hierop opeenvolgende veen- en kleilagen. 621 De
bovenzijde was het oudste – met puin verhardde – loopniveau. Bij een eerste ophoging is een kleipakket
aangebracht, waarna het terrein werd verkaveld door een 4 m brede sloot te graven.622 In het eerste
kwart van de zestiende eeuw werd de sloot gedempt en het terrein grootschalig opgehoogd. 623 Hiervoor
werd een zware houten beschoeiing ter plekke van de huidige rooilijn getimmerd (afb. 92 en 93). Deze
constructie – die diende als keerwand voor de aan te brengen grondpakketten – was samengesteld uit

618

Archeologisch onderzoek Nieuwe Jonkerstraat 4 (NJ, 2007). Zie Gawronski, Vanoverbeke en Jayasena 2010 (MenA AAR 44).
Gawronski, Vanoverbeke en Jayasena 2010, 14-15. Vloer op NAP -0,07 m.
620
MenA vindplaats DIJ, 1975. Hier zijn twee profielen aangelegd, een 16 m lang west-oostprofiel loodrecht op de straat en een 2,40 m
lang noord-zuidprofiel loodrecht hierop.
621
Het oppervlak van het natuurlijke veen liep over een afstand van 9 m in oostelijk richting af van NAP -3,80 m ter hoogte van de huidige
rooilijn tot -4,20 m op het achter terrein.
622
Kleipakket tot NAP -2 m.
623
De sloot werd gedempt door op de bodem lag 10 cm dikke rietmat te leggen met daarop een (0,5 m dikke) laag van zand, puin en
huisvuil en ter afsluiting weer een rietmat.
619
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gekantrechte houten palen met liggende planken en vlechtwerk van wilgentenen. 624 Om te voorkomen
dat deze houten wand door de gronddruk naar buiten zou worden gedrukt, werd aan de achterzijde een
versteviging aangebracht van twee rijen van in de lengterichting van de beschoeiing gelegde stukken
hout en trekankers. 625 Achter deze houtconstructie werden afwisselende lagen van veen en schelplagen
en – een nieuwigheid in de zestiende eeuw – een grote hoeveelheid afval gestort. 626 Het terrein buiten de
beschoeiing werd rond 1550 opgehoogd met opeenvolgende dunne lagen van klei met puin aangevuld
met eveneens een grote partij aardewerk. 627

94 Amsterdam in vogelvlucht, geschilderd door Cornelis Anthonisz, 1538. De stad is hier te zien binnen de rond 1500 voltooide stadsmuur
met daarbuiten (links) het havengebied de Lastage (Amsterdam Museum)

5.5

Verdichting 1500-1575

Na een ongebreidelde groei van de stad in de late veertiende- en begin van de vijftiende eeuw was het na
de uitleg van 1425 voorlopig even gedaan met de stedelijke expansie. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe
stad niet volgebouwd raakte en al evenmin dat er buiten de stadsmuur niets gebeurde. De bevolking nam
in de zestiende eeuw toe van 10.000 tot 30.000 en dit zorgde voor een druk op de beschikbare ruimte in
de stad om te kunnen bouwen. 628 De toenemende bebouwingsdichtheid laat zich goed afmeten aan het
aantal huizen dat op verschillende momenten in de zestiende eeuw in belastingkohieren en andere bron624

Palen van 18 x 18 cm.
Deze lagen tussen NAP -2,80 m en NAP-3,35 m. Onder het hout bevonden zich hergebruikte delen van schepen. De bovenkant van de
beschoeiing lag op NAP -0,90 m.
626
De schelpniveaus bevonden zich op NAP -2,50 m en NAP -2,70 m.
627
Het veen was hier tot plaatselijk NAP -4,35 m uitgesleten De ophoging reikte tot gemiddeld NAP -2 m, waarna de rest is aangevuld met
schoon geel zand en puinlaagjes tot NAP -1 m.
628
Gawronski 2012, 48.
625
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nen werd geteld en dat terwijl het bewoningsareaal niet groter werd, dat wil zeggen, binnen de omwalling. Met een toename van 2935 naar 5728 verdubbelde het huizenbestand zich in de jaren 1543-1562
nagenoeg. 629

5.5.1 Inbreiding
De druk op bouwgrond leidde tot inbreiding, waarbij elk stukje onbebouwd terrein werd bebouwd, nieuwe straten en stegen werden gerooid en het bestaande huizenbestand in al dan niet grondige vorm werd
vernieuwd. Na de stadsbrand van 1452, waarbij een groot deel van de vooral nog in hout opgetrokken
huizen in vlammen opging, werd een begin gemaakt met structureel verstenen van de stad. Recent
bouwhistorisch en dendrochronologisch onderzoek heeft, in tegenstelling tot wat lang is aangenomen,
uitgewezen dat ondanks keuren vanaf de jaren 1450, de daadwerkelijke verstening pas echt goed op
gang kwam nadat keizer Karel V in 1521 had verordonneerd dat de bouw van huizen met houten wanden
niet meer was toegestaan en dat de bestaande bouw die hieraan niet voldeed moest worden vervangen
door steenbouw. Tien jaar later, in 1531, volgde het stadsbestuur met een bouwverordening, waarbij
bouwen in de stad voortaan aan strikte regels, het ging al richting bouwvergunningen, was gebonden. 630
Het stedelijke Stadsfabrieksambt, het bouwbedrijf van de stad, kwam in die periode tot stand en had als
een van haar taken het zo goed mogelijk begeleiden van het bouwproces, onder andere door het aanstellen van rooimeesters die moesten toezien op naleving van de stedelijke bouwregelgeving.
Deze bouwactiviteiten hebben, op funderingen en bouwmuren na, weinig sporen nagelaten in de
bodem; de meeste bouwprojecten vonden plaats op locaties die na de eerste veertiende- of vijftiendeeeuwse ophogingen nog maar weinig ophoging behoefden. Grondwerk in de vorm van landwinning en
ophoging zien we in die periode voornamelijk op kleinere perceelsgebonden bouwprojecten waarvoor
grondverbetering vereist was. Binnen de stadswal zien we dat terreinen die soms al in de vijftiende eeuw
waren opgehoogd, bijvoorbeeld tussen het Oudekerksplein en de Lange Niezel, pas in de eerste helft van
de zestiende eeuw werden bebouwd. 631
De stad ging zich in de eerste helft van de zestiende eeuw toeleggen op het optimaliseren van de
openbare ruimte door straten te rooien en waar die nog niet waren de aanleg van doorgaande straten.632
Op 6 maart 1526 bepaalde de vroedschap langs het Damrak een doorgaande weg met aan de waterzijde
een walmuur moest komen. De kosten kwamen voor rekening van de bewoners. In augustus van datzelfde jaar was de aanplemping en beschoeiing gereed en bestond er een vrije doorgang vanaf de Dam naar
het IJ. 633 Het nieuw aangeplempte deel aan de zuidwestzijde van de Dam werd al snel aangeduid als de
Vijgendam, naar verluid omdat als ophogingsmateriaal gebruikt was gemaakt van bedorven vijgen. 634 Na
de kadeaanleg van 1526 werd in 1530 bepaald dat de huizen tussen de Zoutsteeg en de Oudebrugsteeg
mochten worden uitgebreid tot aan de rooilijn die al bestond voor het deel benoorden de Zoutsteeg.
Voor huizen die te ver naar voren werden geplaatst gold dat deze tot aan de rooilijn zouden worden gesloopt, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde aan de zijde van de Dam.635 De aaneengesloten bebouwing
langs de rooilijn, die tot op de dag van vandaag is gehandhaafd, moet vóór 1538 zijn ontstaan, toen Cornelis Anthonisz zijn stadsplattegrond schilderde. Met deze infrastructurele werken was het halverwege
de zestiende eeuw voor het eerst mogelijk om langs het Damrak vanaf de IJ-oever in één stuk door te
629

Van Tussenbroek 2016, 143.
Van Tussenbroek 2015, 6-7.
631
Het funderingshout van de tussenmuur van de panden Oudekerksplein 12 en 14 is dendrochronologisch gedateerd in voorjaar / zomer
1538 en de vierkante houten beerput die bij dit pand hoorde in zomer 1538 / winter 1539. Dendrochronologische datering RING, maart
1999. Dendrochronologische dateringen archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek Lange Niezel 16, zie Van Tussenbroek 2012, 121122. Op de fundering van ná 1530 is rond 1550 het huidige pand gebouwd.
632
Voor nieuwe straten zie Van Tussenbroek 2015, 1-23 en Van Tussenbroek 2018, 1-24.
633
Van Iterson en Van der Laan 1986, Fo 287.
634
Deze naam werd vanaf de zeventiende eeuw gebruikt voor het oostelijke deel van de Dam, ter hoogte van de Damstraat. Zie Breen
1934, 30 en Wagenaar 1760, 1-2.
635
Van Iterson en Van der Laan 1986, Fol. 291v.
630
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lopen tot aan de Dam, hier over te steken en dan de weg te vervolgen over het Rokin langs de Nieuwezijds Kapel tot aan de Regulierspoort. Hiertoe had de stad huizen naar achteren moeten laten zetten en
landwinning in de Amstel te realiseren om doorlopende kades mogelijk te maken.

95 Amsterdam rond 1560 met de bewoonde zones buiten de stadsmuur aan de westzijde van de ommuurde stad (c), het Karthuizerklooster (a), het in 1532 verlaten Regulierenklooster (b), de weren in de Amstelbocht (e) aan de Sint-Anthoniesdijk, de Lastage(d) en de buitenpolder aan het IJ (e) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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5.6

Buitentimmeren 1500-1575

Aan de westzijde van de stad lag de Stads- en Godshuispolder, een uitgestrekt laaggelegen veenweidegebied met langgerekte kavels tot aan de Kostverlorenvaart, die onderling waren gescheiden door sloten. Deze weren waren in het bezit van welgestelde families, kloosters en stedelijke instellingen. Halverwege de zestiende eeuw onderging de vooral voor landbouw en veeteelt gebruikte polder een ingrijpende verandering; in enkele decennia tijd werden de weren opgehoogd en verrezen langs de paden en de
sloten in een snel tempo ambachtelijke werkplaatsen en huizen. Dit ‘buitentimmeren’, het illegaal buiten
de stadsmuur bouwen, was het stadsbestuur een doorn in het oog, maar ondanks alle verordeningen
ontstond hier in enkele decennia een voorstad van, zo wees een telling uit 1609 uit, meer dan 3.300 huizen, schuren en werkplaatsen. 636

5.6.1 Topografie van het prestedelijke veenweidegebied
In het zestiende-eeuwse veenweidegebied tussen Kostverlorenvaart in het westen, de afbuiging hiervan
via de Kattensloot en de Palmgracht in het noorden, het Singel in het oosten en de Overtoomsevaart in
het zuiden bevonden zich in de zestiende eeuw – minimaal – 27 weren of velden. De navolgende reconstructie van dit prestedelijke landschap is gebaseerd op archeologische- en historische informatie (afb.
96). Als uitgangspunt dienden ijkpunten in de vorm van archeologisch getraceerde kavelsloten en structuren van verkaveling en bebouwing. Vervolgens zijn binnen de huidige topografie van de Jordaan de
prestedelijke sloten en paden uitgezet zoals die naar voren kwamen uit de historische studies van J.Z.
Kannegieter en L. Jansen. 637 Het verloop van deze structuren naar het Singel is gereconstrueerd met
behulp van de gegeorefereerde kaart van Jacob van Deventer. Voor het vervolg van de weren richting de
Kostverlorenvaart boden twee kaarten gedetailleerde informatie: een opmeting van stadslandmeter
Cornelis Danckertsz de Rij uit 1641-1643 van het gehele landelijke gebied aan de westzijde van de stad
tussen de Heiligeweg/ Overtoom en Blekerssloot en het kadastrale minuutplan van 1832. 638 Een rondgang door het veenweidegebied van circa 1575 laat van noord naar zuid de volgende verkaveling zien.
Direct achter de Haarlemmerdijk – waar tegenwoordig de Palmgracht is – bevond zich in de zestiende
eeuw een poel, genaamd De Braak. Deze was ontstaan bij een dijkdoorbraak. Op deze plek bevond zicht
tot 1432 de uitwatering van de Kostverlorenvaart. Deze waterloop aan de westzijde van de stad was in
1413 gegraven of vergraven uit een bestaande waterloop en boog aan de noordzijde af om via de latere
Kattensloot en Palmgracht uit te wateren in een sluis, Cost Verloren geheten, in de Haarlemmerdijk. De
locatie van de sluis moet worden gezocht ter plaatse van de kruising Palmgracht-Brouwersgracht. In 1432
werd de sluis buiten gebruik gesteld en ergens in de eeuw erna is bij een dijkdoorbraak de braak ontstaan
die we afgebeeld zien op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer. In 1613 werd de braak vergraven
tot Palmgracht, maar nog tot in de negentiende eeuw werd in documenten nog vaak gesproken over de
Braak of Nieuwe Braak. 639
Tussen de Palmstraat en de Goudsbloemgracht (de tegenwoordige Willemsstraat) lag het Ouwe
(of Oude) Franssenpadt. Aan de noordzijde lag een 17 voet brede sloot, de zuidelijke sloot had een breedte van 20 voet. Langs de zuidersloot – aan de noordzijde van de Willemsstraat – bevond zich een voetpad. 640

636

Abrahamse 2010, 51, 71-72, 75-77.
Kannegieter 1968, 28-454 en Jansen 1960. Het werk van J.Z. Kannegieter (1892-1979) betreft een manuscript dat hij in 1968 bij het
stadsarchief deponeerde met de titel ‘De Amsterdamse Jordaan’. Hiervan is een transcriptie uitgegeven door het Jordaanmuseum. Voor
het manuscript zie Stadsarchief Amsterdam, toegang 5059, inv. 197. In het navolgende wordt dit aangehaald als Kannegieter 1968 met
verwijzing naar de paginanummering van het manuscript.
638
Kaart van De Rij: SAA, KABA00013000001. Kaart 1 van Kaartboek A, archief Thesaurieren Ordinaris (toegangsnummer 5039/531).
639
Kannegieter 1968, 28-31.
640
Kannegieter 1968, 31-35. Voor demping van de Goudsbloemgracht betrof het de noordelijke kade.
637
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96 De westzijde van Amsterdam rond 1560 met archeologische vindplaatsen waar het prestedelijke landschap is gedocumenteerd: Karthuizerstraat (KAR), Lindengracht (LIND), Westerstraat (WET1), Herengracht 74-78 (HE10), Rozenstraat (RO21, Konijnenstraat (KON) en
Elandsstraat 101 (ELS) (kaart: Thijs Terhorst, MenA)

Ten zuiden hiervan, tot halverwege de Willemsstraat en de Goudsbloemstraat, lag het Vrijdoms- of
Heerepadt, een veld met langs de noordelijke sloot een voetpad.641 Ten zuiden hiervan strekte zich een
groot veld uit tot aan de Westerstraat dat bekend stond als de Weeslanden. Dit gebied omvatte het
641

Kannegieter 1968, 35-38. Wanneer omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over – bijvoorbeeld – halverwege de WillemsstraatGoudsbloemstraat, dan wordt feitelijk bedoeld de grens tussen de percelen langs de zuidzijde van de Willemsstraat en die langs de noordzijde van de Goudsbloemstraat, tenzij anders vermeld.
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Karthuizerklooster en de daarbij behorende landerijen. 642 Hier werd het veenlandschap al in de dertiende
eeuw in gebruik genomen door er één of meerdere terpen op te werpen. Hiervan zijn bij archeologisch
onderzoek aan de Karthuizerstraat en de Lindengracht ophogingslagen getraceerd van klei- en veenzoden, afgewisseld met mest. Waar de bebouwing heeft gestaan, kon niet worden achterhaald. 643 Eind
veertiende eeuw is het terrein grootschalig opgehoogd voor de bouw van het Karthuizerklooster, in de
jaren 1394-1398. 644 Het complex inclusief de grachten er omheen had, blijkens een opmeting uit 1591,
een omvang van 289 x 180 m. 645 Het is goed denkbaar dat de locatie voor het klooster is gekozen vanwege de al hogere ligging en dat het terrein vervolgens verder bouwrijp is gemaakt voor de bouw van het
complex. 646 In 1578 ging het kloosterbezit over naar de stad en het jaar daarna op het Burgerweeshuis, de
naamgever van het veld in de late zestiende eeuw. 647
Tussen de Westerstraat en de Tuinstraat lag het Spaensche Legerpadt. 648 Ter plaatse van de Tuinstraat
lag de noordelijke sloot van het Tuinpad, dat zich naar het zuiden uitstrekte tot een sloot ter plaatse van
de Egelantiersstraat. 649 In het derde kwart van de zestiende eeuw liep over dit veld een 12 voet breed
geplaveid voetpad, dat we moeten situeren langs de noordelijke sloot. 650 Ten zuiden van het Tuinpadt lag
het Cruyspadt, waarvan de 15 voet brede zuidelijke sloot later de noordelijke kade werd van de Egelantiersgracht. 651 Vanaf de Egelantiersgracht tot circa 27 tot 30 voet uit de zuidelijke rooilijn van dezelfde
gracht bevond zich het Laeckenpadt en het Lys Armenlandt. 652
Aan weerszijden van de Nieuwe Leliestraat lag het Lynbaenspadt, dat bestond uit twee velden
waarvan de middelste sloot later de Nieuwe Leliestraat werd. 653 Op ditzelfde pad, maar dan dichterbij de
stad zijn ter plaatse van het huidige Herengracht 74-78 de resten opgegraven van houten bouwsels (afb.
97). 654 Het ging hier om eenvoudige wandconstructies in noordoost-zuidwestrichting en in noordwestzuidoostrichting uit omstreeks 1565. 655 Ze waren gebouwd op ophogingslagen met afval dat gezien de
hoge mate van compleetheid afkomstig moet zijn geweest van de werkplaatsen of woningen in de directe omgeving. 656 Naast huishoudelijke keramiek is er ook afval van productie, zoals aan elkaar gebakken
daktegels en een grape met bakscheur, en een lederen want van het type dat werd gebruikt als werkhandschoen (afb. 98). 657
Ten zuiden van het Lynbaenspadt lag een veld dat bekend stond als ‘der stede landt’. De zuidelijke sloot hiervan lag ter plaatse van de latere Bloemgracht. 658 Tussen de Bloemgracht en halverwege de
642

Voor de positionering van het complex van het Karthuizerklooster binnen de huidige topografie is gebruik gemaakt van een opmetingstekening van stadslandmeter Adriaen Ockersz uit 1591 (Stadsarchief Amsterdam, Archief van het Burgerweeshuis: oud archief, kaart
1 van kaartboek B van het Burgerweeshuis, kaart onderdeel van inv.nr. 367.A/116, afb. 00367A000009). Deze is uitvoerig beschreven in
Oldewelt 1953, 99-102.
643
MenA vindplaats KAR (Karthuizerstraat), 2001, zie Gawronski 2002. De oudste vondsten bestaan uit kogelpotaardewerk (KAR-21) en
proto-steengoed (KAR-18). De bovenzijde van de terpophogingen lag op NAP -2 m.
644
Oldewelt 1953, 98.
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Oldewelt 1953, 102.
646
Deze ophogingen, die bij later grondverzet en bouwfasen grotendeels weer waren vergraven, moeten zijn uitgevoerd tot minimaal
NAP -0,4 m; het niveau van de balkgaten van de begane grond vloer in de kloosterfundering.
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Kannegieter 1968, 33, 42.
648
Jansen 1960, 74.
649
Kannegieter 1968, 100.
650
Kannegieter 1968, 101. Jansen (1960) situeerde het ter plaatse van de latere Tuinstraat, maar uit verkoopakten van na 1613 blijkt dat
het pad hier parallel aan lag.
651
Kannegieter 1968, 112-119.
652
Kannegieter 1968, 132-139.
653
Kannegieter 1968, 132-139.
654
MenA vindplaats Herengracht 74-78 (HE10), 2011. Nieuwe inzichten hebben duidelijk gemaakt dat deze structuren niet, zoals aanvankelijk gedacht op het (Nieuwe) Laken Pad lagen, maar het ten zuiden hiervan gelegen Lynbaenspadt.
655
Dendrochronologische datering van een paal, analyse Dr. K.-U. Heuβner, Deutsches Archäologisches Institut te Berlijn, 19-05-2011.
656
De scherven vertegenwoordigen gemiddeld 26,7% van de oorspronkelijke voorwerpen. Zie Gawronski en Jayasena 2013 (MenA AAR
70).
657
Handschoen: HE10-10. Vergelijkbare handschoenen uit het zestiende-eeuwse buitengebied: DIJ-14, WLO-155-89, uit het Damrak en
Rokin (MenA vindplaatsen NZD1 en NZR2), zie Gawronski en Kranendonk 2018, 531-532.
658
Kannegieter 1968, 139-150.
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Bloemgracht-Bloemstraat bevond zich het Corsgenspadt. Dit land lag in het verlengde van de
Corsgenspoort en de nog bestaande – daaraan herinnerende – Korsjespoortsteeg. Op dit veld bevond
zich in 1565 al een opgehoogd en verhard voetpad met daaraan gelegen bebouwing. 659 Ten zuiden van
het Corsgenspadt, tot halverwege de Bloemstraat-Rozengracht, lag het Pannebackerspadt en het Leprozenlandt. 660 Beide lagen op hetzelfde weer en werden van elkaar gescheiden door een noord-zuid georienteerde dwarssloot ter plaatse van de latere Prinsengracht. Het oostelijke deel – tot aan het Singel –
heette het Pannebackerspadt, het westelijke deel het Leprozenland. 661 De eerste bewoning en ambacht
op het Pannebackerspadt dateerde van kort na het midden van de zestiende eeuw. 662 Ten zuiden van dit
veld bevond zich nog een Pannebackerspadt, waarvan de zuidelijke begrenzing, de 10 voet brede Plempensloot later de Rozengracht werd. 663

97 Herengracht 74-78, houten bouwsels (zwart gestippeld) en het vermoedelijke tracé van een doorgaand pad (groen gestippeld) op het
Lynbaenspadt, geprojecteerd op de zeventiende-eeuwse grachtenhuizen. Onder een detail van de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 geprojecteerd op de huidige topografie. De houten structuren onder Herengracht 74-78 lopen parallel aan en staan loodrecht op de prestedelijke landelijke verkaveling (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)
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Kannegieter 1968, 151-163.
Kannegieter 1968, 163-192.Het begin van dit pad lag bij het Singel ter hoogte van de Blauwburgwal.
661
Kannegieter 1962, 82-83. De naam Leprozenland dateerde pas van na de Alteratie van 1578, toen het oorspronkelijke land van het
klooster Sint Maria Magdalena in de Nes overging op de stad, die het overdroeg aan het Leprozenhuis (Kannegieter 1962, 84).
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Kannegieter 1962, 84.
663
Kannegieter 1968, 297.
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98 Werken in het zestiende-eeuwse buitengebied: v.l.n.r. want van het Lynbaenspadt (HE10-10), de Lastage (DIJ-14) en de Amsteloever
(WLO-155-89) (foto’s: Ron Tousain en Wiard Krook, MenA)

Tussen de Plempensloot en halverwege de Rozengracht-Rozenstraat lag het Plempenpadt, met langs de
zuidelijke sloot een 7 voet breed voetpad. 664
Ten zuiden van het Plempenpadt lag het Pottebackerspadt, dat zich uitstrekte tot aan de Pottenbakkersloot bij de Rozenstraat. 665 Aan de noordzijde van deze sloot bevond zich een 7 voet brede weg
die werd onderhouden door de bewoners van de aangelegen percelen. De komst van pottenbakkers naar
het buitengebied was het directe gevolg van een stedelijke keur uit 1536 die pottenbakkerijen binnen de
muren verbood. 666 De oudste vermelding van een pottenbakker op het Pottebackerspadt – een zekere
Jan Jansz – dateert van 1570. 667
Tussen de Pottenbakkerssloot en de 12 voet brede Lynbaenssloot – die later opging in de Laurierstraat – lag het Weespadt. Over het midden van het veld lag een 14 voet brede straat. 668 Het volgende
veld ten zuiden hiervan was het Schouten- of Lijnbaenspadt, dat zich uitstrekte van de Lynbaenssloot tot
een 10 voet brede sloot halverwege de Laurierstraat-Lauriergracht. Deze sloot stond bekend als de sloot
van Jan Bout of de Jan Hanssensloot. 669 Het Weespad was vanaf de zestiende eeuw al ver tot in het achterland bebouwd en werd door Kannegieter beschouwd als ‘het centrum [...] van de in de Stadspolder
gegroeide tweede voorstad die in het Noorden begrensd werd door de huidige Rozengracht, in het Zuiden door de Elandsgracht’. 670 Het was er dichtbebouwd met vele werkplaatsen van ambachtslieden.
Ten zuiden van het Weespad bevond zich het Jan Hanssenpadt. Aan de noordzijde liep de genoemde Jan Hanssensloot met een daarlangs gelegen voetpad en aan de zuidzijde werd het veld begrensd door de 10 voet brede Caetsbaenssloot, de latere Lauriergracht. 671 Het voetpad bestaat tegenwoordig nog steeds als de Jan Hansenstraat aan de uiterste westzijde van dit voormalige veld in de Bellamybuurt. Het volgende veld naar het zuiden was het Caetsbaenpadt, met als noordelijke begrenzing de
Caetsbaenssloot met hierlangs een 7 voet breed voetpad en aan de zuidzijde de Pieters- of Gasthuissloot
halverwege de Lauriergracht-Elandsstraat. 672
664

Kannegieter 1968, 200-215. Het begin van dit pad bij het singel lag ter plaatse van de Bergstraat en de bouw ontwikkeling hier begon
vanaf de jaren 1590.
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Kannegieter 1968, 215-223.
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Van Dillen 1929, 118, nr 223, keur d.d. 18 november 1536.
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Kannegieter 1968, 215.
668
Kannegieter 1968, 235.
669
Kannegieter 1968, 259-282. Het begin van het pad lag voor 1586 bij de kruising Singel / Oude Leliestraat, zie Kannegieter 1968, 235.
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Kannegieter 1968, 236.
671
Kannegieter 1968, 282-283.
672
Kannegieter 1968, 297. De oudste vermelding van de Gasthuissloot is van 1564.
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Ten zuiden van het Caetsbaenpadt lag het Margrietenpad, dat werd begrensd door de Pieters- of
Gasthuissloot aan de noordzijde en aan de zuidzijde de Margrietensloot, halverwege de ElandsstraatElandsgracht. Het Margrietenpad bestond uit twee evenwijdige velden met daartussen – waar nu de
Elandsstraat ligt – een sloot. Het Margrietenpad was eigendom van het St. Margarethaklooster in de
Nes. Voor het klooster waren de bezittingen in het landelijke gebied buiten de stadsmuur een belangrijke
bron van inkomsten doordat ze werden verpacht. Vanaf 1556 kwam hierin verandering en werden steeds
meer delen van het weer verkocht aan particulieren. 673 Vooral in de jaren 1563-1576 deed het klooster
goede zaken met grondtransacties. Interessant ten aanzien van de inrichting en bodemgesteldheid van
het weer zijn de bepalingen die bij verkoop werden opgenomen in de kwijtscheldingsaktes. Zo werd herhaaldelijk gesproken over de verplichting van de nieuwe eigenaar om – een voorbeeld uit 1571 – ‘tpadt,
soo verre zyn voosz. erve streckt, te maeken ende houden hooch ende drooch ende seven voeten
breet…’ 674 Het gaat hier dus om het onderhoud en periodieke ophoging om vernatting ten gevolge van
bodemdaling tegen te gaan. 675

99 Profiel door de Sint Pieterssloot, noordelijke scheisloot van het Margrietenpad (vindplaats Konijnenstraat) (tekening: Ranjith Jayasena,
MenA)

Het begin van het Margrietenpad lag bij het Singel tussen de huidige Raadhuisstraat en de Gasthuismolensteeg. De Sint Pietersloot is archeologisch getraceerd in de Konijnenstraat (afb. 96). 676 Deze
had een breedte van 5 m en was aan beide zijden voorzien van een eenvoudige beschoeiing van palen en
liggende planken. Langs de beschoeiing en op de bodem van de sloot bevond zich het afval van ambachtelijke activiteiten: horenpitten van geiten, een complete stierenschedel met slachtsporen en – tegen één
van de beschoeiingen – een pakket van dunne fragmenten kalfsleer die in verband zijn te brengen met

673

Kannegieter 1963, 78.
Kannegieter 1963, 79.
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In 1601 werd in vergelijkbare bewoordingen een eigenaar verplicht gesteld om zorg te dragen voor het onderhoud van het pad, maar
ook dat de vele zeemleerbereiders de sloten niet mochten vervuilen met hun werkzaamheden. Ook hier gold de verplichting ’t voorsz padt
te laten acht voeten breedt ende tselve zoo hooch ende drooch tharen costen te houden’. Zie Kannegieter 1963, 86.
676
Aan de westzijde – bij de Kostverlorenvaart – ligt direct te zuiden van deze sloot de Bellamystraat, voorheen het Tuinpad, dat in tegenstelling tot wat tot dusver werd aangenomen niet in het midden van een weer lag, maar langs de noordelijke scheisloot van het Margrietenpad. Voor de Bellamystraat zie Wagenaar 2012, 15.
674
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zeemleerbewerking. 677 Het bijbehorende, midden- tot laatzestiende-eeuwse, loopvlak bestond uit een
verharding van zand en gruis. 678 Op basis van het opgegraven sloottracé was het mogelijk om de uit historische bronnen gereconstrueerde breedte van het oorspronkelijke weer nader te preciseren. 679 In combinatie met de historische informatie, dat de middelste scheisloot ter plaatse lag van de in 1613 gerooide
Elandsstraat, kan de breedte van het Margrietenpad worden gereconstrueerd op ongeveer 76 m. 680 Van
de ambachtelijke activiteiten op het Margrietenpad getuigen de resten van een werkplaats met plavuizen vloeren en een bakstenen oven die in de Elandsstraat is opgegraven. 681
Tussen de Margrietensloot en de 21 voet brede sloot van Pompeus Occo – de latere Elandsgracht
– lag het Appelmanspadt. Langs de noordelijke sloot bevond zich een 13 voet brede weg. 682 Tussen de
tegenwoordige Elandsgracht en halverwege de Elandsgracht-Oude Looiersstraat lag het Pompeuspadt.
Dit veld had een 7 voet breed voetpad langs noordelijke sloot. Op de stadsplattegrond van Pontanus is
dit veld aangeduid met de naam Tobiaspad. 683 Aan weerszijden van de Oude Looiersstraat bevond zich
het ‘lant der Gasthuysen’. 684 Ten zuiden daarvan lag het ‘land van de Huysarmen der nieuwe zijde’, waarvan de zuidersloot in 1613 werd verbreed tot de Looiersgracht. Of er op dit veld een voetpad was, is niet
bekend. 685 Tussen de Looiersgracht en halverwege de Looiersgracht-Passeerdersstraat bevond zich een
veld dat bekend stond als het Schellingwouwerweer en het Nieuwe Raempadt. De noordelijke sloot werd
in 1613 verbreed tot de Looiersgracht, de 20 voet brede zuidersloot werd gedempt. 686 Ten zuiden hiervan, aan weerszijden van de Passeerdersstraat, lag het Brabantsch padt. 687 Ten zuiden hiervan bevond
zich een veld dat bekend stond als ‘deser stede landt, genaemt de blaeuwe sock’. De zuidersloot werd in
1613 verbreed tot de Passeerdersgracht. 688 Het meest zuidelijke veld in de latere Jordaan was ‘der Gasthuysen laechlant’, dat lag tussen de Passeerdersgracht en een sloot halverwege de PasseerdersgrachtRaamstraat. 689
Naast scheisloten werden over de weren dwarssloten en paden aangelegd om ze onder te verdelen in kleinere kampen. Aan de zuidzijde van de Amstelbocht, buiten de Regulierspoort heeft archeologisch onderzoek in 2018 een dwarssloot in het zicht gebracht. Vanaf deze stadspoort liep een dwarspad –
de voorganger van de huidige Reguliersbreestraat – over de weren met aan weerszijden een sloot. De
zuidelijke sloot is in 2018 archeologisch getraceerd aan de zuidzijde van de Reguliersbreestraat. Het ging
om een 3 m brede sloot die bij de stadsuitbreiding van 1585 was gedempt en vervolgens verdwenen onder een ophogingspakket. 690 Het oorspronkelijke loopniveau lag net zoals in de Konijnenstraat op gemiddeld NAP -2 m. 691
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In 1613 is de sloot gedempt met lagen van zand, biezen en rijshout, vermengd met een verscheidenheid aan huishoudelijke keramiek.
Het terrein er omheen is vervolgens opgehoogd met klei en veen. Oppervlak op NAP -1,35 m.
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Op NAP -2 m.
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MenA vindplaats Konijnenstraat (KON, 2003), zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2007 (MenA AAR 6).
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Breedte uitgaande van de opgegraven Sint Pieterssloot en de ligging van de Elandsstraat als scheisloot in het midden. Zie ook Kannegieter 1963, 77.
681
MenA vindplaats Elandsstraat 101 (ELS, 2010), zie Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2012 (MenA 67), 19-22. De vloerniveaus lagen op
gemiddeld NAP -1 m.
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Kannegieter 1968, 361-371. Deze weg begon bij de Gasthuismolensteeg.
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Kannegieter 1968, 372-383.
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Kannegieter 1968, 383-398.
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Kannegieter 1968, 398.
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Kannegieter 1968, 405-431.
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Kannegieter 1968, 431-440.
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Kannegieter 1968, 440-447.
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Kannegieter 1968, 447-454. Er bestaan geen historische vermeldingen van een voetpad op dit veld. Het begin van dit land lag voor 1586
bij de kruising Singel / Wijde Heisteeg.
690
MenA vindplaats Reguliersbreestraat 30-32 (REG, 2018), voor historische achtergrond zie Oldewelt 1958, 27.
691
In hetzelfde bouwblok, 40 m zuidelijker, is in 1998 een vergelijkbare en mogelijk parallelle sloot opgegraven. Deze had een breedte van
circa 3 m en een diepte van 0,5 m. Het bijbehorende loopniveau lag net zoals in de Reguliersbreestraat op circa NAP -2 m. Bij het bouwrijp
maken van dit terrein werd de sloot gedempt met een mengsel van zand en klei en een grote depressie parallel aan de Vijzelstraat opgevuld met zand vermengd met stadsafval (vondstnummers VIJZ-36 en VIJZ-54).MenA vindplaats Vijzelstraat 7-17 / Pieterssteeg 3-7 (VIJZ,
1998), westprofiel. Zie Wognum z.j.
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5.6.2 Amstelbocht
Langs de Sint-Anthoniesdijk – buiten de stadspoort – ontwikkelde zich gedurende de zestiende eeuw
dichte bebouwing tot aan het Leprozenhuis, ter plaatse van het tegenwoordige Mr. Visserplein. De oudste afbeeldingen van het land in de binnenbocht van de Amstel zijn het geschilderde vogelvluchtaanzicht
en de houtsnede van de stad door Cornelis Anthonisz uit 1538 en 1544 (afb. 100, links).

100 De Sint-Anthoniesdijk en de rafelige oeverlijn van de Amstel op de houtsnedekaart van Amsterdam van Cornelis Anthonisz, 1544.
Langs de dijk staan huizen en schuren afgebeeld. Het kaartnoorden ligt rechtsonder. Rechts dezelfde locatie op de stadsplattegrond van
Jacob van Deventer uit circa 1560. Voor de vergelijkbaarheid is de kaart gedraaid (kaartnoorden onder)

101 Het gebied aan de Sint-Anthoniesdijk buiten de Sint-Anthoniespoort met daarop geprojecteerd de nieuwe vestingwal van de Tweede
Uitleg. Aan de waterzijde (rechts) is onder het laatste bolwerk de bebouwing van het leprozenhuis zichtbaar met daaronder een vierkant
en rechthoekig blok. Hier werd in 1595 Vlooienburg aangeplempt (Stadsarchief Amsterdam)
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Aan de zuidzijde van de Sint-Anthoniesdijk bevond zich op dat moment een aaneengesloten bebouwing
tussen het blokhuis bij de Oudeschans en het Leprozenhuis. Aan de achterzijde van deze bebouwing
strekte zich een aantal kavels uit met ongelijke breedte en onderling gescheiden door sloten. Tussen
1544 en circa 1560 moet er een aanplemping hebben plaatsgevonden. Dit blijkt uit het rechte verloop van
de oever op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1560, die bovendien minder ver naar
binnen lag ten opzichte van het land aan de overzijde van de Zwanenburgwal (afb. 100, rechts). Het aantal paden tussen de Zwanenburgwal en het Leprozenhuis is de kaarten van Anthonisz en Van Deventer
gelijk gebleven: vier. Wel toont de kaart van Van Deventer een schuin lopend pad dwars over een weer en
is de bebouwing inmiddels opgerukt tot aan de waterlijn. De laatste topografische momentopname van
vóór de stadsuitbreiding van 1592 is een kaart uit 1591 waarop het stadsbestuur de percelen aan de SintAnthoniesdijk buiten de Sint-Anthoniespoort heeft laten vastleggen met daar overheen geprojecteerd
een nieuwe vestingwal (afb. 101). Het land aan de Amstel is weergegeven als rechthoekige blokken van
verschillende afmetingen. De kaart is geannoteerd met afmetingen en eigenaren. Dit zou suggereren dat
op dat moment de smalle weren waren samengevoegd of dat deze samenvoeging alleen betrekking had
op de eigenaren. Ter hoogte van de vier kavels met verspringende oevers aan de Amstel zou in 1595-1597
het eiland Vlooienburg worden aangelegd.

102 Waterlooplein, gereconstrueerde percelen (v.l.n.r. I t/m VII) aan de zestiende-eeuwse Amsteloever en het Leprozenhuis (L) binnen de
topografie van 1832 (kaart: Thijs Terhorst, MenA)
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103 Bebouwing en landwinning op de percelen (v.l.n.r.) V en VI met de locatie van de profielen (blauw) (kaart: Ranjith Jayasena, MenA)

Zeven oeverpercelen gereconstrueerd
Archeologisch onderzoek rondom het Waterlooplein in de jaren 1960-1982 heeft een gedetailleerd beeld
opgeleverd van de landinrichting en bebouwing in het drassige oeverland in de Amstelbocht. 692 Zo zijn er
692

In 1964 werden door het IPP in een bouwput op de hoek van de Jodenbreestraat en de Houtkopersdwarsstraat sporen van bebouwing
langs de Sint-Anthoniesdijk gedocumenteerd. In 1968 werd bij de aanleg van de verkeersweg tussen de Weesperstraat en de IJ-tunnel ter
hoogte van het Mr Visserplein een volledige doorsnede van de Sint-Anthoniesdijk gedocumenteerd. Bij de aanleg van de Metro-Oostlijn
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tussen de Verversgracht en het Leprozenhuis – tegenwoordig de Zwanenburgwal en het Mr. Visserplein –
minimaal zeven percelen te reconstrueren, in het navolgende van west naar oost genummerd I t/m VII
(afb. 102). Deze 20 tot 23 m brede percelen waren van elkaar gescheiden door sloten loodrecht op de
Sint-Anthoniesdijk. Aan de voet van de dijk bestond het oppervlak van het natuurlijke landschap uit veen
met daarop een overstromingssediment van rivierklei, maar richting Amstel was deze kleilaag geheel
geërodeerd en lagen de rietmatten voor de eerste ophogingen direct op het veen. 693 In de vijftiende
eeuw werd dit land in gebruik genomen voor bewoning, hetgeen archeologisch het beste zichtbaar was
op de percelen IV en V. Perceel IV strekte zich begin vijftiende eeuw uit tot 105 m uit de dijk en had een
breedte van 26 m. 694 Het terrein was opgehoogd met zand, zoden en afval op een verharding van kruislings gelegde rietmatten. 695 De beschoeiing aan de waterzijde (beschoeiing 1) bestond uit een vlechtwerkwand aan de binnen- en eiken palen aan de buitenzijde en daartussen planken. Op het terrein bevond zich een werkplaats, waarvan alleen een vierkante mortelvloer van 4,9 x 4,9 m resteerde. 696 Op het
naastgelegen 20 m brede perceel V werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw – op circa 100 m uit de
Sint-Anthoniesdijk – een terp opgeworpen met klei en veenzoden.697 Deze werd aan de zuidzijde begrensd door een vlechtwerkwand. Van de bebouwing op de terp resteerde niets, wel van het gebruiksafval van de bewoners, dat zich in de periode 1425-1475 had opgehoopt aan de buitenzijde van de vlechtwerkwand. 698
In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd de terp met klei- en veenzoden opgehoogd en
tegelijkertijd naar het zuiden uitgebreid door landaanwinning in de Amstel. Het perceel werd nu aan de
oostzijde begrensd door een houten wand een aan de waterzijde door een houten beschoeiing (kade 1)
Voor de constructie van deze oevervoorziening werd een sleuf gegraven die nadat het werk was voltooid,
werd volgestort met daktegels, voor het merendeel misbaksels. 699
Op het nieuwe terrein werd een rosmolen in bedrijf genomen, een molen die werd aangedreven
door paarden of ezels (afb. 103-105). Het centrale deel – daar waar over elkaar heen draaiende molenstenen of een rad rondom een centrale as draaiden – rustte op een eikenhouten roosterfundering. 700 Het
loopniveau was verhard met mortel. Dit loopvlak werd in de gebruiksfase een keer opgehoogd en vernieuwd. Over de constructie en omvang van het gebouw waarin de rosmolen lag, weten we niets. Dit
geldt wel voor de tweede fase die rond 1475 tot stand kwam en waarvoor eerst het terrein eerst weer
werd opgehoogd en uitgebreid naar de waterzijde. Het drassige oeverland werd hierbij afgedekt met een
rietmat en op niveau gebracht met een pakket van klei- en veenzoden.

vanaf zijn vondsten geborgen en structuren in kaart gebracht. De metro doorsneed de noordzijde van het Waterlooplein met zes caissons.
Voorafgaand aan de bouw van de Stopera werden in 1981 en 1982 twee complete zeventiende-eeuwse huizenblokken van de woonwijk
Vlooienburg opgegraven. MenA vindplaatsen JO10 (Jodenbreestraat 96 / Houtkopersdwarsstraat 3), JO (dijkprofiel in de Jodenbreestraat), MW4 t/m MW8 en MH1 (Metro-Oostlijn), WLO (Waterlooplein 1981-1982). Zie Baart 1977, Baart 1982, Gawronski 2012 en Gawronski, Jayasena en IJzerman 2016, 28-48.
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Op NAP -3,20 m. IPP-waarneming Jodenbreestraat, dagrapport H.H. van Regteren Altena d.d. 2 februari 1964. Eenzelfde sterk doorwortelde kleilaag als afdekking van het veen lag ter hoogte van de Rapenburgerstraat, in de bouwput voor de oprit van het IJ-tunnel tracé,
tussen NAP -1,80 en -2,00 m. IPP-waarneming Mr Visserplein, dagrapport H.H. van Regteren Altena d.d. 25 oktober 1967.
694
De ophogingsgeschiedenis van dit kavel is gedocumenteerd in de bouwput Jodenbreestraat / Houtkopersdwarsstraat, en in werkput 3
van de Waterlooplein-opgraving.
695
Veen op NAP -3 m. Over een lengte van 100 m uit de Jodenbreestraat is de uniforme ophoging van perceel IV gedocumenteerd. een
pakket van afval aan de Jodenbreestraat was niet meer beschikbaar, maar vondsten uit profiel G-H, huisafval tussen NAP -2,60 m en -2,80
m plaatst de datering in de eerste helft van de vijftiende eeuw. De vondsten zijn niet geborgen, wel is in de profieltekening aangemerkt
dat het ging om steengoed uit Siegburg en rood- en blauwgrijs aardewerk.
696
Het ging om een 25 cm dikke mortelvloer van 4,9 x 4,9 m 8 m. Het ontbreken van samenhangende structuren bemoeilijkt een interpretatie, mogelijk hebben we te maken met een rosmolen, zoals er verderop bij perceel V ter sprake komt.
697
WLO, werkput 4, tekening 165, profiel R-S. Het loopvlak lag op NAP -2,50 m.
698
WLO-347, complex VIII (1425-1475), profielen R-S (tekening 165) en V-W.
699
Misbaksels: WLO-368.
700
Een eikenhouten raamwerk van 2,10 x 1,40 m met twee vakken die waren volgeheid met palen van els en berk. De balken van het
raamwerk waren niet nieuw, zo duidden pengaten op een eerder gebruik als bouwelement. De insteek van de roosterfundering was opgevuld met zand, puin en daktegels.
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104 Perceel V, samengestelde noord-zuid profielen R-S en TU (voor de locatie zie afb. 103): terpophoging (a) met aan de buitenzijde een
afvalstort (b, 1375-1525), de ophoging voor de bouw van de rosmolen (c) en twee fasen van de Amsteloever (1 en 2) (tekening: Ranjith
Jayasena, MenA)

105 Doorsnede door het gebouw van de rosmolen met in het midden het centrale deel was gebouwd op een roosterfundering en rechts
één van de poeren van het gebouw (foto: Wiard Krook, MenA)

Als oevervoorziening werd een houten beschoeiing getimmerd (beschoeiing 2). 701 De nieuwe rosmolen
maakte gebruik van de roosterfundering van de voorganger.Hiervoor moest deze wel worden opgehoogd met een pakket mortel en voorzien van een nieuwe (langere) middenpaal. Op deze mortelfundering kwam een rond bakstenen plateau met een doorsnede van 2,35 m. Deze vloer is – door verzakking
tijdens het gebruik – driemaal opgehoogd door telkens een nieuwe baksteenvloer op de oude te leggen.
De werkplaats bestond uit een L-vormig gebouw van 8,50 x 12,50 m (afb. 100). De noordzijde was tweeschepig, het zuidelijke deel – met daarin de rosmolen – drieschepig. De houten staanders van het gebouw rustten op bakstenen poeren en de wandpalen op natuurstenen blokken.702 Aan de oostzijde was

701

Het oppervlak van deze ophoging en aanplemping lag – na latere inklinking – op NAP -3 m.
Deze bestonden uit in de lengterichting van het gebouw in kloostermoppen (29 x 14 x 7 cm) gemetselde muurtjes van 0,75 x 0,40 m die
ieder op twee palen stonden en via vijf versnijdingen aan de kopse zijden en één aan beide lange zijden verjongden tot vierkante poeren
van 0,29 x 0,29 m. Oppervlak natuursteen blokken op NAP -1,55 m.
702
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plaatselijk een roosterfundering toegepast, een aanpassing aan een slechte lokale bodemgesteldheid. 703
De rosmolen was in bedrijf tot circa 1525, waarna het terrein wederom werd opgehoogd. 704
Op het naastgelegen perceel VI lag de Amsteloever in de periode 1475-1525, toen de rosmolen in
bedrijf was, 121 m uit de Sint-Anthoniesdijk. 705 Langs de waterkant stond een houten beschoeiing, ingegraven in een sleuf die was opgevuld met puin en – net zoals op perceel V – een grote hoeveelheid dakpannen. Deze overeenkomstige wijze van kadeaanleg zou op een landaanwinning kunnen duiden die
door de eigenaren van beide percelen tegelijkertijd ter hand werd genomen. In het laatste kwart van de
vijftiende eeuw werd op perceel VI – tegelijk met de bouw van de rosmolen – tussen beide percelen een
nieuwe scheisloot gegraven ter vervanging van de oude eenvoudige planken afrastering. Deze sloot begon niet direct achter de dijk, maar 103 m ten zuiden hiervan en liep over een afstand van 31 m tot aan de
Amsteloever (afb. 103 en 109). 706 Op de kaart van Jacob van Deventer zijn vergelijkbare doodlopende
sloten te zien (afb. 100). Naast een afwateringsfunctie dienden dergelijke sloten mogelijk voor de aanvoer van goederen vanaf de Amstel. Een laad en losfunctie zou de verklaring kunnen zijn voor de zware
houten beschoeiing die de sloot aan drie zijden had en het houten plateau aan de kopse kant. Langs de
westelijke beschoeiing van de sloot bevond zich een 1,15 m breed pad van keien en aan de kopse kant
een privaat. 707 In het derde kwart van de zestiende eeuw moet een felle brand op het perceel hebben
gewoed, waarbij ook de bovenzijde van de palen langs de sloot werden verkoold. Bij de daaropvolgende
demping zijn verkoolde houtresten in de sloot gestort. 708
In het tweede en derde kwart van de zestiende eeuw zijn alle percelen naar het water uitgebreid.
Dit lijkt geen integrale vanuit de stad geïnitieerde ophoging te zijn geweest, maar een sterk perceelsgebonden particulier initiatief. Dit kwam tot uitdrukking in de per perceel verschillende aanplempingstechniek en omvang van de landwinning. Veelal werd aangeplempt met klei- en veenzoden en – in toenemende mate – huisvuil. Met deze landaanwinning ontstond in het derde kwart van de zestiende eeuw
een rechte oeverlijn op een afstand van gemiddeld 145 m uit de Sint-Anthoniesdijk. 709 Perceel IV werd in
het tweede kwart van de zestiende eeuw in twee fasen verlengd, eerst met 30 m en daarna nog eens met
4 m. Voor het grondwerk werd een afwisseling van zand en klei gebruikt, maar bij de laatste landwinning
ook een grote partij huishoudelijk afval, bestaande uit keramiek, aangevuld met etensresten van zaden,
vruchten, mosselen, kokkels, vis, dierlijk bot, leer, textiel en bouwpuin (vondstcomplex WLO-146). 710 Aan
de waterzijde verrees een beschoeiing (kade 4) van gekantrechte palen met daartussen planken. 711 Rond
dezelfde periode werd ook perceel V over een afstand van 14 m uitgebreid tot aan de oever van perceel
IV. 712 Naast klei- en veenzoden werd voor deze landwinning gebruik gemaakt van een 4,7 m lang stuk
scheepswand, bestaande uit enkele overnaads aan elkaar bevestigde planken, dat was verzwaard met

703

Een vergelijkbaar fenomeen, waarbij één gevel vanwege een drassige geul in de ondergrond op een roosterfundering is gezet, is bekend van Oudezijds Armsteeg 14, waar rond 1615 een huis werd gebouwd met zijgevels op een staal- en een achtergevel op een roosterfundering. MenA vindplaats Oudezijds Armsteeg 12-14, 2008 (ARM). Zie Gawronski en Jayasena 2011, 22.
704
De laag die de bovenste stenen vloer van de rosmolen afdekte bevatte vondsten uit de periode 1525-1550 (WLO-341).
705
Profiel Z-AA.
706
De sloot is opgegraven in werkput 4 en metrocaisson MW8. In MW8 is het pad naast de sloot door Baart (1977, 62) geïnterpreteerd als
met keien gevuld scheepswrak. Het kleine restant hout en de keien liggen echter exact in het verlengde van de sloot met naastgelegen
keienpad tussen perceel IV en V.
707
Oppervlak op NAP-2,17 m; beerput 101, bovenzijde op NAP -2,17 m; onderkant op NAP -2,77 m. Dit werd ook als afvalbak gebruikt en
bevatte fragmenten van keramiek en een sterk versleten zilveren munt van de Bourgondische hertog Philips de Schone uit 1482-1506.
Vondstnummer WLO-322.
708
Vondstnummer van de bovenste slootvulling: WLO-320.
709
De bovenzijde van de beschoeiing bevond zich op NAP -2 m.
710
Vondstcomplex WLO-146, datering 1525-1550. De bovenzijde van deze laag bevond zich op NAP -2,25 m. Het hoofdbestanddeel bestond uit keramiek, aangevuld met etensresten van zaden, vruchten, mosselen, kokkels, vis, dierlijk bot, leer, textiel en bouwpuin.
711
De bovenzijde van de palen bevond zich op NAP -1,38 m; die van de planken tussen NAP -2,38 m en NAP -3,88 m. Deze kade is over een
afstand van 11 m in kaart gebracht.
712
Hiermee kreeg het kavel een lengte van 134 m. Datering gelet op de landaanwinning op de aangrenzende terreinen. Kadeconstructies
(kade 3) gedocumenteerd in metrocaisson MW8.
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keien. 713 Aan de waterzijde kwam een beschoeiing van gekantrechte palen met aan de landzijde planken. 714 Op perceel VI werd in het tweede kwart van de zestiende eeuw een keienpad aangelegd. Dit
strekte zich vanaf de westelijk perceelscheiding over een afstand van minimaal 15 m uit naar het zuidoosten. Een tweede pad op dit perceel lag op 9 m ten oosten en parallel aan de sloot tussen de percelen V en
VI.

106 Perceel IV, beschoeiing 4 (links), het talud ervoor en beschoeiing 5 (rechts) met op de achtergrond een dwarswand tussen beschoeiingen 4 en 5 (foto: Wiard Krook, MenA)

107 Perceel IV, noord-zuidprofiel: beschoeiingen 3, 4 en 5, a. veenbodem, b. afvalstort, c. ophoging met zoden, d. gemengde ophoging, e.
talud aan buitenzijde beschoeiing 5 met afval, f. Amstelbodem (tekening: Ranjith Jayasena, MenA)

In het derde kwart van de zestiende eeuw zijn de percelen nog enkele meters verder in de Amstel uitgelegd, zoals het beste was te zien op perceel IV. Hier werd het oevertalud buiten de beschoeiing afgedekt
met een rietmat, om hier vervolgens op te hogen met kleizoden, zand, klei en puin. Aan de waterzijde
verrees een beschoeiing van gekantrechte palen en planken (beschoeiing 5). 715 Aan de oostzijde werd de
kade met twee dwarswanden verbonden met beschoeiing 4. Deze constructie duidt erop dat voor de
713
Baart (1977, 62) beschrijft drie scheepswrakken die als zinkstukken zijn gebruikt. Het lijkt echter eerder te gaan om losse stukken
scheepshout.
714
Achter de beschoeiing bevonden zich twee parallelle lijnen van palen zonder planken. Mogelijk zijn dit de restanten van een caissonconstructie, waarbij houten vakken werden uitgezet in het water die dan vervolgens werden volgestort met ophogingsmateriaal.
715
Palen tot NAP -1,98 m; planken tussen -2,13 m en -3,48 m. De kade is getraceerd over een afstand van 10 m.

172

aanplemping een caissontechniek is gebruikt, waarbij met hout beschoeide vakken werden volgestort
met aanplempingsmateriaal. Aan de buitenzijde van de beschoeiing strekte zich een naar de waterzijde
aflopend talud af van zand, puin en schelpen (WLO-154). Hierop lag de rivierbodem, een baggerlaag van
klei vermengd met afval. 716

108 Perceel III, verzakt restant van een bakstenen gebouw op een roosterfundering (foto: Wiard Krook, MenA)

Bouwen op opgehoogde rivierbodem was een risicovolle aangelegenheid, vooral wanneer het opgebrachte materiaal niet voldoende tijd had om in te klinken. De gebruikers van de percelen lijken zich
daarvan bewust te zijn geweest, zo werd voor alle bebouwing een roosterfundering toegepast. Op perceel III resteerde de zijgevel van een gebouw direct tegen de westelijke scheisloot en de noordoosthoek
van een bakstenen gebouw vlak naast de oostelijke scheisloot (afb. 108). Het oostelijke pand rustte op
een rooster van dunne eiken leggers en gordingen die er via zwaluwstaartverbindingen mee waren verbonden, waarbij de vakken waren volgeheid met dunne elzen slieten. De fundering was samengesteld uit
een willekeur aan hout van verschillende afmetingen. Het gebouw was opgetrokken in een rode baksteen
van twee gangbare laatvijftiende- of zestiende-eeuwse formaten. 717 Op perceel V – naast de rosmolen –
bevond zich het restant van een ander gebouw op een roosterfundering. 718 De vulling van de scheisloot
tussen de percelen III en IV vormde een gesloten vondstcomplex, te dateren in de jaren 1595-1597 toen
als onderdeel van de ophoging van het eiland Vlooienburg de sloot met stadsafval is volgestort (vondstcomplex WLO-370, zie hoofdstuk 6.5.1). 719
De archeologische datering – derde kwart van de zestiende eeuw – van de aanwezigheid van een
rechte kade kan met de kaart van Jacob van Deventer worden aangescherpt tot vóór 1558-1561, toen de
kaart tot stand kwam. Opvallend is dat de historische kaart een verkaveling toont die afwijkt van de archeologische perceelsgrenzen. Zo zijn er tussen de Verwersgracht en het Leprozenhuis niet zeven, maar
vier afgebeeld. Dit verschil is niet toe te schrijven aan de slordigheid van de kaartmaker maar eerder een
gevolg van de keuzes die hij maakte, vanwege het militaire belang dat aan de kaarten ten grondslag lag.
Zo weten we dat hij in de buitengebieden niet alle scheisloten vastlegde. De buitenpolder aan het IJ werd
door hem bijvoorbeeld als vrijwel geheel leeg afgebeeld, terwijl de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz uit 1538 en een ontwerpkaart voor de stadswal van de Tweede Uitleg uit 1591 hier een reeks aan
langgerekte percelen weergeeft. Een andere verklaring zou zijn dat ten tijde van de historische kaart het
een aantal percelen inmiddels was samengevoegd, waarbij tussenliggende sloten zijn gedempt. Duidelijk
aangegeven door van Van Deventer zijn de individueel opgehoogde erven en de dichte bebouwing vanaf
de dijk tot aan de waterlijn.

716

Profiel C-D. De bovenzijde van de baggerbodem, die het zandpakket en het bosveen afdekte lag tot 30 m uit de kade op gemiddeld 3,50
m - NAP en daalde tussen 47 m en 62 m naar 4,50 m – NAP.
717
Het gaat om rode baksteen van 22 x 11 x 4,5 cm en 18 x 9,5 x 4 cm die vergelijkbaar zijn met de laat vijftiende- en midden zestiendeeeuwse stadsmuur bij de Sint-Anthoniespoort, zie Gawronski en Jayasena 2010, 14 (MENA AAR 45).
718
Hiervan resteerde alleen een 1,5 m lang en 0,95 m breed stuk van de roosterfundering. Het oppervlak van de roosterfundering lag op
NAP -2,08 m. De vakken waren volgeheid met palen.
719
Vondstcomplex WLO-370.
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109 Perceel VI, sloot gezien richting Mozes en Aäron Kerk, 1982 (foto: Wiard Krook, MenA)
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5.6.3 Buitenpolder tussen Sint-Anthoniesdijk en IJ
De buitenpolder die zich uitstrekte vanaf de Sint-Anthoniesdijk tot aan het IJ was verkaveld in langgerekte percelen met tussenliggende sloten. Langs de Oudeschans en het IJ bevindt zich een zomerdijk. De
oudste historisch gedocumenteerde ophogingen in dit gebied vonden plaats in 1565. In dat jaar werd het
Damrak uitgediept waarbij van stadswege was bepaald dat de opgebaggerde grond buiten de SintAnthoniespoort moest worden gebracht naar het land van Jan Oom Jansz ter versteviging van de kade. 720 Het land van Jan Oom Jansz was één van de langgerekte percelen tussen IJ en Sint-Anthoniesdijk.
Het werd ook vermeld in het belastingkohier van de 100ste penning uit 1569. 721 In dit kohier wordt gesproken over een aantal ‘Huysen ende erven gelegen buytensdycks aen tye’. Uit het belastingkohier kan
worden opgemaakt dat het land van Jan Oom Jansz niet aan de waterweg van de Oudeschans moet worden gezocht, maar meer naar het oosten. De in 1565 opgehoogde kade lag dan ook aan de IJ-zijde, ongeveer ter hoogte van het tegenwoordige Rapenburg.
Op basis van archeologisch onderzoek op vier locaties in de voormalige zestiende-eeuwse buitenpolder tussen de Oudeschans en de Rapenburgerstraat is de bodemopbouw en prestedelijke gebruiksgeschiedenis te reconstrueren; twee vindplaatsen aan de Oudeschans 722 en één aan de Valkenburgerstraat. 723 Het perceel langs het water van de Oudeschans is in de jaren 1525-1550 en 1560-1570 opgehoogd, aan de zuidzijde met klei en aan de noordzijde, tegenover de Montelbaanstoren, met stadsafval.
Uit de archeologische gegevens blijkt dat de ophogingen zich destijds waarschijnlijk beperkten tot het
meest westelijk gelegen kavel van de buitenpolder. Een projectie van de kaart van Jacob van Deventer op
de huidige topografie laat zien dat de begrenzing aan de landzijde van het langgerekte kavel langs de
Oudeschans samenvalt met de begrenzing van de ophogingslaag uit de jaren 1560-1570.

110 De archeologische vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, rood omlijnd) geprojecteerd op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit
1558-61. De locatie ligt achter de zomerdijk aan de Oudeschans en wordt noord-zuid doorsneden door een perceelsscheiding of sloot

720

Van der Laan 2008, 256-257 (Res Vroedschap, 263v, 264, 19-01-1565).
Nationaal Archief, toeg.nr. 3.01.03 (Archief van de Staten van Holland, 1445-1572), inv.nr. 1538, deel 1, f. 113 v. Met dank aan E.
Schmitz, Stadsarchief Amsterdam.
722
MenA vindplaats Oudeschans 5-11 (OS4, 2008, zie Gawronski en Jayasena 2011b (MenA AAR 59) en Oudeschans 73-77 (OS6, 2009, zie
Gawronski en Jayasena 2012 (MenA 64)).
723
MenA vindplaats Valkenburgerstraat 130-146 (VAL4, 2011), zie Gawronski en Jayasena 2016b (MenA AAR 90).
721
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5.7

Aardewerk in Amsterdam 1350-1575

In de periode die we hier beschouwen als die van de middeleeuwse stad (1350-1578) maakte het aardewerk grote ontwikkelingen door. In het navolgende worden twee tijdvakken van deze ontwikkelingen
uitgelicht aan de hand van twee representatieve vondstcomplexen. Het gaat om de grachtvulling bij de
Sint-Olofspoort (1375-1425) en een particuliere ophoging in de buitenpolder bij de Oudeschans (15601570).

5.7.1 De stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, 1375-1425
De afvalstort in de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort is het meest representatieve vondstcomplex ten
aanzien van het aardewerk in de stad in de periode 1375-1425 (afb. 111 en 112). De reden hiervoor is dat
vergelijkbare vondstcomplexen uit beerputten ontbreken of zeldzaam zijn – de beerput kwam met de
verstedelijking op in de veertiende eeuw – en stadsafval nog nauwelijks werd verwerkt in stedelijke ophogingen. 724 De begindatum ligt rond 1375, toen de stadspoort werd gebouwd en de sluitdatum in 1425,
het moment waarop de stad werd uitbreid en de poort en gracht hun functie verloren. Het SintOlofspoort vondstcomplex is niet alleen voor Amsterdam een belangrijk ijkpunt in de typochronologie
van aardewerk, zo diende het tevens als één van de belangrijkste aanwijzingen voor de datering van het
pottenbakkersafval van de Hogelanden in Utrecht. 725

111 Overzicht van de keramiekvondsten uit de stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, 1375-1425 (foto: Wiard Krook, MenA)

724

De datering van de grachtvulling van de Sint-Olofspoort was volgens de eerste publicatie uit 1972 de periode 1377-1425 (Baart 1972, 1415), maar in 1977 werd deze in Opgravingen in Amsterdam bijgesteld tot 1390-1425 want, in de woorden van Baart, ‘Het materiaal uit dit
vondstkomplex lag uitgestrekt over een goot die gelegd is in 1390’ (Baart et al. 1977, 240). De datering van de goot is niet onwaarschijnlijk,
maar de stratigrafische relatie tussen deze en het vondstcomplex blijkt niet juist, zo leerde een nadere beschouwing van de opgravingsdocumentatie en navraag bij H.H. van Regteren Altena in 2010.Tegenwoordig wordt om die reden als datering de periode 1375-1425 aangehouden.
725
Bruijn 1979, 21. Een andere Amsterdamse vondst die de datering van het Utrechtse pottenbakkersafval ondersteunt, is een vóór 1389
op Warmoesstraat 98 ingegraven pot van grijsbakkend aardewerk met AVE MARIA randschrift (Bruijn 1979, 21).
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112 Sint-Olofspoort, verhouding tussen baksels en vorm naar MAE (N=494)
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113 Stadsgracht bij de Sint-Olofspoort, bakselverhoudingen naar MAE (N=494) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1), steengoed met oppervlaktebehandeling (s2), steengoed met secundair aangebracht loodglazuur (s8), grijsbakkend
aardewerk (g), roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), Haffner aardewerk (ha), Maaslands witbakkend aardewerk (wm),
Spaans tinglazuuraardewerk (sp)

De grachtvulling bij de Sint-Olofspoort bevatte een minimaal aantal van 494 voorwerpen van keramiek. 726 Roodbakkend aardewerk vormt met 74,9% de grootste materiaalgroep in het vondstcomplex.
Hiervan bestaat het hoofdbestanddeel uit kookgerei: bakpannen, steelkommen en grapen. Kenmerkend
aan de bakpannen is de aan de buitenzijde licht afgeplatte afgeronde rand. 727 Onder de grapen zijn er
peervormige en grote en kleine bolle modellen. 728 Tot de grotere modellen behoren de twee-orige
grapen met een cilindrische hals (afb. 114). 729 Dit model is een aardewerken kopie van een metalen
kookpot met twee hoekige oren, een zogeheten ‘skeuomorphisme’. 730 De haakoren waren in de tweede
helft van de veertiende eeuw in de mode en kregen in de vijftiende eeuw een rondere vorm. Van het kleinere model zijn er varianten met een cilindrische of een iets uitstaande hals. 731 Eén exemplaar kan worden aangemerkt als wrakgoed, een misbaksel of tweede keus voorwerp. 732 Van dit model grape zijn in
het vondstcomplex ook varianten te vinden in witbakkend aardewerk. 733 Verder zijn er een model met
een kraagrand en dekselgeul en peervormige modellen waarvan sommige zijn voorzien van klauwvormige poten (afb. 115, links). 734 Tot het kookgerei behoren ook vetvangers – die werden gebruikt onder een
braadspit – en een vergiet, deksels en komforen. 735 Onder het roodbakkend aardewerk dat werd gebruikt
voor de voedselbereiding bevinden zich kommen waarvan één model op pootjes ook in witbakkend aardewerk voorkomt. 736 Vergelijkbaar is een groep grote kommen met een manchetrand en standlobben
die in zowel rood- als grijsbakkend aardewerk voorkomen. 737 Tenslotte is er een fragment van een kom
die behoort tot de late productie van Maaslands witbakkend aardewerk.

726

Aardewerk getekend en gekwantificeerd naar MAE door A.C. Lagerweij, concordantie naar Deventer Systeem R.M Jayasena en S.
Ostkamp, 2018.
727
Type r-bak-2.
728
De grote exemplaren hebben een hoogte van circa 25 cm, de kleine van circa 12 cm.
729
Type r-gra-20.
730
Aardewerken kopieën van metalen voorwerpen werden door de eeuwen heen in verschillende vormen vervaardigd, zie bijvoorbeeld
voor zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse voorbeelden Ostkamp 2017, 48-51 (MenA vindplaats OZV9, AAR 100).
731
De typen r-gra-2 en r-gra-3.
732
Baart 1977, 241, 243 cat. 459 (OL-23), r-gra-3.
733
Roodbakkend aardewerk: r-gra-3; witbakkend aardewerk: w-gra-29.
734
Type r-gra-10 en r-gra-4. Zie ook Baart 1972, 19, afb. 28-29.
735
Type r-vet-1. Compleet exemplaar OL-18, zie Baart 1972, 18.
736
OL-26, r-kom-99; OL-25, w-kom-46.
737
Typen r-kom-40 en g-kom-6.
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114 Grape van het type r-gra-20 (OL-102) en metalen voorbeeld van dit type grape (NZR2.00599MTL753)

115 Sint-Olofspoort, grape met klauwvormige poten (links) en bord met slibversiering (rechts)

116 De typen steengoedkannen uit het vondstcomplex van de Sint-Olofspoort, 1375-1425. Vanwege incompleetheid is voor de s1-kan-1
een exemplaar afgebeeld van een andere opgraving
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Het vondstcomplex bevat voorbeelden van de eerste generatie aardewerken borden (afb. 115, rechts).
Deze hebben lobvoeten, een uitgebogen vlag en een van buiten aangedrukte rand. 738 Borden werden
eind veertiende- en begin vijftiende eeuw hoofdzakelijk gebruikt voor het opdienen van maaltijden, het
eten van borden kwam pas op vanaf de zestiende eeuw. Onder de exemplaren uit de gracht bevinden
zich stukken die tot het toenmalige luxesegment mogen worden gerekend. Deze zijn in ringeloortechniek versierd met dieren op de spiegel en vegen op de vlag. Productieafval van dergelijk aardewerk is
bekend uit Delft, Aardenburg en Utrecht. 739 Uit Spanje is een bord van lusteraardewerk afkomstig; tingeglazuurd aardewerk dat zijn naam ontleent aan de goudkleurige beschildering. 740 Vanaf de dertiende
eeuw vond de productie van dit aardewerk plaats in Malaga in Andalusië en vanaf het midden van de
veertiende eeuw in Valencia.
Het drinkgerei maakt 6% uit van het gehele vondstcomplex. Dit bestaat uit Siegburg steengoed
bekers, drinkschaaltjes en trechterbekers en een zuigfles van witbakkend aardewerk uit Langerwehe.
Van steengoed opslag- en schenkgerei zijn er ongeglazuurde kannen uit Siegburg en geglazuurde – veelal grotere – exemplaren uit Langerwehe. Het Siegburg steengoed had sinds het midden van de veertiende eeuw een ontwikkeling doorgemaakt van dunwandige tot hoge slanke, maar dikwandiger kannen.
Vanuit de bekervormige middenveertiende-eeuwse modellen ontstond in het laatste kwart van die eeuw
de klassieke hoge ‘Jacobakan’ en vergelijkbare modellen. 741 Naast deze slanke kannen bevat het vondstcomplex ook een peervormig model met een schouder overgaand in hals met rechte rand (afb. 116). 742
Naast een vormontwikkeling zien we ook een technologische ontwikkeling in het bakproces terugkomen
in de vondsten. Zo heeft een deel van de ongeglazuurde steengoedkannen uit Siegburg door toevoeging
van zout in de oven een oranje gevlamd oppervlak. Een veel zeldzamere oppervlaktebehandeling vinden
we op één hoge slanke kan die – in de Nederlanden – is voorzien van een groen loodglazuur. 743 Langerwehe steengoed is vertegenwoordigd door vier typen kannen en een duidelijk ouder exemplaar die op de
rand en de schouder is voorzien van radstempel versieringen. 744 Roodbakkend schenkgerei bestaat uit
een peervormige en twee bolle typen kannen. 745 Beide zijn voorzien van standlobben en een eenvoudige
versiering van slibboogjes. Identieke exemplaren zijn bekend uit het pottenbakkersafval van de Hogelanden in Utrecht. 746 Deze kannen vertegenwoordigen typologisch een overgangsmodel met een aan steengoed ontleende cilindrische hals en rechte rand en standlobben in de traditie van het grijsbakkend aardewerk. 747 Daarnaast zijn er voorraadpotten van grijs- en roodbakkend aardewerk. Grijsbakkend aardewerk neemt een beperkt deel in het van vondstcomplex, deze aardewerksoort was eind veertiende- begin vijftiende eeuw in Amsterdam al op zijn retour.
Tot de categorie sanitair behoren pispotten van – op één grijsbakkend exemplaar na – roodbakkend aardewerk. 748 Een wat minder vaak voorkomend voorwerp is een lavabo, een watervat dat werd
gebruikt voor het wassen van handen. Vergelijkbare aardewerken lavabo’s zijn bekend uit Utrechts pottenbakkersafval van circa 1400. 749
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Type r-bor-1
Ostkamp 1998, 6 en Hurst et al. 1986, 146-148. Utrecht, zie Van Wageningen 1988, 98.
740
Hurst et al. 1986, 42.
741
De ontwikkeling van de s1-kan-15 naar de s1-kan-1 en de variant op hierop zonder ribbels (s1-kan-3), die in de stadsgracht veel ruimer
was vertegenwoordigd dan de s1-kan-1 (31 versus 6).
742
Type s1-kan-5. Voor een vergelijkbaar voorbeeld van een s1-kan-5 uit een ophoging in de Spuistraat zie Gawronski en Veerkamp 2013,
23, cat. 1 (MenA AAR 73).
743
Het model is van het type s1-kan-3, maar vanwege de toevoeging van het loodglazuur wordt dit model geclassificeerd als s1-kan-8.
744
Typen s2-kan-50, s2-kan-83, s2-kan-86 en een tussenvorm van s2-kan-67/34. Voor de s2-kan-23 vergelijk Van de Venne en Snieder
1994, 88, cat. A24, afkomstig uit een drenkplaats op de Hof in Amersfoort uit het derde kwart van de veertiende eeuw.
745
Peervormig type: r-kan-78; bol model met rechte cilindrische hals: r-kan-32 en r-kan-77.
746
Bruijn 1979, 123-125.
747
Bruijn 1979, 122.
748
Ze zijn van hetzelfde model; een bolle vorm met vloeiend in de hals overgaande buik, een uitgebogen rand met dekselgeul en een holle
bodem (r-pis-1 en g-pis-1).
749
Bruijn 1979, 83 en 92.
739
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De belangrijkste bron van verwarming rond 1400 was een haardvuur. Om het vuur ’s nachts te
kunnen laten smeulen zonder dat er brandgevaar ontstond was het vanaf het midden van de veertiende
eeuw gebruikelijk om het vuur af te dekken met een aardewerken vuurstolp. Aanvankelijk hadden deze
voorwerpen een ronde vorm – het ging in feite om een omgekeerde kom compleet met lobvoeten die
was voorzien van een oor – maar vanaf circa 1400 deed de halfronde vuurstolp zijn intrede. Deze had een
vlakke muurplaat en werd tegen de achterwand van een haard geplaatst. 750 Deze vormontwikkeling staat
in verband met de verplaatsing van de haard van het midden van het huis naar de muur met schoorsteen.
De vuurstolpen van de poortwachters van de Sint-Olofspoort zijn kenmerkend voor deze typologische
overgangsfase, waarbij beide typen zijn vertegenwoordigd. 751 Ook een voorwerp dat werd gebruikt om
het vuur uit te maken is aanwezig: een dover, versierd in kerfsnedetechniek. 752 Tenslotte zijn er gatenpotten van roodbakkend aardewerk die – zo wordt aangenomen – werden gebruikt als ‘vuurpot’: door er
smeulend hout in te stoppen kon vuur worden vervoerd. 753 Vergelijkbare exemplaren werden rond 1400
geproduceerd in Utrecht. 754 Voor verlichting waren er olielampen, bestaande uit twee schalen en een
stam die via de twee horizontale ogen konden worden opgehangen. 755
Een voorwerp waarvoor tot dusver in Amsterdam geen parallellen zijn gevonden, is een pot van
grijsbakkend aardewerk met een uitgebogen rand. Dit exemplaar bereikte de stad vanuit het Oostzee
gebied en is vermoedelijk vervaardigd in Danzig, het tegenwoordige Gdansk. 756
Van witbakkend aardewerk uit Langerwehe bevatte de gracht een pelgrimshoorn, het attribuut
van de bedevaartganger, die via twee ogen aan een koord om de hals of aan de gordel werd gedragen.
Pelgrimshoorns werden op de draaischijf vervaardigd, aan de buitenzijde bijgesneden en voorzien van
een spaarzaam loodglazuur, wat het voorwerp een kenmerkend groen gespikkeld oppervlak gaf. De pelgrimshoorn uit de stadsgracht behoort tot de wat oudere vondsten, mogelijk daterend uit het derde
kwart van de veertiende eeuw. 757 Een andere wat oudere vondst betreft een Langerwehe zuigflesje.

5.7.2 Aardewerk in Amsterdam 1500-1575
Het aardewerk in Amsterdam in de periode 1500-1575 wordt in het navolgende besproken aan de hand
van een afvalstort aan de Oudeschans uit 1560-1570, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met twee
andere zestiende-eeuwse afvalstorts, uit van een ophoging van de Lastage in de Dijkstraat (vondstcomplex DIJ, 1500-1550) en één van een particuliere landwinning aan de oever van de Amstel bij het Waterlooplein (vondstcomplex WLO-146 1525-1550). Wanneer we kijken naar de bakselverhoudingen van de
drie vondstcomplexen, dan vallen de grote overeenkomsten op. De Oudeschans vondsten kunnen dan
ook worden gezien als representatief voor de materiële cultuur in dit tijdvak. 758 De bakselverhoudingen
van deze drie vondstcomplexen komen in grote lijnen met elkaar overeen. We kunnen het Oudeschans
vondstcomplex dan ook beschouwen als representatief voor het aardewerk in de stad in deze periode.
Roodbakkend aardewerk maakt 86,9% uit van het vondstcomplex. Dit bestaat hoofdzakelijk uit
kook- en tafelgerei. Een kenmerkend type grape, dat omstreeks 1525 in zwang kwam, is herkenbaar aan
een scherpe buikknik, een ribbel op de schouder en een kraagrand met (vaak) vingerafdrukken eronder
(r-gra-34). Bij de bakpannen is het meest voorkomende model voorzien van een licht afgeplatte omge750

Bitter 2004, 13-14.
Rond model: r-vst-4, halfrond model met muurplaat: r-vst-6.
752
OL-9.
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Bruijn 1979, 83.
754
Bruijn 1979, 84-85.
755
In het vondstcomplex komen de typen r-oli-3 en r-oli-4 voor.
756
Type g-pot-21, OL-169, zie Gawronski 2012, 129, cat. 102.
757
Vergelijk Van de Venne en Snieder 1994, 89, cat. A38, afkomstig uit een drenkplaats op de Hof in Amersfoort uit het derde kwart van de
veertiende eeuw en Hurst et al 1986, 228-229.
758
MenA vindplaatsen DIJ (1975), WLO (1981-1982) en OS4 (2008). Voor OS4 zie Gawronski en Jayasena 2011b (AAR 59). Voor vergelijking
van de Oudeschans vondstcomplexen met die van de Dijkstraat en het Waterlooplein is gebruik gemaakt van de tellijsten in MAE, gemaakt door A.C. Lagerweij, waarbij alle onderscheiden typen zijn gerelateerd aan het Deventer Systeem.
751
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slagen rand (r-bak-2). Witbakkend vormt met 4,37% een aanzienlijk kleinere groep. Het vormenspectrum
bestaat net zoals dat van roodbakkend aardewerk uit bakpannen, borden en grapen.
Bakselverhoudingen DIJ complex 10, WLO-146, OS4-34
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117 Vondstcomplexen Dijkstraat (DIJ), Waterlooplein (WLO-146) en Oudeschans (OS4), bakselverhoudingen naar MAE (DIJ en WLO-146)
en EVE (OS4-34) De keramieksoorten zijn steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1), steengoed met oppervlaktebehandeling (s2),
roodbakkend aardewerk (r), witbakkend aardewerk (w), Haffner aardewerk (ha), Maaslands witbakkend aardewerk (wm), Spaans tinglazuuraardewerk (sp)
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118 OS4-34: bakselverhoudingen naar EVE (N=81,28)

119 Borden van roodbakkend aardewerk (r-bor-6, OS4-34)

Bij de borden van roodbakkend aardewerk was het oudste model (r-bor-1), dat we voor het eerst zagen
bij de Sint-Olofspoort en bij de Oudeschans in de Vlooienburg ophoging, geheel verdrongen door de
rond 1525 geïntroduceerde r-bor-6 (afb. 119). Dergelijke borden zijn er met verschillende soorten decoraties, van het Noord-Hollandse slibversierde aardewerk tot mogelijk – ook – Zeeuwse producten, die her-
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kenbaar zijn aan het bleekgroene koperglazuur op de spiegel. Bij het kookgerei zien we het eind zestiende eeuw wat verouderde model bakpan met een aangedrukte omgeslagen rand (r-bak-4) naast de opvolger met een manchetrand (r-bak-5). Ook bij de grapen is vernieuwing in het assortiment te zien, zo is er
naast de veelvoorkomende r-gra-34 een rond 1575 ontwikkeld model met een scherpe buikknik en uitgebogen rand (r-gra-19). Bij het kookgerei en sanitair is net zoals bij de borden mogelijk sprake van importen uit Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn grapen en buidelvormige pispotten waarvan parallellen bekend
zijn uit Hulst en het kasteel van Souburg bij Vlissingen. 759
Majolica is met 0,55% een kleine vondstgroep (afb. 121). Het gaat om een aardewerksoort die
vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden – en hierdoor ook Amsterdam – werd geïntroduceerd vanuit Antwerpen. Midden zestiende eeuw werd majolica in verschillende Noord Nederlandse steden geproduceerd. 760 De eerste generatie Nederlandse majolica was vaak
gedecoreeerd met ornamentele motieven naar Italiaans voorbeeld. Zowel in het Oudeschans vondscomplex als dat van het Waterlooplein zijn goede voorbeelden te vinden van typisch middenzestiendeeeuwse majolica. De polychrome beschildering van deze eerste generatie Nederlandse majolica was
geïnspireerd op dan in Italië gangbare ornamentele motieven. De vondstcomplexen WLO-146 en OS4-34
geven hiervan goede voorbeelden.

120 Steengoed uit de ophogingen aan de Oudeschans (links) en vergelijkbare complete objecten van andere Amsterdamse vindplaatsen,
1525-1575

Het steengoed uit de ophoging bestaat uit een kleine groep van steengoed zonder oppervlaktebehandeling uit Siegburg (s1; 1,35%) en steengoed met zoutglazuur (s2; 6,71%) uit Keulen, Aken, Frechen en
Raeren. De exemplaren uit Keulen zijn voorzien van appliques van eiken- en rozenloof (afb. 120). Hieronder bevinden zich eerste-generatie baardmankruiken. Vanaf circa 1540 kwam het in zwang om deze
voorwerpen – daarnaast – te voorzien van ornamentale- of tekstbanden met portretbustes en acanthusbladeren. Het Siegburgse steengoed bestaat uit een kan van het type s2-kan-11, trechterbekers en een
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Grapen van het type r-gra-75, opgraving Bierkaaistraat te Hulst, catalogus cat. 45; pispotten (r-pis-53).
Ostkamp, Roedema en Van Wilgen 2001, 68-69.
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snelle. 761 Dit waren hoge één-orige cilindrische of licht taps toelopende drinkbekers die vooral werden
gebruik voor de consumptie van bier. Ze waren vaak rijkelijk versierd met reliëfs.

121 Nederlandse majolica uit de landwinning in de Amstelbocht (WLO-146), de ophogingen aan de Oudeschans (OS4) en de ophoging van
Vlooienburg (WLO-155)

De voorstellingen betroffen vaak Bijbelse taferelen, portretten, wapenschilden en soms een profane
voorstelling, al dan niet met een politieke lading. 762 De decoratie op het fragment van de snelle uit de
Oudeschans ophoging – daterend 1550-1575 – had betrekking op het Bijbelse verhaal van Lucas. 763
Vanaf de dertiende eeuw werd in het Spaanse Malaga en vanaf de veertiende eeuw ook in Valencia majolica geproduceerd dat vanwege de goudkleurige beschildering bekend staat als lusteraardewerk.
Uit de Oudeschans ophoging komen enkele fragmenten van jydepotten, handgevormde grijsbakkende
potten uit Denemarken (afb. 122).
Jydepotten worden in Denemarken aangeduid als ‘zwarte potten’ (black pots), de bij ons gangbare naam kregen ze in het buitenland en betekent Jutse pot. De oudste historische vermelding van
‘zwarte potten’ in Denemarken is van 1562, maar de productie ervan is terug te voeren tot het begin van
de vijftiende eeuw. 764 De vervaardiging van deze potten was een arbeidsintensief proces dat plaatsvond
in de zomermaanden en werd uitgevoerd door vrouwen op het platteland van Jutland. 765

761
Een s2-kan-11 is een hoog model op een standring met een schouder die vloeiend overgaat in een nauwe hals met een kraagrand en
was gangbaar in de periode 1450-1525.
762
Een in de waterbodem van het Rokin opgegraven Siegburgse snelle uit 1588 is op basis van de reliëfs met daarop koning Arthur en
Constantijn de Grote in verband te brengen met anti-Spaans sentiment, iets wat voor een Siegburgse pottenbakker in het jaar waarin de
stad werd belegerd door Spaanse troepen niet verwonderlijk was, maar het tegelijkertijd ook goed moet hebben gedaan op de markt in
Amsterdam, dat pas tien jaar tevoren het Spaanse gezag had afgezworen. Zie Gawronski et al. 2010, 85-88.
763
OS4-34#011.
764
Van Reenen en Jensen 2009, 314-315 en Linaa 2007, 185.
765
Guldberg 1999, 220 en Van Reenen en Jensen 2009, 312.
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122 Oudeschans: fragment van de oudste tot dusver opgegraven jydepot in Amsterdam (foto en tekening: Ron Tousain, MenA)

Kenmerkend voor dit aardewerk is dat de binnenzijde is gepolijst, waarmee het oppervlak een metaalachtige glans kreeg. De productie van jydepotaardewerk wordt gezien als een markgerichte, niet agrarische productie van de agrarische bevolking van Jutland in een tijd van economische neergang. 766 De belangrijkste productieregio’s waren Varde, Fjends en Varup. 767 Vanuit Jutland verspreidde het product zich
gedurende de zestiende eeuw over geheel Denemarken. 768 Het vormenspectrum van jydepotaardewerk
bestaat uit schalen, bakpannen en grapen. Vooral de laatste worden het meest gevonden. In de ophoging van Vlooienburg bevinden zich grapen, de rand van een (melk) schotel en een bakpan. 769 Jydepotten
waren bijzonder beschikt voor het bereiden van melk en pap – die daarin langzaam konden worden gekookt – en komen in Denemarken vooral voor in de lagere sociale milieus.770 Het zijn vooral de producten
uit Varde die met West Jutse schippers vanaf de zestiende eeuw naar de Nederlanden kwamen. De export was in handen van individuele schippers zonder tussenkomst van handelaren. De potten waren
goedkoop alledaags gebruiksaardewerk, dat in de Republiek als verouderd moet zijn overgekomen. Dit
maakt het aannemelijk dat de potten niet werden ingevoerd voor huishoudelijk gebruik, maar dat ze
primair dienden als verpakkingsmateriaal. De maritieme connectie wordt voor de achttiende eeuw bevestigd door tolregisters, waarin Amsterdam – naast Harlingen – naar voren komt als een belangrijke
bestemming.771 Het verdwijnen van de jydepot in Amsterdam begin negentiende eeuw hangt samen met
de periode waarin de Deense export ervan wegviel ten gevolge van de industrialisatie en de verbetering
van de economische situatie voor de Deense agrarische bevolking. Historische bronnen uit de zestiendeen zeventiende eeuw hierover ontbreken, maar uit de achttiende eeuw kennen we via tolregisters de
schippers bij naam en weten we dat ze – onder meer – Amsterdam en Harlingen aandeden. 772 In Nederland worden jydepotten in grote delen van het land gevonden, met de nadruk op de kustprovincies Friesland en Noord- en Zuid Holland. 773 Jydepotten kwamen in Nederland voor vanaf circa 1575 tot 1800.

766

Guldberg 1999, 220.
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Linaa 2007, 185.
769
Melkschotel WLO-155-100, bakpan WLO-155B-95.
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Mededeling J. Linaa, november 2018.
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