
 
AAR 52 

 

 
 
 

 

 Plavuizen in de Kalverstraat  
 
Archeologische Begeleiding Kalverstraat 151,  
Amsterdam (2008) 
 
AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 52, 2010 

Jerzy Gawronski, Jørgen Veerkamp 
 

 
 
 





 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Plavuizen in de Kalverstraat’ 

AAR 52 

3

Inhoud 

Inhoud 3 

Basisgegevens 4 

1 Inleiding 5 

2 Achtergronden en vraagstellingen 6 
2.1 Achtergronden 6 
2.2 Vraagstellingen en methodiek 7 

3 Sporen, structuren en vondsten 9 
3.1 Fase 1 1450-1600 9 
3.2 Fase 2 1600-1700 11 
3.3 Fase 3 1700-1850 12 
3.4 Fase 4 1850-1950 13 
3.5 Vondsten 14 

4 Conclusie 17 

5 Literatuur 18 

Bijlage 1 Sporen 19 

Bijlage 2 Vondsten 21 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Plavuizen in de Kalverstraat 

AAR 52 

4 

Basisgegevens 

Toponiem  Kalverstraat 
Adres Kalverstraat 151 
Kadaster ASD04 F 07793  
RD-coördinaten NW X 121.218 Y 486.875 
 NO X 121.234 Y 486.880 
 ZO X 121.220 Y 486.870 
 ZW X 121.235 Y 486.875 
TOPO-code BMA KA9 
OM-nummer 27848 
Opdrachtgever  Stichting Vischjager 
  Amstelveen 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Stadsdeel Centrum  
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De locatie van de Archeologische Begeleiding in de Kalverstraat binnen het stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

In maart en april 2008 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) in opdracht van de Stichting Vischjager een Archeologische 
Begeleiding (AB) uitgevoerd op perceel Kalverstraat 151. Aanleiding voor het onderzoek 
was de ontgraving van een kelderruimte tot 2,30 m ÷ NAP over de volle lengte van het 
perceel. Deze bouwingreep zou leiden tot verstoring en aantasting van eventuele 
archeologische overblijfselen in de bodemlagen tot deze diepte.   

Voor het perceel gold een hoge archeologische verwachting. De Kalverstraat is 
gelegen in een zone van het historisch centrum met de vroegste stedelijke ontwikkeling 
en een rijk en gevarieerd bodemarchief. De archeologische verwachting voor dit 
specifieke perceel heeft met name betrekking op sporen van bebouwing en bewoning 
vanaf de 15de eeuw.  

Er diende archeologisch onderzoek in de bouwfasering te worden opgenomen 
voor de documentatie en berging van archeologische sporen en bodemvondsten. 
Vanwege de civieltechnische randvoorwaarden die voor een dergelijke inpandige 
ontgraving gelden was geen archeologisch veldwerk vooraf mogelijk. De AB is daarom 
uitgevoerd als onderdeel van de feitelijke civieltechnische ontgraving. 
 

 
 
2  Het onderzoeksterrein binnen de topografische situatie van 2008 
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2  Achtergronden en vraagstellingen  

2.1  Achtergronden 

De Kalverstraat dankt zijn naam aan de Kalvermarkt die van oorsprong op de Dam werd 
gehouden. De eerste vermelding van de Kalverstraat dateert uit 1393. Met de naam 
Kalverstraat werd het gedeelte van de Dam tot de Wijde Kapelsteeg aangeduid. Het 
vervolg van de straat tot de Osjessluis, het huidige Spui, heette aanvankelijk ‘Die Lane’ of 
‘Byndwijck’ (Binnenwijk) genoemd naar de buurt rond deze sluis.1 Aan het eind van de 
laan lag de Bindwijkerpoort waarlangs men de stad aan de zuidzijde kon verlaten. Het 
zuidelijk deel van de stad werd grotendeels in de as gelegd bij de stadsbrand van 1421 en 
werd daarna weer opgebouwd en uitgebreid.2 De Kalverstraat werd toen verlengd richting 
het huidige Muntplein waar een nieuwe stadspoort kwam te staan. Deze Regulierspoort 
werd voor het eerst in 1452 in schriftelijke bronnen vermeld, maar het is niet duidelijk of 
het toen al om een stenen bouwsel ging. Na voltooiing van de stadsmuur rond 1500 
bestond de Regulierspoort in ieder geval uit een stenen gebouw. 3  

Tussen 1486 en 1629 werd in het zuidelijk deel van de Kalverstraat - tussen Spui 
en Muntplein - de veemarkt gehouden. Dit deel van de straat werd in die tijd ook 
‘Ossenmarkt’ genoemd en het Muntplein ‘Schapenmarkt’. In de 17de eeuw groeide de 
Kalverstraat uit tot een belangrijke winkelstraat. In 1742 waren er meer dan 130 winkels 
langs de straat gevestigd.4 Deze ontwikkeling zette zich in de 19de en 20ste eeuw voort 
en in 2010 behoort de Kalverstraat tot de belangrijkste winkelstraten van Amsterdam. 
 

 
 
3  Het winkelpand Kalverstraat 151 in 1931, toen de vestiging van Lederwarenzaak Fox 

                                                      
1 Koot 1961, 277. 
2 Jansen 1971, 320. 
3 De Roon en Van Tussenbroek 2008, 4-5. 
4 Oldewelt 1944, 149, 154, 161, 167, 172. 
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Archeologische informatie over de ondergrond van het zuidelijk dit deel van de 
Kalverstraat is afkomstig van een opgraving in 1995 ter hoogte van de huidige Vendex-
driehoek aan de Kalverstraat 212-222. Dit onderzoek toonde aan dat de eerste 
bebouwing op dit deel van de Kalverstraat eind 15de eeuw verscheen en dat de 
onderliggende ophoging in twee fasen was aangebracht.5 De oudste ophoging dateerde 
uit circa 1425. De daaropvolgende ophoging vond plaats in het laatste kwart van de 15de 
eeuw, kort voordat het terrein werd bebouwd met een aantal woonhuizen.6 Het terrein 
achter deze 5 tot 6 m brede en 11 tot 15 m lange huizen liep door tot aan de Singel. Hier 
verrees in 1513 het Clarissenklooster. De orde van de Clarissen was de laatste die in 
Amsterdam toestemming kreeg voor de bouw van een klooster. 
 

 
 
4  Op deze luchtfoto uit 1995 zijn de locatie van het plangebied Kalverstraat 151 (1: rood omlijnd) en de locatie 
van de opgraving Kalverstraat 212-222 (2: geel omlijnd) gemarkeerd. Het zuidelijke deel van de Kalverstraat 
loopt tussen A = het Spui (de voormalige Osjessluis en Bindwijkerpoort) en B = het Muntplein (de voormalige 
Schapenmarkt en Regulierspoort) 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het pand Kalverstraat 151 is 17,8 m lang en 4,3 m breed. Binnen het bestaande pand zou 
tot max. 3,60 m onder maaiveld (2,30 m ÷ NAP) een kelder worden ontgraven. Vanwege 
de civieltechnische randvoorwaarden voor een dergelijke inpandige bodemingreep, kon 
het archeologisch veldwerk niet zelfstandig plaatsvinden, maar diende dit te worden 
geïntegreerd in de feitelijke civieltechnische uitvoering van de ontgraving.  
 Voorafgaand aan de verdieping van de kelderbak was het eerst nodig om een 
nieuwe fundering aan te brengen ter stabilisering van de bouwmuren. Tijdens de 
ontgraving werden een aantal momenten ingelast waarop de archeologische bouwsporen 
en de opbouw van de ondergrond konden worden gedocumenteerd. Ter hoogte van de 
achtergevel werd als eerste een proefput ontgraven tot de volledige diepte van de 
bouwput. Hier werd een oostprofiel gedocumenteerd. Vanwege de bodemverstoringen die 
met het funderingsherstel gepaard gingen bleek alleen het noordprofiel over een lengte 
van 17 m voldoende intact om historische bouwsporen te kunnen vastleggen. In de 
praktijk bleef de documentatie beperkt tot 12,5 m, aangezien de profielwand vanwege de 
instabiele ondergrond tijdens de ontgraving instortte. Vanwege vigerende 

                                                      
5 Vindplaats KA. 
6 Baart 1995, 243-246. 
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veiligheidsoverwegingen kon hier ter hoogte van de voorgevel verder geen archeologisch 
werk worden uitgevoerd. 
 
Bij de Archeologische Begeleiding (AB) stonden de volgende vragen in verband met de 
gebruiksgeschiedenis van de locatie centraal: 

• de aard en samenstelling van ophoging- en bebouwingssporen, in ieder geval 
vanaf de 15de eeuw, 

• de ruimtelijke verspreiding van bouwsporen en structuren, 
• de aanwezigheid van afvallagen, beerput of afvalkuilen, 
• de aard en datering van eventuele archeologische vondsten. 

 
De begeleiding is uitgevoerd door het veldteam van de afdeling Archeologie van BMA 
volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1. De profielen zijn 
gedocumenteerd middels digitale fotografie en tekening op schaal 1: 20. 
 

 
 
5  De profielwand met funderingsresten van de noordelijke zijgevel na instorting (gezien vanaf begane grond 
niveau). Het pand Kalverstraat 151 staat reeds op nieuwe ijzeren buispalen. De oranje baksteenmuur achter de 
brokstukken is de keldermuur van het belendende pand Kalverstraat 149 
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3  Sporen, structuren en vondsten 

De Archeologische Begeleiding heeft geresulteerd in de documentatie van 38 sporen in 
twee profielen die kunnen worden gerelateerd aan vier bouwfasen: 
Fase 1  1450-1600 
Fase 2  1600-1700 
Fase 3   1700-1850 
Fase 4  1850-1950 
 
3.1  Fase 1 1450-1600 

Het terrein tussen Kalverstraat en Rokin was voorafgaande aan de eerste bebouwing 
opgehoogd met venige kleizoden (S 6 en S 12) en enkele bruin/groene mestpakketten (S 
11) tot maximaal 0,80 m ÷ NAP. Op basis van enkele scherven van een grote aspot (KA9-
6) kan deze ophoging worden gedateerd rond het midden van de 15de eeuw.  

De eerste bebouwingssporen bestonden uit een fundering voor de noordelijke zij- 
en achtergevel. Hiervoor was een sleuf in de ophoging gegraven. De aanwezigheid van 
enkele verticaal eikenhouten planken (S 23) ter hoogte van het achterhuis duidt mogelijk 
op een bekisting van deze sleuf. In de sleuf waren op enkele plaatsen clusters 
elzenslieten geslagen (S 22, S 33 en S 35) waarop een 80 cm lange en 12 cm dikke 
eikenhouten plaat (S 38) en een elzen stam (S 21) rustten.7 Beide houtdelen samen 
hadden een verloop van circa 30 cm (van 1,36 m naar 1,70 m ÷ NAP) naar het westen 
(straatzijde) en fungeerden als onderlegger van de baksteenfundering en een muurstijl.  
 

 
 
6  Ontgraving gezien richting de Kalverstraat, rechts het noordprofiel. Onder de verschillende fases van het 
metselwerk is de donkerbruin/lichtbruin gevlekte venige kleizoden ophoging (S 6) zichtbaar 

                                                      
7 Houtdeterminaties door H. Ploegmakers, AWN Diemen. 
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6  Noord en Oostprofiel 
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7  Oudste fundering in het oostprofiel (achtergevel). De aanwezigheid van een gemetselde poer tussen de 
slieten en het langshout is een in Amsterdam niet eerder archeologisch gesignaleerde funderingsvariant8 

 
Ze waren afgedekt met een 5 cm dik laagje grijs zand (S 20), waarop de fundering (S 3) 
van (fragmenten van) rode baksteen was aangebracht.9 De sleuf was opgevuld met een 
gruizig zandpakket dat enkele scherven uit de eerste helft van de 15de eeuw (KA-4) 
bevatte. In de fundering zat een uitsparing waarin het onderste uiteinde van een 
eikenhouten muurstijl (S 29) nog aanwezig was. Onder de stijl zat een eikenhouten 
voetplaat (36 breed en 8 cm dik), die rustte op de eikenhouten funderingsplaat (S 38) met 
precies daaronder een cluster slieten (S 35). Een dendromonster van de stijl leverde geen 
datering.10 Uit deze bouwresten kan worden afgeleid dat het eerste pand hier werd 
opgetrokken met een houtskelet. 

De fundering van de achtergevel week af van die van de zijgevel. Hier was geen 
sprake van een sleuf, maar van twee kuilen in de ophoging waarin slieten waren geheid. 
Ter hoogte van deze slietenclusters waren met oranje/gele baksteen11 twee poeren 
gemetseld (S 8 en S 17). De insteek rond deze baksteenpoeren was verder opgevuld met 
kleiig veraard veen (S 7). Op de poeren rustte een 12 cm dik eiken langshout (S 8). Het 
originele metselwerk van deze eerste fase van de achtergevel (vergelijk S 3) was niet 
meer aanwezig. 

Na de plaatsing van de fundering in de ophoging was het loopvlak van het perceel 
tot circa 0,50 m ÷ NAP aangevuld met een circa 0,75 m dik pakket van geoxideerd, 
donkergrijs/zwart, rul venig materiaal met takjes en vliesjes (S 5 en S 10). 
 
3.2  Fase 2 1600-1700 

In de 17de eeuw werd het laat 15de-eeuwse pand gesloopt en het perceel opnieuw 
bebouwd. Ter hoogte van de zijgevels werd op de oorspronkelijke fundering (S 3) een 
nieuw pand opgetrokken (S 4). Daarbij zijn de muurstijlen van de eerste fase verwijderd. 
Het nieuwe metselwerk was met appelbloesembaksteen uitgevoerd.12. 
                                                      
8 Gawronski en Veerkamp 2003. 
9 Afmetingen 21,5 x 11 x 5 cm, baksteenmonster KA9-3. 
10 Datering Deutsches Archäologisches Institut, Dr. K-U Heußner, 2.4.2009, Lab. Nr. 53508.  
11 Afmetingen 21/22 x 10 x 4 cm. 
12 Afmetingen: 18 x 8,5 x 3,7 cm, baksteenmonster KA9-8. 
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De uitsparing in het metselwerk van de eerste fase (S 3) met resten van de eikenhouten muurstijl. Deze stond 
gefundeerd op een eikenhouten plaat  
 

De muur (S 4) van de zijgevel verjongde via twee versnijdingen naar het 
opgaande werk. In deze muur waren op drie plaatsen (sporen van) zandstenen neuten 
zichtbaar waarop de muurstijlen van de tweede fase steunden (S 18, 28 en 37). Dergelijke 
neuten waren ook in de tegenhanger van deze muur aan de zuidzijde van de bouwput 
aanwezig. De neuten van de muurstijlen was zo geplaatst dat ze samenvielen met dieper 
gelegen poeren of slieten: neut S 37 met slieten S 35 en poer S 38, neut S 18 met poer S 
34 en neut S 28 met slieten S 22. In het funderingswerk van S 3 ter hoogte van het 
achterhuis leek extra hout o.i.d. te zijn aangebracht (S 27) alvorens S 4 te metselen. Ten 
tijde van de profiel opname was dit hout grotendeels verwijderd. Er restte een recent 
uitbraakspoor met fragmenten van een eikenhouten balk. 

Het appelbloesem metselwerk van de achtergevel was direct op het 15de-eeuwse 
funderingshout (onderdeel van S 8) geplaatst nadat de muur van de eerste fase was 
verwijderd. Vermoedelijk was de fundering hier meer verzakt dan die van de zijgevel en 
kon met deze ingreep vanaf één gelijk niveau nieuw metselwerk (S 4) worden geplaatst.  
 
3.3  Fase 3 1700-1850 

In de daarop volgende fase is het pand geheel of gedeeltelijk vernieuwd. Dit is af te leiden 
uit het feit dat het metselwerk (S 4) in de zijgevel van het voorhuis grotendeels was 
verwijderd en aangeheeld met nieuw metselwerk in een oranje baksteen (S 36)13. Ter 
hoogte van de hoek tussen achterhuis en achtergevel zijn een aantal muurvlakken uit 
oranje baksteen (S 13, S 24 en S 25) aanwezig die tot dezelfde fase behoren. Op het 
muurvlak S 24 zijn duidelijk mortelresten herkenbaar die wijzen op de voormalige 
aanwezigheid van wandtegels, een indicatie voor de locatie van de keuken. Ook de 
vondst van resten van een waterkelder (S 2) in het vlak ter hoogte van deze hoek wijzen 
in deze richting.  

                                                      
13 Oranje, 19,5 x 9,5 x 4 cm. 
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Op het metselwerk S 4 en S 36 waren op enkele plaatsen resten van stucwerk (S 31) 
zichtbaar. De strook stuc op de overgang tussen S 4 en S 36 was nog intact en moet zijn 
opgebracht na het vernieuwen van het voorhuis (S 36). Een opvallend detail was een 10 
cm hoge zwarte veeg die langs de onderkant van dit fragment stucwerk liep. Vermoedelijk 
was dit streep veroorzaakt door het schoonhouden van de vloer waarbij een vuile bezem 
langs de muur streek. Deze simpele veeg op circa 0 m NAP vormt zo een indicatie van 
het toenmalige vloerniveau van het souterrain: het huidige (2008) straatniveau en begane 
grond liggen op 1,30 m + NAP.  
 
3.4  Fase 4 1850-1950 

Op basis van het gebruikte bouwmateriaal is duidelijk dat ook in de periode 1850-1950 
regelmatig delen van het metselwerk zijn vernieuwd. In de zijgevel was een omvangrijk 
vlak (S 26) uitgevoerd in Waalsteen, een baksteentype dat vanaf het midden van de 19de 
eeuw in zwang kwam. Deze lichtbruin / paarse fabriekssteen met een formaat 21 x 10 x 5 
cm was ook gebruikt in de achtergevel (S 15). Dit laatste metselwerk was gezet op een 
betonbalk die steunde op twee poten van beton. Frappant is dat deze poten precies op 
één lijn zaten met de 15de-eeuwse poeren (S 8 en S 17). De open ruimte in het 
metselwerk van de vorige fase (S 13) tussen beide beton poten was opgevuld met zand 
en puin (S 16). 
 

  
 
8  De recente achtergevel uit Waalsteen (S 15) staat gefundeerd op een betonbalk op 2 ‘poten’ (S 14). Op het 
langshout waren nog metselresten van fase 2 (S 4 )en fase 3 (S 13) aanwezig. De tussenruimte onder de 
betonbalk was opgevuld met zand en puin (S 16) 
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3.5  Vondsten 

De hoeveelheid vondsten op deze vindplaats was bescheiden. De oudste ophoging 
bevatte een aantal scherven van een aspot (KA9-6) en in het zand en tussen de slieten 
van de zijgevel-fundering zaten fragmenten van een bakpan en een grape (KA9-4). Dit 
huishoudelijke vaatwerk kon worden gedateerd in de eerste helft van de 15de eeuw. Uit 
de waterkelder (S 2) in het achterhuis kwam een 19de-eeuwse benen tandenborstel (KA-
2-1) tevoorschijn. 

Verreweg de meeste vondsten werden gedaan bij de ontgraving van de bovenste 
1,50 m grond, die bestond uit geroerde zandige klei met opvallend veel bouwpuin (S 1). 
Tussen dit bouwpuin zat een scherf van een 15de-eeuwse bakpan (KA9-1) en een grote 
hoeveelheid zeer gefragmenteerde plavuizen. Alle plavuizen dateerden van voor 1600 en 
behoorden tot de eerste bouwfase. Waarschijnlijk waren ze afkomstig van de sloop van 
het pand in de eerste fase rond 1600. Nadat de plavuizen in de inpandige ophoging van 
fase 2 terecht waren gekomen zijn ze bij daaropvolgende sloop- en verbouwingsfasen 
verder in de ondergrond verspreid geraakt. De in Amsterdam gangbare 17de- en 18de-
eeuwse oranje plavuizen (standaardformaat 22,5 x 22,5 cm) van jongere bouwfasen 
ontbraken onder deze vondsten.  

De plavuizen waren te onderscheiden in ongedecoreerde (KA9-1) en 
gedecoreerde exemplaren (KA9-10).14 De ongedecoreerde plavuizen kenden drie 
varianten: geel/rood geglazuurde exemplaren van 13,5 x 13,5 x 4 cm, donkergroen 
geglazuurde van 12 x 12 x 2,3 cm en ongeglazuurde van 16,5 x 16,5 x 3,5 cm. De tegels 
werden geel gekleurd met slib dat voor het afbakken werd aangebracht. Door dit 
ongelijkmatig over het oppervlak te verdelen ontstond er een gevlamd geel/rood decor. De 
oranjerode plavuis werd donkergroen door een laagje loodglazuur met koperoxide. In 
Amsterdamse context dateren de kleine, relatief dikke (4-3,5 cm) plavuizen over het 
algemeen uit de 15de eeuw.15  

De gedecoreerde plavuizen waren roodbakkend vierkante tegels van circa 14 x 14 
x 2,1 cm met een decoratie in gele slib. Er waren twee soorten versieringen, ieder uit een 
andere periode. De oudste exemplaren (1450-1500) hadden een decoratie van lijnen en 
kwartcirkels waarin motieven en tekst waren uitgespaard. De plavuizen maakten 
onderdeel uit van een vierkantvlak waarin ze in de juiste rangschikking een doorlopende 
gotische tekst toonden (afb. 9 en 11), die luidde: ‘die tyt is cort, die doot is snel, wacht u 
va sonde, soe doedi wel’. De andere iets jongere groep gedecoreerde plavuizen (1500-
1550) hadden een floraal Renaissance motief. Ook deze plavuizen maakten onderdeel uit 
van een vierkantvlak (afb. 10 en 11.) 

Archeologische parallellen van deze plavuizen zijn schaars in Amsterdam. Een 
complete plavuis met de tekst ‘die tyt is cort’ en ‘wacht u va sonde’ en enkele fragmenten 
van plavuizen met het florale motief zijn in 1980 opgegraven op het Waterlooplein.16 Deze 
vondsten waren afkomstig van een afvalpakket dat eind 16de eeuw werd gebruikt om de 
bocht in de rivier de Amstel aan te plempen. Ook elders in het land zijn maar weinig 
voorbeelden van deze plavuizen bekend. In de collectie van Museum Boymans van 
Beuningen zijn zes exemplaren met de tekst aanwezig, in Den Bosch zijn twee complete 
exemplaren opgegraven en in Gouda en Alkmaar zijn enkele fragmenten gevonden.17 
Afgaande op het gering aantal bodemvondsten was een dergelijke vloerbedekking 
zeldzaam en waarschijnlijk kostbaar. 

                                                      
14 Van de grotere fragmenten van elk van beide soorten zjjn respectievelijk vier en 6 exemplaren verzameld als 
referentie collectie.  
15 Gawronski en Veerkamp 2005.  
16 Respectievelijk WLO-155-180 en WLO-155-173, 174 en 175 
17 Inv, nr. A 5075, De Jong 1980, 95 en mededelingen van resp. R. van Genabeek en S. Ostkamp. 
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9  Vier fragmenten van gedecoreerde plavuizen afkomstig uit de inpandige ophoging in de Kalverstraat 151. De 
plavuizen (14 x 14 x 2,1 cm) maken onderdeel uit van een vierkantvlak (vergelijk afb. 11) (KA9-10) 
 
 

 
10  Twee fragmenten van gedecoreerde plavuizen (14 x 14 x 1,8 cm) met floraal motief afkomstig uit de 
inpandige ophoging in de Kalverstraat 151 (vergelijk afb. 11)(KA9-10) 
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11  Boven een plavuisje (WLO-155-180) met in gotische letters de tekst ‘die tyt is cort’ en ‘wacht u va sonde’ en 
onder enkele fragmenten met floraal motief (WLO-155-173/5). De plavuis en de fragmenten zijn bij 
archeologisch onderzoek in 1980 gevonden in een laat 16de-eeuws afvalpakket ter hoogte van het huidige 
Waterlooplein. Deze vondsten zijn vergelijkbaar met die uit de kelder van Kalverstraat 15118 

                                                      
18 Decor-reconstructie R. Tousain BMA 
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4  Conclusie 

De archeologische begeleiding van de ontgraving van de kelder heeft aanvullende 
informatie opgeleverd over de ontwikkeling van bebouwing langs de Kalverstraat. De 
eerste bebouwing op het perceel Kalverstraat 151 dateerde uit het midden van de 15de 
eeuw. Daarvoor was het perceel opgehoogd. Het weinige vondstmateriaal (KA9-6) in de 
ophoging (S 6) kon worden gedateerd tussen 1400-1450. Vanaf deze eerste fase tot het 
huidige pand zijn minimaal vier bouwfases te onderscheiden (1450-1600, 1600-1700 en 
1700-1850 en 1850-1950).  

Uit de gedocumenteerde delen van de noordelijke zijgevel en achtergevel blijkt 
dat deze bouwmuren vanaf de eerste fase met elkaar in verband te hebben gestaan en 
dat het perceel vanaf het begin over de gehele lengte van bebouwd. Bij alle volgende 
bouwfasen werd gebruik gemaakt van de oorspronkelijke fundering uit de 15de eeuw. De 
fundering van de achtergevel was een stuitfundering met korte slieten waarop poeren 
waren gemetseld met daarop een langshout. Deze funderingsvariant was in Amsterdam 
nog niet eerder archeologisch waargenomen. 

De vindplaats leverde relatief weinig vondsten. Er was nog wat scherven in de 
vlijlaag van de oudste zijgevelfundering en tussen de slieten van de fundering van de 
achtergevel die uit de eerste helft van de 15de eeuw dateerden. Opvallend afwezig was 
een beerput op het perceel. Mogelijk is die er wel geweest maar is deze verwijderd bij een 
van de recentere bouwfasen. Wel is tegen de achtergevel een standaard waterkelder 
aangetroffen met daarin een 19de-eeuwse benen tandenborstel.  

Een grote hoeveelheid fragmenten van plavuizen gaf informatie over de 
verschillende vloeren die tijdens de eerste bouwfase tot circa 1600 in het huis waren 
aangebracht. Het ging deels om ongedecoreerde plavuizen, maar ook een reeks 
gedecoreerde exemplaren die in een vierkantvlak een doorlopende gotische tekst ‘die tyt 
is cort, die doot is snel, wacht u va sonde, soe doedi wel’ vormden. Van dergelijke 
plavuizen uit de tweede helft van de 15de eeuw zijn maar weinig archeologische 
parallellen bekend, ondermeer uit Amsterdam (Waterlooplein), Gouda en Alkmaar. Een 
tweede groep plavuizen was met een bloemenmotief versierd en dateerde uit de eerste 
helft van de 16de eeuw. Wie de toenmalige bewoner van Kalverstraat 151 was, is niet 
bekend. Een rijk interieur met dergelijke versierde plavuizen duidt in ieder geval op een 
zekere welstand. In de 15de en 16de eeuw hadden zich meer welvarende 
Amsterdammers in de Kalverstraat gevestigd. Een van de bekendste was bankier, 
koopman en humanist Pompeius Occo, die het bijzonder luxe huis ‘Het Paradijs’ 
Kalverstraat 13 bewoonde.19 
 
 
 

                                                      
19 Dudok van Heel1984, 60. 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Plavuizen in de Kalverstraat 

AAR 52 

18 

5  Literatuur 

Baart, J., ‘Clarissen aten van eenvoudig aardewerk’, Ons Amsterdam 47 (1995), 243-246 
 
Dudok van Heel, S.A.C., ‘Oligargieën in Amsterdam voor de Alteratie van 1578’, in: 
Jonker, M. e.a. (red.) Van stadskern tot stadsgewest. Stedebouwkundige geschiedenis 
van Amsterdam. Amsterdam 1984, 35-62 
 
Gawronski, J. en J. Veerkamp, ’Over staal, kleef en stuit. Funderingen in Amsterdam’, in: 
J.Gawronski, F. Schmidt en M.-Th. Van Thoor (red), Amsterdam Monumenten & 
Archeologie 2. Amsterdam 2003, 10-23 
 
Gawronski, J. en J. Veerkamp, ’Plavuizen. Amsterdamse vloeren archeologisch bekeken’, 
in: J.Gawronski, F. Schmidt en M.-Th. Van Thoor (red), Amsterdam Monumenten & 
Archeologie 4. Amsterdam 2005, 120-131 
 
Jansen, L., ‘De Kalverstraat, van rivierdijk tot winkelstraat’, Ons Amsterdam 23 (1971), 
316-320 
 
Jong, J.W.M. de, ‘Catalogus’, in: Thuis in de middeleeuwen. Het Nederlands 
burgerinterieur 1400-1535. (Tentoonstelling Provinciaal Overijssels Museum 5 oktober tot 
31 december 1980) Zwolle 1980, 87-191 
 
Koot, T. ‘De Kalverstraat’, Ons Amsterdam 13 (1961), 277-282 
 
Oldewelt, W.F.H., Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742. 
Amsterdam 1945 
 
Roon, D. de en G. van Tussenbroek, ‘De Munttoren te Amsterdam. Bewogen 
geschiedenis van een stedebouwkundige wees’, Amstelodamum 95 (2008), 3-25 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Plavuizen in de Kalverstraat’ 

AAR 52 

19

Bijlage 1 Sporen 

S NAP NAP 

onder 

beschrijving interpretatie vondst

nr 

datering 

1 1,30 m + 0,50 m ÷ stort van zandige klei met veel bouwpuin tot huidig 

straat niveau, op S 5 

inpandige ophoging, 

geroerd bij bouw en 

sloop 

KA9-1 1600-1950 

2  1,20 m ÷ gemetselde bak met klamplaag van baksteen, 100 x 

175 cm, bruine harde klinkers 23 x 10,5 x 3,5/4 cm 

waterkelder, fase 3/4 KA9-2 1700-1950 

3 0,50 m ÷ 1,50 m ÷ pakket van rode baksteenfragmenten (enkelen nog 

heel: 21,5 x 11 x 5 cm) in gruizig zand, op S 21, 23, 

onder S 4 

vlijlaag, fase 1 KA9-3 

KA9-4 

1450-1500 

4 0,10 m + 0,86 m ÷ muurwerk van appelbloesem (16,5/17 x 8 x 3,5/4 cm) 

maximaal 14 steenlagen, 2 versnijdingen. Ligt op S 3. 

bevat zandstenen neut S 18 

muurwerk, fase 2 KA9-8 1600-1650 

5 0,50 m ÷ 1,25 m ÷ rul, donker grijs/zwart pakket op S 6, eerste aanvulling 

na funderingsaanleg (= S 10) 

aanvulling, fase 1  1450-1500 

6 1,25 m ÷ 2,30 m ÷ hard, venig kleizodenpakket in noordprofiel = S 12 in 

oostprofiel 

ophoging, fase 1 KA9-6 1450-1500 

7 0,74 m ÷ 1,16 m ÷ veraard veen, kleiig, aan weerszijden van poer en 

onder langshout, op S 10 in oostprofiel 

insteekvulling, fase 1  1450-1500 

8 0,78 m ÷ 1,22 m ÷ geel/oranje bakstenen poer (21/22 x 10 x 4 cm) 

inclusief slieten eronder en een eikenhouten 

langshout erboven, insteek aangevuld met S 7 

fundering, fase 1  1450-1500 

9 0,74 m ÷ 1,88 m ÷ kuil met beer in westprofiel, onderin gruispakket, door 

S 8, 10, 11 en 12 

beerkuil, fase 1?  1450-1500 

10 0,82 m ÷ 1,24 m ÷ rul, geoxideerd venig pakket met takjes en vliesjes 

etc, zwart. Onder S 7 en op S 11 (= S 5) 

aanvulling, fase 1  1450-1500 

11 1,20 m ÷ 1,50 m ÷ bruin groen gekleurde mest met laagjes stro en dunne 

klei, onder S 10, op S 12, doorsneden door S 9 

mestpakket, fase 1  1450-1500 

12 0,80 m ÷ 1,90 m ÷ hard, venig kleizodenpakket in westprofiel = S 6 in 

noordprofiel 

ophoging, fase 1  1450-1500 

13 0,00 m 0,58 m ÷ mestelwerk van oranje baksteen (19,5 x 9,5 x 4 cm) in 

oostprofiel, op S 4, mogelijk gelijk aan S 24, S 25 en S 

36 

muur, fase 3  1700-1850 

14 0,72 m + 0,46 m ÷ betonbalk op "poten", die steunen t.h.v. de poeren S 8 

en S 17 

fundering, fase 4  1850-1950 

15 0,72 m + 1,30 m + muurwerk van waalsteen (21 x 10 x 5 cm), op beton S 

14 

achtermuur, fase 4  1850-1950 

16 0,20 m + 0,52 m ÷ zand en puinpakket, tussen S 15 en S 13 opvulling, fase 4  1850-1950 

17 0,88 m ÷ 1,32 m ÷ poer van metselwerk onder eikenbalk S 8, vergelijk 

poer S 8 

fundering, fase 1  1450-1500 

18 0,28 m + 0,12 m + zandstenen blok maakt onderdeel uit van S 4, ook 

zichtbaar in zuidelijke zijgevel. (vergelijk S 28) 

neut voor houtskelet,  

fase 2 

 1600-1700 

19 0,00 m 1,30 m + recent metselwerk in voorhuis zijgevel fase 4  1850-1950 
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20 1,20 m ÷ 1,60 m ÷ grijs laagje zand over het funderingshout op S 6, geldt 

mogelijk als onderste laag van vlijlaag S 3 

egalisatie laagje,   

fase 1 

 1450-1500 

21 1,36 m ÷ 1,70 m ÷ boomstam in S 6, overdekt met zandlaagje S 20, sluit 

aan op slieten S 22 

fundering, fase 1 KA9-5 1450-1500 

22 1,28 m ÷ 2,00 m ÷ slieten, strak  naast elkaar geheid in de ophoging S 6, 

aansluiting met S 21 

fundering, fase 1 KA9-7 1450-1500 

23 1,10 m ÷ 1,54 m ÷ 2 staande eiken planken, dwars in S 3, in fundering 

van achterhuis 

bekisting funderings 

sleuf?, fase 1 

 1450-1500 

24 1,30 m + 0,54 m + gemetselde boog met resten wandtegels, onderdeel 

van de keuken in achterhuis? 

locatie keuken, fase 3  1700-1850 

25 0,50 m + 0,50 m ÷ oranje metselwerk in achterhuis, onder S 24, in 

noordprofiel. Mogelijk gelijk aan S 13 in westprofiel 

muur, fase 3  1700-1850 

26 1,30 m + 0,32 m + recent metselwerk in achterhuis, staat koud op S 4 zijgevel achterhuis, 

fase 4 

 1850-1950 

27 0,76 m ÷ 0,88 m ÷ eikenhout, onder westhoek S 4, vermoedelijk 

onderdeel van houten gestapelde poer o.i.d., rest is 

verwijderd 

fundering,  fase 2  1600-1700 

28 0,42 m + 0,10 + uitbraakspoor in S 4, ter hoogte van voormalige neut neut houtskelet,    

fase 2 

 1600-1700 

29 1,05 m ÷ 1,40 ÷ m fragment van een rechtopstaande balk, ingepast in 

een sleuf in S 3, steunt op een eikenhouten slof van 

36 cm breed en 8 cm dik, onder S 30 

muurstijl, fase 1 KA9-9 1450-1500 

30 0,66 m ÷ 1,05 m ÷ vulling in sleuf in S 3 waar voorheen de muurstijl zat braakspoor, fase 2  1600-1700 

31 0,56 m + 0,12 m + fragmenten pleisterwerk op S 4 met een rechte 

onderzijde en zwart veegspoor 

stucwerk souterrain, 

fase 4 

 1700-1850 

32 0,70 m ÷ 1,25 m ÷ braakspoor in S 3, t h v funderingshout S 33 fundering, fase 1  1450-1500 

33 1,12 m ÷ 2,30 m ÷ houten leggers of kespen en een sliet in S 3 fundering, fase 1  1450-1500 

34 1,70 m ÷ 2,20 m ÷ eikenhout, mogelijk een groot blok, in S 3 op 6 m fundering poer, fase 1  1450-1500 

35 1,54 m ÷ 2,25 m ÷ slieten en eikenhout ter hoogte van muurstijl S 29 in S 

6 

fundering, fase 1  1450-1500 

36 0,90 m + 0,60 m ÷ metselwerk van lichtbruin/oranje baksteen (19,5 x 9,5 

x 4 cm) 

fase 3  1700-1850 

37 0,40 m + 0,23 m + zandstenen blok (17 x 17 cm in profiel) op een 

verbreding in metselwerk S 4, vergelijk S 18 

neut, fase 2  1600-1700 

38 1,48 m ÷ 1,60 m ÷ eikenhouten plaat (12 cm dik) in top S 6 deels tussen 

S 29 en 35 

funderingshout,     

fase 1 

 1450-1500 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst 

nr 

objectnr spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

1  1 1 1 bakpan roodbakkend randscherf, geblakerd 1400-1425 

1 KA9-1-1 1 1 1 plavuis bouwceramiek 13,5 x 13,5 x 4,1 cm / glazuur 1400-1500 

1 KA9-1-2 1 1 1 plavuis bouwceramiek 13,4 x 13,6 x 3,8 cm / glazuur 1400-1500 

1 KA9-1-3 1 1 1 plavuis bouwceramiek 16,5 x 16,3 x 3,4 / ongeglazuurd 1400-1500 

1 KA9-1-4 1 1 1 plavuis bouwceramiek 12 x 11,8 x 2,3 cm / donkergroen 

glazuur 

1500-1600 

2 KA9-2-1 2  1 tandenborstel eco: been  1800-1900 

3  3  1 baksteen bouwceramiek rood, 21,5 x 11 x 5 cm 1450-1500 

4  3 10 3 grape roodbakkend  1400-1450 

4   2 2 bakpan roodbakkend  1400-1450 

5  21  1 sliet hout   

6  6 4 1 voorraadpot /aspot roodbakkend  1400-1450 

7  22  1 slieten hout: Alnus (els)   

8  4   baksteen bouwceramiek appelbloesem, 18 x 8,5 x 3,7 cm 1600-1650 

9  3   muurstijl eco: dendro geen datering opgeleverd  

10  1 2 2 plavuis bouwceramiek 14 x.14.x 1,8 cm, floraal motief 

(als WLO-155-173/5) 

1500-1550 

10  1 4 4 plavuis bouwceramiek 14 x.14.x 2,1 cm met gotische 

tekst ‘die tyt is cort’ en ‘wacht u va 

sonde’ (als WLO-155-180) 

1450-1500 
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