
 
AAR 14 

 

 

Archeologische verkenning 
 
Vijzelstraat (2004)  
 
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 14, 2007 

Jerzy Gawronski, Jørgen Veerkamp 
 

 
 
 





 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Archeologische verkenning Vijzelstraat 

AAR 14 

3

Inhoud 

Basisgegevens  4 

1  Inleiding 5 

2  Achtergronden, vraagstellingen en onderzoeksmethode 6 
2.1  Historische context locatie 6 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 8 

3  Resultaten 9 

4  Conclusie 12 

Bijlage  1 AMIS-formulier 13 

Bijlage  2 Sporen 15 

Bijlage  3 Vondsten 16 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Archeologische verkenning Vijzelstraat 
 

AAR 14 

4 

Basisgegevens 

Toponiem  Vijzelstraat 
TOPO-code BMA VIJZ1 
Adres Vijzelstraat 121-131 
CIS-code  8049 
Coördinaten 121.287 / 486.190 
Opdrachtgever  NV Stadsgoed 
  Amsterdam 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
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1  De onderzoekslocatie Vijzelstraat binnen het stadsdeel Amsterdam-Centrum 
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1  Inleiding 

In de herfst van 2004 werd de bebouwing van de percelen Vijzelstraat 121-131 gesloopt. 
Vanwege z’n ligging in het historische centrum van Amsterdam gold voor dit bouwterrein 
een hoge archeologische verwachting. Er waren hier mogelijk archeologische 
overblijfselen aanwezig van woonhuizen die deel uitmaakten van de stadswijk die hier 
tijdens de stadsuitbreiding van 1660 was aangelegd. Vanwege de voorgenomen 
nieuwbouw en de daaruit voortvloeiende bodemverstoring was archeologische 
begeleiding van het bouwproject noodzakelijk. In het kader hiervan heeft de afdeling 
Archeologie van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) in opdracht van de NV 
Stadsgoed Amsterdam op 23 november 2004 een verkenning uitgevoerd. Het onderzoek 
richtte zich op het traceren en documenteren van beerputten achter de voormalige 
woonhuizen. Dergelijke afvalputten zijn belangrijke informatiebronnen over het leven van 
vroegere bewoners en de materiële cultuur van de stad Amsterdam.  
 

 
 

2  Het plangebied Vijzelstraat in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstellingen en 
onderzoeksmethode 

 
2.1  Historische context locatie 

 
In de 16de eeuw lag de zuidelijke toegang tot de stad bij de Regulierspoort, de huidige 
Munttoren. Van hier liep het Sint Jorispad in zuidelijke richting naar de Boerenwetering. In 
1591 werd iets ten oosten van dit pad een nieuwe straat gerooid. In eerste instantie was 
deze ‘Vijselstraet’ een korte straat vanaf de Regulierspoort naar de Reguliersdwarsgracht 
(huidige Reguliersdwarsstraat) langs de nieuwe stadswal uit 1586. De straat was 
vernoemd naar de bewoners Cornelis Arentsz. en Jan Vijselaar, die rond 1600 handel 
dreven vanuit het huis ‘De Blauwe Molen’.  
 

 
 
3  In het ovaal de in 1591 aangelegde ‘Vijselstraet’ op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597. 
 
In de tweede helft van de 17de eeuw werd de straat in het kader van de grote 
stadsuitbreiding uit 1660, de zogenaamde Vierde Uitleg, doorgetrokken tot de 
Prinsengracht. Deze verlenging werd de Nieuwe Vijzelstraat genoemd. Tussen de 
Prinsengracht en de Lijnbaansgracht werd tussen 1660-1670 de Vijzelgracht gegraven.  
Aan het einde van de 19de eeuw kreeg de Vijzelstraat een steeds grotere betekenis als 
verkeersroute vanuit de binnenstad naar de nieuw aangelegde woonbuurt De Pijp. Door 
de toenemende verkeersdrukte in de eerste twee decennia van de vorige eeuw moest de 
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Vijzelstraat worden verbreed. In samenhang hiermee werd de bebouwing aan de 
westzijde van de straat in een aantal fasen gesloopt. De oostzijde, de oneven kant, bleef 
gespaard. De huidige panden aan deze kant van de straat kennen dan ook een langere 
geschiedenis. Het is aan deze zijde van de Vijzelstraat waar het archeologisch onderzoek 
was gepland. De betreffende percelen maken onderdeel uit van het verlengde deel van de 
Vijzelstraat dat vanaf 1660 is aangelegd. Er werd dan ook vanuit gegaan dat eventueel 
aanwezige beerputten uit de periode daarna en vooral uit de 18de eeuw zouden dateren. 
 

 
 
4  De onderzoekslocatie Vijzelstraat op de plattegrond van Gerrit de Broen uit 1732. Rechtsonder vormen de 
Munttoren en de ‘Cingel’ de begrenzing van de middeleeuwse stad. 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De verkenning was bedoeld om te verifiëren of er nog beerputten aanwezig waren die bij 
de huizen Vijzelstraat 125-131 hadden behoord. Aangezien recentere bebouwingen de 
17de en 18de-eeuwse huisplattegronden grotendeels hadden verstoord concentreerde 
het onderzoek zich op het achterterrein van de huizen, waar beerputten in de regel 
werden aangelegd. Beerputten waren latrines waarin tevens huishoudelijk afval werd 
gedumpt. Ze kunnen daarom restanten bevatten van de gebruiksvoorwerpen en vooral 
van de huishoudelijke zaken van de vroegere bewoners. Tevens kunnen de botanische 
en zoölogische resten in de beerputten inzicht geven in de voeding en het dieet in die 
periodes. 
De archeologische opgraving richtte zich op de volgende aspecten: 
 de aard, omvang, toestand en datering van eventuele archeologische sporen, met de 

nadruk op de aanwezigheid van beerputten en ook van waterputten of waterkelders 
die secundair als latrine kunnen zijn gebruikt 

 de materiële neerslag van de bewoners en gebruikers van de percelen 
 inzicht in de fasering van het gebruik van het terrein. 

 
Het totale plangebied bestreek een oppervlak van 560 m2. Hierbij werd de ondergrond 
achter de percelen 121 en 123 buiten beschouwing gelaten, aangezien bekend was dat 
de ondergrond hier vanwege eerdere graafwerkzaamheden diep was verstoord. Ten 
einde mogelijke restanten van putten te kunnen karteren en de inhoud ervan te bergen, 
werden in de strook grond achter de huizen 125-129 met medewerking van een machinist 
van het Ammovatiebedrijf Aalsmeer (AA) zeven afzonderlijke sonderingsputten, met een 
oppervlakte van in totaal 60 m2  (10%) aangelegd.  
 

 
 
5  Start van de aanleg van  werkput 2 ter hoogte van het achterterrein van Vijzelstraat 127-129. De witte 
achtergevels zijn van panden langs de Prinsengracht 
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3  Resultaten 

In de eerste onderzoeksput, tegen de achtergevel van huisnummer 129, bestond de 
eerste meter vanaf het maaiveld uit een verrommelde ophogingslaag (S 1) met puin, 
zand, klei en zwarte grond. Op circa 2,90 m ÷ NAP lag de top van een grijze kleiige 
ophoging (S 2). Omdat in deze werkput geen bouwsporen werden gevonden is deze 
kleilaag nog 20 cm, tot een diepte van 3,10 m ÷ NAP, gevolgd. De nabij gelegen 
werkputten 1a en 1b leverden hetzelfde resultaat op. 
 
Werkput 2, eveneens langs de achtergevel van 129, bevatte op circa 2,60 m ÷ NAP resten 
van een 18de-eeuwse waterkelder (S 3). De vierkante kelder (120 x 120 cm) was aan de 
binnenzijde bekleed met geglazuurde plavuizen. De waterkelder bevatte naast puin ook 
een geringe hoeveelheid beer, wat erop wijst dat de waterkelder op een bepaald moment 
(in de 19de eeuw?) is hergebruikt als latrine. De kelder is tot op de bodem (diepte 3,70 m 
÷ NAP) geleegd, maar bevatte geen vondsten. Halverwege huisnummer 127 vormden 
twee evenwijdig aan elkaar gelegen grenen balken (S 5) in de ophogingslaag (S 2) 
waarschijnlijk de fundering van een smalle uitbouw, mogelijk een keuken. 
 
 

 
 
6  Overzicht van de zeven sonderingsputten op de bouwlocatie. In vakken 2 en 3 werden de resten van een 
waterkelder en een beerput gevonden. In vak 6 werd een waterput vrijgegraven 
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Aansluitend op werkput 2 is in noordelijke richting werkput 3 aangelegd. Hierin bevond 
zich op 3,20 m ÷ NAP de rand van een beerput (S 6). De bakstenen put was 1,60x1,70 m 
en gevuld met zwarte dunne beer (S 7). De beervulling op de houten bodem (op 4,25 m ÷ 
NAP) bevatte enkele laat 20ste -eeuwse vondsten (VIJZ1-3). Naast een Delftsblauw 
souvenir werden ondermeer enkele plastic verpakkingen voor levensmiddelen 
aangetroffen. 
 
Achter de huizen 129 – 127 werd ten oosten van werkput 2 een volgende waarneming 
gedaan in de vorm van werkput 4. Hier werd verrommelde grond met puin aangetroffen, 
met een grenen balk en een boomstronk. Er waren geen bouwsporen of putten en de 
waarneming werd gestaakt op een diepte van circa 3,10 m ÷ NAP. Verder naar het 
noorden werd deze waarneming voortgezet in werkput 5, maar ook hier werd tot een 
diepte van circa 3,15 m ÷ NAP slechts de verrommelde bovenlaag (S 1) en de 
onderliggende grijze kleiige ophoging (S 2) aangesneden. 
 
Werkput 6 werd zoveel mogelijk tegen de oostgrens (op 18,7 m uit de rooilijn van de 
Vijzelstraat) van het beschikbare terrein gegraven. Hier werd op 2,10 m ÷ NAP een kraag 
van een waterput (S 8) gevonden. De rand was gemetseld van taps toelopende 
bakstenen (VIJZ1-4). De insteek rondom de put bleek gevuld met mariene schelpen (S 9).  
 

 
 
7  De kraag van de waterput (S 8) in werkput 6 wordt vrijgegraven 
 
De put had een binnenmaat van 65 cm en was gevuld met beer (S 10) waaruit enkele laat 
18de- en 19de-eeuwse vondsten zijn geborgen (VIJZ1-5). Opmerkelijk was een gave 
tafelbel van glas uit de waterput (S 8). Een dergelijke bel werd aan tafel gebruikt om de 
tafelgenoten om stilte te verzoeken, vergelijk het tikken op een wijnglas, bij aanvang van 
een toespraak. Het betreft een uniek object dat gedateerd kan worden in de periode 1775-
1800.1 Het overige schaarse vondstmateriaal dateerde uit de 19de eeuw en bestond uit 
onder meer twee bloempotten, een houten garenklosje en een koperen flessendop met 
schroefdraad.  

                                                      
1 Met dank aan Peter Veen, Heemskerk en Ab Lagerweij, Haarlem. 
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8  Het 18de- en 19de-eeuws vondstmateriaal (VIJZ1-5) uit de waterput (S 8), met links de glazen tafelbel  
 

 
 
9  De panden Vijzelstraat 127, 129 en 131 in de zomer van 1991 (Gemeentearchief Amsterdam) 
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4  Conclusie 

De bouwlocatie aan de Vijzelstraat was gelegen in het gebied van de omvangrijke laat-
17de-eeuwse stadsuitbreiding, de Vierde Uitleg van circa 1660. Bij het archeologisch 
onderzoek is vastgesteld dat over het hele terrein dezelfde kleiige ophoging (sp. 2) was 
aangebracht. Dit betekent dat bij de stadsuitbreiding een grootschalige aanpak was 
gevolgd waarbij de percelen langs de Vijzelstraat in één keer werden opgehoogd alvorens 
ze als bouwerven aan individuele kopers werden uitgegeven. Bouw- of gebruikssporen uit 
de fase voorafgaande aan de stadsuitbreiding zijn niet aangetroffen.  
 
De bodemlaag (sp. 1) op deze kleiophoging was vanaf het maaiveld sterk verrommeld en 
aanwezige bouwsporen waren verstoord door latere bouwactiviteiten en bodemingrepen. 
De ondergrond was door bouwactiviteiten uit de afgelopen eeuwen flink verstoord 
geraakt. Ondanks deze verstoringen konden een waterkelder (sp. 3), een beerput (sp. 6) 
en een waterput (sp. 8) worden getraceerd. Deze structuren waren voldoende diep in de 
ophoging ingegraven en daarom niet geheel verloren gegaan bij de latere 
bodemingrepen. Daar kwam bij dat de beerput tot zeer recent in gebruik was gebleven. 
De waterkelder was al eerder gesloopt na te zijn hergebruikt als latrine en de waterput 
was volgestort met zand en puin.  
 
De drie genoemde structuren bevonden zich op drie verschillende percelen. Vaak worden 
in Amsterdam achter 17de- en 18de-eeuwse huizen zowel beerputten als waterkelders 
aangetroffen. Op deze percelen zijn bepaalde structuren blijkbaar verdwenen bij recentere 
sloop of nieuwbouw. Slechts exemplaren uit de 18de eeuw of later waren bewaard 
gebleven.  
 
Vanwege het feit dat de beerputten regelmatig geleegd zijn en hoofdzakelijk een recente 
vulling bevatten, was de hoeveelheid vondsten zeer beperkt. Opmerkelijk was de 18de-
eeuwse tafelbel glas, een onalledaagse vondst, dat ondanks zijn kwetsbaarheid gaaf uit 
het puin van de waterput gehaald kon worden. 
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Bijlage 1 AMIS-formulier2 

Topocode:   VIJZ1  Stadsdeel: Amsterdam–Centrum 
 
Huidig adres:    Vijzelstraat 121-131 
 
Loman adres:    Vijzelstraat 121-131 Loman kaartblad: AA 
 
Coördinaten:                               X 121.287   Y 486.190 
 
Aard onderzoek:   Archeologische Opgraving  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  23 november 2004 
Einddatum onderzoek:   23 november 2004 
 
CIS-code:   8049 
 
Gerelateerde topocodes:  VIJZ 
 
Beknopte omschrijving: de Vijzelstraat is gelegen in de Vierde Uitleg, de stadsuitbreiding 
van 1660. Het terrein was in één keer opgehoogd en bouwrijp gemaakt. De aangetroffen 
structuren, een beerput een waterkelder en een waterput, waren hoofdzakelijk laat 18de- 

en 19de–eeuws. Oudere bouwstructuren waren in het gebruik van de percelen reeds 
geruimd of verstoord geraakt. 
 
 
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1660 tot 1700  
Thema: stadsuitbreiding 
Structuren: ophoging 
 
Context 2 
Periode: NT   Datering van: 1775 tot: 1950 
Thema: Consumptie & Afval 
Object:  Beerput 
 

                                                      
2 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem.  
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP onder beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 1.91 m ÷ 2.91 m ÷ verrommelde context van ophogingsmateriaal, bouwpuin en donkere 

humeuze grond, op S 2, doorsneden door S 3 

bevat S 5 2  1800-1900 

2 2.57 m ÷ 3.46 m ÷ grijze klei laag, onder S 1, doorsneden door S 3, 4, 6 en 8. kleiige ophoging 1, 3, 4  1650-1700 

3 2.61 m ÷ 2.71 m ÷ gemetselde bak van 120 x 120 cm van baksteen 21 x 21 x 3 cm, bekleed 

met plavuizen, bevat S 4 

waterkelder 4 VIJZ1-2 1650-1800 

4 2.61 m ÷ 2.71 m ÷ kleine hoeveelheid beer in hoek S 3 beer 3  1700-1900 

5   2 balken, grenen hout evenwijdig aan elkaar, in S 1 fundering van 

smalle uitbouw 

  1800-1950 

6 3.21 m ÷ 4.26 m ÷ steens gemetselde put 160 x 170 cm met houten vloer, bevat S 7 beerput   1650-1800 

7   vulling in S 6 beer  VIJZ1-3 1800-1950 

8 2.10 m ÷  gemetselde koker met binnenmaat 65 cm, omgeven door S 9, gevuld 

met S 10, doorsnijdt S 1 en 2 

waterput 9, 10 VIJZ1-4 1700-1900 

9   schelpen vulling rond S 8 zuiveringsmantel 

rond putwand 

8  1700-1900 

10   vulling S 8 beer  VIJZ1-5 1700-1900 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondstnr objectnr spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering 
1 1   1 tegel rood, geglazuurd, 20,9 x 2 cm met schelpen 

aangekit 
plavuis  

2 3  1 baksteen paarsbruin, 22,5 x 10 x 4 cm baksteen  

2 3  1 tegel rood, geglazuurd, 21,3 x 21,3 x 2,6 cm plavuis  
3 1 7  1 glas Hollands souvenir flesje 1875-1925 
3 7 2 industrieel  isolator 1900-1925 
4 1 8  4 baksteen rood, taps, 19 x 8,6 / 6,2 x 3,9 cm baksteen  
5 2 10  1 roodbakkend, ongeglazuurd  bloempot 1850-1900 
5 5 10  1 metaal: latoenkoper  sluiting fles 1850-1900 
5 1 10  1 roodbakkend, ongeglazuurd  bloempot 1850-1900 
5 10 7 roodbakkend, ongeglazuurd  bloempot 1850-1900 
5 10 6 roodbakkend, ongeglazuurd   1850-1900 
5 10 1 porselein: WanLi  bord 1600-1625 
5 10 2 industrieel   1850-1900 
5 10 2 industrieel    
5 10 1 witbakkend   1850-1900 
5 10 1 metaal divers  1850-1900 
5 4 10  1 hout  garenklos 1850-1900 
5 3 10  1 glas helder, kleurloos tafelbel 1700-1750 
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