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Basisgegevens 

Plangebied   Waag 
Adres  Nieuwmarkt 4 
Kadaster  ASD05 G 04326 G 0000 
RD-coördinaten  NW X: 121.830 Y: 487.331 

NO X: 121.843  Y: 487.337 
ZW X: 121.841 Y: 487.307 
ZO X: 121.855 Y: 487.313 

TOPO-code BMA  WAAG1 
OM-nummer   23258 
Bevoegd gezag   Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

Centrum 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
  Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie  Gemeente Amsterdam,  
      Bureau Monumenten & Archeologie 
 

 
 
1  Het plangebied Waag binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

In juni 2007 is funderingsonderzoek uitgevoerd aan de Metselaarstoren van de Waag op 
de Nieuwmarkt in Amsterdam. Dit gebouw vindt zijn oorsprong in de Sint Anthoniespoort 
die deel uit maakte van de 15de-eeuwse stadsomwalling. Een deel van deze 15de-
eeuwse stadsmuur is gelokaliseerd en archeologisch gedocumenteerd tijdens een eerder 
funderingsonderzoek in 1993.1 De geplande ontgravingssleuf in 2007 aan de voet van de 
noordoostelijke traptoren van het gebouw zou aan die van 1993 aansluiten en deze deels 
overlappen. Vanwege de hoge archeologische verwachting van deze locatie heeft de 
afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeologie op 19 juni 2007 een 
Archeologische Begeleiding ingepland bij de aanleg van de sonderingsleuf. Het doel was 
om meer muurwerk in kaart te brengen ten behoeve van een nadere reconstructie van de 
bouwgeschiedenis van de Waag.  
 

 
 
2  De Waag binnen de topografische situatie van 2007 

                                                      
1 Archeologisch onderzoek WAAG. 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

Verdedigingswerken 
In het eerste kwart van de 15de eeuw werd Amsterdam omgeven door een 
gepalissadeerde stadswal langs de Oudezijds- en Nieuwezijds Voorburgwal. Hier buiten 
(aan de veldzijde) lagen de achterburgwallen. Deze waterwegen dienden waarschijnlijk 
niet louter als vestinggrachten, maar zorgden ook voor de afwatering van de 
voorburgwallen. De stadswal had drie stadspoorten: de Sint Olofspoort aan de kop van de 
Warmoesstraat, de Haarlemmerpoort aan het einde van de Nieuwendijk en de 
Bindwijkerpoort aan de zuidkant ter hoogte van het Spui. In 1425 werd de stad uitgebreid. 
Er werd een nieuwe verdedigingsgracht rondom gegraven die nu nog voort bestaat in de 
drie waterwegen Singel, Kloveniersburgwal en Geldersekade.  
 

 
 
3  Stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz, 1544 met daarop aangegeven de Schreierstoren (1), Sint 
Anthoniespoort (2), Regulierspoort (3) en de Haarlemmerpoort (4). Het noorden ligt beneden (Stadsarchief 
Amsterdam) 
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Langs de nieuwe verdedigingsgracht werd aan de stadzijde een aarden wal opgeworpen 
met drie nieuwe poorten: de Haarlemmerpoort, Sint-Anthoniespoort en Regulierspoort 
(afb. 3). In hoeverre de poortgebouwen net zoals de oude Sint Olofspoort in steen waren 
opgetrokken is niet bekend.  
 
Vanwege de toenemende dreiging van Utrechtse en Gelderse aanvallen op de stad 
besloot de Habsburgse keizer Maximiliaan na zijn bezoek aan Amsterdam in 1481 dat de 
stad een stenen stadsmuur moest bouwen. Voor het stadsbestuur was dit een kostbare 
onderneming waarvoor een nieuwe belasting, de honderdste penning, werd ingesteld. 
Voor het grondverzet en heiwerkzaamheden werden de als poorters ingeschreven 
stedelingen ingezet en voor het metselwerk werden de in de stad werkzame metselaars 
tewerkgesteld.2 Om aan de benodigde bakstenen te komen werden tevens steenboetes 
ingesteld. In 1482 begonnen de werkzaamheden die, zo bleek uit bouwhistorisch 
onderzoek van de Schreierstoren, uiteindelijk bijna twintig jaar in beslag hebben 
genomen.3 Een horizontale bouwnaad in het metselwerk wees erop dat de bouw van de 
verdedigingstoren in twee fasen is uitgevoerd. De eerste fase betrof de bouw tot aan de 
hoogte van de aangrenzende stadsmuur, ongeveer 4 m boven het huidige straatniveau. 
Vervolgens heeft de bouw waarschijnlijk stilgelegen totdat de gehele verdedigingsring 
rond de stad afgerond was. De tweede bouwfase omvatte het resterende metselwerk en 
de kapconstructie. Het resultaat was een stadsmuur die uit een circa vijf tot zes meter 
hoge schildmuur bestond met aan de achterkant stenen weergangsbogen (afb. 4). 
Dendrochronologische analyse van de kapconstructie wees uit dat het hout gekapt was in 
de winter van 1498-1499. Rekening houdend met een periode van transport, kunnen deze 
boomstammen pas op z’n vroegst in de zomer van 1499 voorhanden zijn geweest om tot 
constructieonderdelen voor de bouw van de kap te worden verwerkt.  

 
 
4 De laat-15de-eeuwse stadsmuur bestond uit een bakstenen schildmuur met daarachter een weergang: detail 
van de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz uit 1544 (Stadsarchief Amsterdam) 
 
 
Sint Anthoniespoort 
De Sint Anthoniespoort werd gebouwd op de overgang van de Zeedijk naar de Sint 
Anthoniesdijk. Volgens een nog in de noordoostelijke toren aanwezige gedenksteen werd 
de eerste steen voor de poort gelegd op 28 april 1488.4 De Sint Anthoniespoort werd, 
zoals de Haarlemmerpoort, uitgevoerd in een combinatie van een hoofd- en een 
voorpoort. Tussen beide poortdelen kwam tevens een spuisluis in de vorm van een 
overkluizing in de gracht. De hoofdpoort bestond uit een rechthoekig gebouw dat deels in 
het water was gesitueerd. Aan de grachtzijde stonden twee zware verdedigingstorens, 
aan de stadzijde twee kleinere traptorens. De voorpoort lag aan de buitenzijde van de 
stadsgracht en had een doorgang die door twee torens op de hoeken werd geflankeerd. 
De hoofdpoort en de voorpoort waren verbonden met een ophaalburg die aan beide 
zijden werd beschermd door muurwerk tussen de beide poortdelen.5  

                                                      
2 Speet 2004, 91. 
3 Van Tussenbroek 2007, 206-207. 
4 Van Tussenbroek et al 2009, 9. 
5 Glaudemans 2005, 61-67. 
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Een aanval heeft de Sint Anthoniespoort nooit te verduren gehad. Gelderse troepen 
rukten op tot aan de stadsmuur in 1512 en 1543 en de geuzen in 1572, maar los van 
plunderingen in het vrije schootsveld en op het IJ zijn belegeringen uitgebleven. Na 
voltooiing van de Eerste (1585) en Tweede Uitleg (1592-1596) verviel de 
verdedigingsfunctie van de Sint Anhoniespoort. Vanaf 1601 werd de oude stadsmuur 
gesloopt, maar bleef de poort gehandhaafd. Een deel van de voormalige gracht werd 
overkluisd, omdat deze vanwege de functie als waterkering niet gedempt kon worden, en 
herbestemd tot marktplein, de Nieuwmarkt. In 1617 werd de voormalige stadspoort 
ingericht als waag. Daarnaast werd het gebouw door diverse gilden in gebruik genomen 
hetgeen tot verschillende verbouwingen leidde. In 1691 bijvoorbeeld werd de 
karakteristieke hoge middentoren gebouwd voor de snijzaal van het chirurgijnsgilde. In dit 
anatomisch theater verrichten doctoren en professoren voor onderwijs secties op 
stoffelijke overschotten. Het St Lucasgilde van de schilders kwam in de zuidwestelijke 
toren en het St Eloysgilde van de smeden in de hoofdtoren aan de zuidwestzijde. Voor het 
gilde van de metselaars werd in 1617 de noordoostelijke toren opgehoogd en verbouwd. 
Deze ‘Metselaarstoren’ bood toegang tot hun gildekamer.6  
 

 
 
5  De Metselaarstoren in 2009, gezien richting zuidwesten 

                                                      
6 Kurpershoek 1994, 43-44. 
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6  De Sint Anthoniespoort kort na 1601, gezien vanaf de Geldersekade. Deze tekening van Claes Jansz 
Visscher toont de oorspronkelijke kleine traptoren op de (linker) noordoosthoek van de poort die in 1617 grondig 
werd verbouwd tot de metselaarstoren (Stadsarchief Amsterdam) 
 
 
 

 
 
7  Reconstructie van de Sint Anthoniespoort op basis van bouwhistorisch en historisch onderzoek: links een 
aanzicht van de noordzijde en rechts de situatie na de verbouwing tot Waag met aan de rechterkant de in 1617 
gebouwde Metselaarstoren 
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Metselaarstoren  
De Metselaarstoren is in 1617 ten behoeve van het metselaarsgilde tot stand gekomen 
door een gedeeltelijke herbouw van de noordoostelijke traptoren van de voormalige poort. 
Op de kaart van Cornelis Anthonisz (afb. 15) en het aanzicht van het gebouw van Claes 
Jansz Visscher (afb. 6) van kort na 1601 zijn de twee traptorens aan de stadzijde van de 
poort te zien. Hierbij valt op dat de toren op de noordoosthoek oorspronkelijk kleiner was 
dan de tegenhanger op de andere hoek. De verbouwing in 1617 hield dus in dat de toren 
verhoogd is tot het niveau van de huidige Metselaarstoren. Dit doet vermoeden dat 
mogelijk nog delen van de oude toren bewaard zijn gebleven. Een bouwhistorische 
opname in 2009 heeft dit idee bevestigd. Toen is vastgesteld dat het onderste deel van 
één van de gevelvlakken nog uit 15de-eeuws metselwerk van de oorspronkelijke toren 
bestaat.7 De toren kreeg een toegang met beeldhouwwerk waarvan verondersteld wordt 
dat dit van de hand van Hendrick de Keyser was.8 Zowel de binnen- als buitenzijde van de 
toren zijn voorzien van verschillende metselproeven in de vorm van nissen en reliëfs 
waarmee meesterknechts in de 17de en 18de eeuw hun bekwaamheid moesten aantonen 
om meester te kunnen worden.  
 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Op de plek van het funderingsonderzoek van de Metselaarstoren waren sporen te 
verwachten van de oorspronkelijke noordoostelijke traptoren evenals van de stadsmuur 
die begin 17de eeuw was gesloopt. In aanvulling op het in 1993 gedocumenteerde deel 
bood de Archeologische Begeleiding van 2007 de mogelijkheid om de stadsmuur over 
een grotere afstand te volgen. Het onderzoek had specifiek tot doel inzicht te verkrijgen in 
het tracé en de concrete bouwtechnische aspecten van de 15de-eeuwse stadsmuur.  
 
De Archeologische Begeleiding bestond uit het documenteren van de ten behoeve van 
het funderingsonderzoek gegraven sonderingssleuf en werkput. De begeleiding is 
uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van BMA en volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. Sporen zijn gedocumenteerd 
door middel van digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20.  
 
 
 
 

                                                      
7 Van Tussenbroek et al 2009, 13. 
8 Kurpershoek 1994, 23. 



 

 

AAR 45 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Sint Anthoniespoort 
 

11

3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

In 1993 zijn vier werkputten rondom het Waaggebouw aangelegd. In 2007 was de 
bodemingreep met één werkput beperkter. Er is een directe samenhang tussen het 
muurwerk dat in 1993 in put 1 is gedocumenteerd en dat in de werkput van 2007. 
Vandaar worden de resultaten van beide onderzoeken in het onderstaande geïntegreerd 
besproken (afb. 8). In beide werkputten zijn achtereenvolgens resten aangetroffen van de 
fundering van de oorspronkelijke noordoostelijke traptoren die in de 17de eeuw is 
verbouwd tot de huidige Metselaarstoren, de oostgevel van het poortgebouw en de hierop 
aansluitende schildmuur van de stadsmuur.  
 

 
 
8  Sporenkaart met de in 1993 en 2007 gedocumenteerde muurresten 
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Noordoostelijke traptoren 
Onder de Metselaarstoren bleek de fundering van de laat-15de-eeuwse voorganger nog 
aanwezig te zijn. Deze oude fundering correspondeerde niet met de typische achthoekige 
omtrek van het vroeg-17de-eeuwse bouwsel. Er was sprake van een zuidoostelijke rechte 
hoek met een 2,25 m lange oostzijde (afb. 9) en een loodrecht hierop staande 0,86 m 
lange zuidmuur. Hierop aansluitend is in 2007 ook een zeer beperkt deel (0,10 m) van de 
aanzet van een schuine noordmuur in het zicht gebracht. Het metselwerk was uitgevoerd 
in een staand verband met afwisselende lagen van strekken en koppen waarbij de 
strekken boven elkaar lagen. Er was rode baksteen van 22/23 x 10/11 x 5/5,5 cm 
gebruikt. Het opgaande metselwerk had na de tiende baksteenlaag (0,67 m) een 3,5-4 cm 
brede versnijding. Hierboven resteerde 1,20 m origineel metselwerk. Het bovenliggende 
deel was bij de restauratie van de Waag in 1992 hersteld. Hierbij was tevens een 
betonnen balk aangebracht (afb. 10).  
 

 
 
9  Aanzicht van de fundering van de noordoostelijke traptoren, de voorganger van de Metselaarstoren 
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10  Het archeologisch onderzoek van 2007, overzicht van de werkput richting zuidwesten. De Metselaarstoren 
met onder de in de 20ste eeuw aangebrachte betonbalk de fundering van de oorspronkelijke laat-15de-eeuwse 
traptoren. Links de schildmuur van de stadsmuur met rechts de aanbouw (muurdam) 
 
 
 

 
 
11  De stadsmuur en aansluiting hiervan op het poortgebouw gedurende het archeologisch onderzoek van 1993, 
gezien richting zuidwesten  
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De muur rustte op een roosterfundering die alleen in aanzicht te documenteren was. In de 
lengterichting onder de muur lag een 0,21 m dikke, aan de onderzijde afgeronde balk van 
eikenhout. Deze rustte op twee 0,3 m dikke dwarsbalken met een onderlinge afstand van 
1,7 m. Halverwege was aan de bovenkant van de legger een rechthoekige gording van 22 
x 7,5 cm ingelaten. Palen konden niet worden waargenomen.9 
 

   
 
12  Werkput 1 van het onderzoek in 1993. Zichtbaar is de schuin op het poortgebouw georiënteerde stadsmuur. 
Op de achtergrond is onder de Metselaarstoren de fundering van de noordoostelijke traptoren te zien die in 2007 
is gedocumenteerd. Het detail rechts toont de natuurstenen band onderlangs het metselwerk die op de 
roosterfundering rust  
 
Stadsmuur 
Bij de Archeologische Begeleiding van 1993 werd de schildmuur (S 1) van de stadsmuur 
over een afstand van 6 m over de volledige breedte gedocumenteerd (afb. 8). De 1,40 m 
brede schildmuur was opgetrokken in rode en roodgele, appelbloesemachtige, bakstenen 
van 21/22 x 10/10,5 x 4,5 / 5 cm.10 Aan de onderkant van het metselwerk liep een 0,56 m 
hoge natuurstenen rand. Deze rustte direct op een roosterfundering. Het funderingshout 
van de schildmuur bestond uit een stuk hergebruikt scheepshout dat was gelegd op de 
roosterfundering van de oostgevel van het poortgebouw. Op deze wijze was een directe 
aansluiting gecreëerd tussen de stadsmuur en het poortgebouw (afb. 12).  
In het metselwerk van de oostgevel (S 2) waren twee soorten baksteen verwerkt. Onderop 
het funderingsrooster kwamen eerst vier lagen rode baksteen van 25 x 11 x 6 cm met drie 
versnijdingen. Daarboven waren gele bakstenen van 19 x 9 x 4,5 cm gebruikt. Ertussen 
was een 0,56 m hoge natuurstenen rand ingevoegd, die op dezelfde hoogte lag als die in 
de stadsmuur. Dit natuurstenen onderdeel ontbrak opvallenderwijs in de gevel van de 
poort aan de binnenkant van de stadsmuur. Hier was het muurwerk van de poort gemaakt 
van rode en roodgele bakstenen van 23 x 11 x 5 / 5,5 cm. De indruk bestaat dat dit het 
oorspronkelijke muurwerk van de poort betreft, terwijl het metselwerk van de poort aan de 
buitenzijde van de muur een secundaire bekleding betreft: de twee soorten bakstenen en 
de natuurstenen rand zouden dan vóór het oorspronkelijke metselwerk zijn geplaatst. 
 

                                                      
9 Opvallend was dat in de vakken van het rooster volgens aannemer Fred Schmidt geen palen zijn gevoeld met 
een sonde. 
10Vondstnummer  WAAG1-1. 
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Bij de Archeologische Begeleiding van 2007 is een nieuw deel van deze stadsmuur (S 1) 
over een afstand van 3,65 m vrijgelegd. Het ging om metselwerk dat in het verlengde van 
het tracé van de schildmuur uit 1993 lag en tevens daarop aansloot. Een nieuw element 
was een muurdeel dat loodrecht op de schildmuur stond en dat hiermee in verband was 
gemetseld. Dit strekte zich in noordwestelijke richting uit over een afstand van minimaal 
2,20 m tot 0,10 m uit de noordoosthoek van de 15de-eeuwse onderbouw van de 
noordoostelijke traptoren. De beperkte omvang van de werkput maakte het niet mogelijk 
om deze muur over de volledige breedte in het zicht te krijgen of om het verdere verloop 
ervan in noordwestelijke richting te kunnen vaststellen. Hierdoor is niet duidelijk of de 
dwarsmuur een aanbouw of een hoek in het tracé van de stadsmuur was. 
 
Ter hoogte van de binnenhoek met de dwarsmuur werden van de eikenhouten 
roosterfundering twee leggers (22 en 28 cm dik) en 2 gordingen (19 en 20 cm breed, 14 
en 15 cm dik) gedocumenteerd. Beide gordingen lagen op circa 0,8 – 0,9 m uit de hoek 
(afb. 14). De legger van de schildmuur werd ondersteund door paal (doorsnede 0,15 m). 
Achter de muur bevonden zich twee heipalen die niet in verband te brengen zijn met de 
fundering (breedte 0,22 en 0,18 m).  
 

 
 
13  De torenfundering (links) en hier langs lopende uitbouw van de stadsmuur (rechts) 
 

 
 
14  Aanzicht van de stadsmuur met onder het metselwerk een houten ligger en een loodrecht hierop geplaatste 
gording   
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4  Conclusie 

De Archeologische Begeleiding 2007 heeft geresulteerd in een nadere invulling van de 
bouwgeschiedenis van de noordoostelijke laat 15de-eeuwse traptoren van de Sint 
Anthoniespoort en de bijbehorende stadsmuur.  
 
Er zijn in de eerste plaats muurdelen in kaart gebracht die in verband staan met 
vraagstukken ten aanzien van het tracé en de constructie van de 15de-eeuwse 
stadsmuur. In het verlengde van de in 1993 gedocumenteerde muur is een in verband 
ermee en in een haakse hoek gemetselde dwarsmuur aangetroffen. De werkput was te 
klein om vast te stellen hoe lang dit deel was. Het was daarom niet duidelijk of de rechte 
hoek hier duidt op een knik in de stadsmuur die langs de noordoostelijke traptoren heen 
liep. Een andere verklaring is dat we te maken hebben met een muurdam waarop de 
weergangsbogen gelegen hebben.  
 
Het in 1993 gedocumenteerd muurstuk voedt de discussie over de datering en fasering 
van de stadsmuur ten opzichte van die van de poort. Een belangrijk gegeven hierin is de 
vaststelling dat het funderingshout aan de buitenzijde van de stadsmuur op dat van de 
noordgevel van de poort lag. Dit zou een bouwvolgorde van de poort en muur binnen één 
bouwproces kunnen aangeven, maar ook een fasering waarbij de muur in een later 
stadium is toegevoegd. Het feit dat het onderwerk met twee soorten bakstenen en een 
natuurstenen band langs de buitenzijde van de stadsmuur in verband met het 
aansluitende deel van de poort is gemetseld, hoeft geen aanwijzing te zijn voor een bouw 
in één fase, aangezien dit een toegevoegde bekleding van stadsmuur en poort kan zijn.  
 
Een tweede observatie is dat het opgegraven deel van de stadsmuur in het verlengde en 
hetzelfde tracé lag als de stadsmuur langs de westelijke oever van de Geldersekade. Bij 
eerdere archeologische waarnemingen in 1963 en 1996 is de aanwezigheid van de 
stadsmuur onder de kademuur aldaar vastgesteld.11 Met het onderzoek in 2007 is nu 
duidelijk geworden dat de muur niet loodrecht op de poort aansloot, maar in een hoek van 
42 graden. De poort immers was met binnengevel georiënteerd op de Zeedijk, 
 
Verificatie van deze archeologische bevindingen met afbeeldingen van de poort en de 
stadsmuur op historische kaarten leidt tot een nadere verfijning van vragen over de 
bouwgeschiedenis van de stadsmuur. Op de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1544 (afb. 
15) bestaat het walstuk tussen de Schreierstoren en de Sint Anthoniespoort uit een rechte 
muur met drie torens in het tracé van de Geldersekade. Ter hoogte van de latere 
Nieuwmarkt maakt de muur een scherpe knik en buigt hij loodrecht af naar de oostgevel 
van de poort (afb. 3 en 15). Zijn historische tracé sluit niet aan met het geprojecteerde 
verloop van het opgegraven muurdeel dat schuin op de poort is georiënteerd is en, 
wanneer doorgetrokken, via de Geldersekade recht uitkomt bij de Schreierstoren (afb. 2). 
Het archeologisch beeld van een schuin op de poort georiënteerde muur wordt bevestigd 
door de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 (afb. 16), de kaart die Joost 
Jansz Bilhamer uit 1578 (afb. 17) en de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597 (afb. 
18).  
                                                      
11 Waarneming ter hoogte van de Schreierstoren door het Instituut voor Pre- en Protohistorie (IPP) van de 
Universiteit van Amsterdam in 1963 en een waarneming door BMA in 1996 (topocode GEL). 
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Van Cornelis Anthonisz is bekend dat hij ten behoeve van een betere weergave het 
perspectief waar nodig heeft aangepast. Of de scherpe knik in de stadsmuur aan een 
dergelijke artistieke vrijheid moet worden toegeschreven is onwaarschijnlijk. Een 
mogelijke verklaring voor de opgegraven muur ligt in de vestingbouwkundige 
ontwikkelingen in het midden-16de-eeuwse Amsterdam. In 1545 werd de Italiaanse 
militaire ingenieur Allessandro Pasqualini door de stad aangetrokken om het walstuk 
tussen de Schreierstoren en de Sint Anthoniespoort te moderniseren. Zijn ingreep 
bestond uit het vervangen van de drie muurtorens door één rondeel. Het is echter niet 
ondenkbaar dat hij tegelijkertijd, met een optimale flankering ervan in gedachten, de 
stadsmuur ter hoogte van de aansluiting op de poort heeft rechtgetrokken. De 
vernieuwing van de vestingwerken heeft een aantal jaren in beslag genomen. Uit de 
resoluties van de Amsterdamse vroedschap uit de jaren 1545-1550 valt op te maken dat 
bepaalde niet nader genoemde delen van het muurtracé tussen de Sint Anthoniespoort en 
de Schreierstoren vanaf de fundering geheel nieuw opgetrokken werden.12  
 

 
 
15  De Sint Anthoniespoort, detail van de stadsplattegrond van Cornelis Anthonisz, 1544 (afb. 3). Het muurtracé 
tussen de Schreierstoren en de poort (rechts) heeft een recht verloop langs de kade van de stadsgracht, waarna 
deze met een scherpe knik afbuigt naar de poort. Opvallend is dat de stadsmuur een recht verloop heeft van de 
Schreierstoren tot aan de kop van de Zeedijk, waar deze met een scherpe knik afbuigt naar de poort 
(Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
16  Het muurtrace tussen de Sint Anthoniespoort (links) en de Schreierstoren (rechts) op de stadsplattegrond 
van Jacob van Deventer uit 1560. De drie tussenliggende muurtorens hebben in 1545 plaatsgemaakt door één 
rondeel binnen het muurtracé tussen deze poort en de Schreierstoren. Het kaartnoorden ligt rechts 

                                                      
12 Van Iterson en Van der Laan 1986, 73 (Fo. 28v, 1545) en 109 (Fo. 63, 1550). 
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17  De Sint Anthoniespoort op een uitsnede van de plattegrond van het Minderbroederklooster uit 1578 door 
Joost Jansz Bilhamer. Hierop is de aansluiting van de stadsmuur op het poortgebouw te zien. De muur aan de 
noordkant (links) heeft een recht verloop tot aan de (huidige) Geldersekade. Het kaartnoorden ligt links 
 

       
 
18  De Sint Anthoniespoort op de stadsplattegrond van Pieter Bast. Links de eerste uitgave uit 1597 met daarop 
het op de poort aansluitende muurwerk. Op de editie van 1615 (rechts) is de muur inmiddels gesloopt 
(Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
19  De Sint Anthoniespoort na verbouwing tot Waag temidden van het nieuwe marktplein, de Nieuwmarkt. 
Uitsnede uit de stadsplattegrond van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 (Stadsarchief Amsterdam) 
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Van de situatie van voor 1545 bestaat alleen de kaart van Cornelis Anthonisz. Voor de 
opgegraven muurresten zou dit betekenen dat deze niet hebben toebehoord aan de 
oorspronkelijke laat-15de-eeuwse stadsmuur, maar aan het aangepaste deel van rond 
1545. Bouwsporen in de zijgevel van de poort zouden dan aan het zicht zijn onttrokken 
door nieuw metselwerk met een natuurstenen band die als bekleding van de poort gevel 
buiten de stadsmuur diende en in 1993 is gedocumenteerd.  
 
Naast de stadsmuur heeft de archeologische begeleiding van 2007 tevens heeft een deel 
van de noordwestelijke traptoren in het zicht gebracht die in 1617 is opgehoogd tot de 
Metselaarstoren (afb. 19). De oorspronkelijke laat 15de-eeuwse traptoren bleek een van 
de vroeg-17de-eeuwse toren afwijkend en onregelmatig grondplan te hebben met een 
zuid en oostgevel loodrecht op elkaar en een schuin georiënteerde noordoost gevel. 
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