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1  Inleiding 

Op het terrein Bilderdijkkade 50-56 en 456-458 in stadsdeel Oud-West ging in 2006 de 
eerste fase van het stedenbouwkundig plan ‘De Hallen’ van start. Voor dit plangebied, 
genoemd naar het voormalige gebouwencomplex van het Gemeente Vervoer Bedrijf en 
de Gemeente Reiniging, gold een hoge archeologische verwachting. In de tweede helft 
van de 17e eeuw was hier buiten de stad een industriegebied aangelegd met ondermeer 
12 houtzaagmolens en een stelsel van brede vaarten voor het houttransport. Mogelijk 
waren nog de fundamenten van een van deze molens en andere overblijfselen van de 
vroegere ambachtelijke activiteiten binnen het bouwgebied aanwezig. 
Vanwege de toekomstige bodemverstorende werkzaamheden was voorafgaand aan de 
nieuwbouw een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) nodig om inzicht te krijgen in de 
aard, omvang, kwaliteit en datering van eventuele archeologische waarden. Het IVO 
bestond uit vier werkputten en is in opdracht van het stadsdeel Oud-West van 25 
september tot en met 2 oktober 2006 uitgevoerd door de afdeling Archeologie van Bureau 
Monumenten & Archeologie (BMA). 
 

 
 
2  Het plangebied met de vier werkputten in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden 

Het plangebied ligt in de Bellamybuurt, die wordt begrensd door de Bilderdijkkade, de 
Kinkerstraat en de Tweede Kostverlorenkade. Eind 16e eeuw was hier een klein 
buurtschap ontstaan in het veenweide gebied van de voormalige Stads- en 
Godshuispolder van het ambacht Nieuwer Amstel. Nadat het veengebied vanaf het begin 
van de 17e eeuw door grootgrondbezitters was ingepolderd, werd het steeds belangrijker 
voor de tuinbouw voor het nabij gelegen Amsterdam. Deze agrarische activiteiten 
concentreerden zich in een strook aan weerszijden van het Nieuwe Tuin- of 
Warmoezenierspad, de huidige Bellamystraat. Daarnaast werd het gebied in de 17e eeuw 
ook gebruikt voor kleinschalige industriële doeleinden. Het open karakter en de ligging 
aan de windzijde van de stad boden uitstekende omstandigheden voor de vestiging van 
houtzaagmolens. In 1661 werden 12 erven op het Kwakerseiland (tussen de huidige 
Kwakersstraat-Potgieterstraat en Kinkerstraat) voor dergelijke molens bestemd. Voor het 
houttransport werden speciaal vaarten en balkhavens aangelegd. Ook kwamen hier vanaf 
het einde van de 18e eeuw tal van uitspanningen en ontwikkelde zich een aantrekkelijk 
uitgaansgebied.  
In 1896 werd de polder geannexeerd door Amsterdam. Al daarvoor kwam er gaandeweg 
een einde aan de oorspronkelijke ambachtelijke activiteiten vanwege grootschalige 
woningbouw voor Amsterdamse arbeiders. Voor de aanleg van nieuwe straten met 
huizenblokken werd het historische polderpeil met circa 1 m opgehoogd tot Amsterdams 
Peil.1 Oorspronkelijk zouden er ook woningen op het huidige Hallenterrein komen. Langs 
de Bilderdijk was de Stadsreiniging al gevestigd, zodat in 1901 werd besloten het terrein 
te gebruiken voor de bouw van een nieuwe tramremise. 
 

 
 
3  De karakteristieke glazen kappen van de tramremise achter enkele hallen van de Stadsreiniging. De poort 
links vooraan is de entree van de tramremise aan de Tollensstraat uit 1901 (foto: Gemeentearchief Amsterdam) 
 
 
                                                      
1 Op enkele plaatsen is in de Bellamybuurt het originele polderpeil nog aanwezig en kan men via kleine 
trappetjes het hoogteverschil tussen polder- en stadspeil overbruggen 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Gezien de historische ontwikkeling van het gebied kunnen hier archeologische sporen 
aanwezig zijn die dateren uit de periode van de eerste middeleeuwse ontginningen tot de 
17e- 19e-eeuwse activiteiten rond de houtzaagmolens.2 Het inventariserend 
veldonderzoek (IVO) richtte zich op de volgende aspecten: 
 de aard, omvang, toestand en datering van eventuele archeologische sporen, 
 de mate van verstoring van de archeologische sporen, 
 inzicht in de fasering van het gebruik van het terrein, 
 de materiële neerslag van wonen en werken. 

 
De onderzoekslocatie bestreek een oppervlak van ca. 5.600 m². Hiervan is ca 615 m2 
(11%) onderzocht. Er is voor het IVO een serie van vier afzonderlijke werkputten 
aangelegd om de bodemopbouw van het terrein van oost naar west in kaart te brengen en 
de aanwezigheid van archeologische sporen te verifiëren. De positionering van de 
werkputten werd afgestemd op de historisch topografische situatie zoals afgeleid van de 
buurtatlas van Loman uit 1876 die op het huidige stratenplan werd geprojecteerd.3  
 

 
 
4  Het geplande werkputtenschema in zwart gebaseerd op een projectie van het onderzoeksterrein op het 
kaartbeeld van Loman (1876). In rood de werkputten zoals werkelijk aangelegd. In lila de grens van Fase 1 van 
het plangebied De Hallen en in blauw de huidige topografie 
 

                                                      
2 Programma van Eisen, BMA september 2006.  
3 De projectie op de kadastrale minuutplan 1832 levert een vrijwel identiek beeld op 
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De vier werkputten bevonden zich op de volgende locaties binnen het terrein:  
 werkput 1 (25 x 7 m), aan de westzijde van het terrein, was gepland ter hoogte van 

oorspronkelijk veenweide gebied dat uitgaande van het Loman-kaartbeeld niet of 
weinig zou zijn verstoord door de aanleg van de oorspronkelijke infrastructuur rond de 
houtzaagmolens. De aanwezigheid van een verontreiniging in de zuidwesthoek van 
het plangebied heeft ertoe geleid dat werkput 1 op verzoek van de opdrachtgever 
meer naar het noorden werd verplaatst,  

 werkput 2 (8 x 15 m), loodrecht op werkput 1, in zuidelijke richting ter hoogte van de 
bebouwing die op de Loman kaart langs het water was gesitueerd, 

 werkput 3 (20 x 6 m + 3 x3 m), haaks op de Bilderdijkkade, ter hoogte van de smalle 
insteekhaven en de zaagmolen de ‘Vriendschap’ zoals weergegeven op de Loman-
kaart, 

 werkput 4 (26 x 6 m + 6 x 6 m), tussen werkputten 3 en 1 in, ter hoogte van de brede 
insteekhaven, die zich hier zou bevinden volgens de historische kaart van Loman.  

 
De werkputten zijn verdiept tot de natuurlijke ondergrond, waarbij in werkput 3 een 
maximale diepte van 4,00 m ÷ NAP (uiterst bereik graafmachine) werd gehaald. De 
aanwezigheid van enkele sporadische overblijfselen van mogelijke beschoeiingen in 
werkputten 3 en 4 was reden om deze werkputten met plaatselijke sleuven naar het 
noorden te verbreden. Het terrein bleek opgehoogd te zijn met een omvangrijk 
zandpakket. Deze dikke afdekkingslaag zorgde voor een instabiel maaiveld waarin het in 
combinatie met een hoge grondwaterstand problematisch bleek om werkputten strak te 
verdiepen. Vlakken of profielen konden in deze omstandigheden niet worden aangelegd 
of gedocumenteerd. Wel zijn de contouren van de werkputten en aangetroffen 
paalkoppen en houtstructuren digitaal ingemeten. 
 

 
 
5  Ondanks dat de eerste meter zand over een breedte van 11 m was verwijderd om de gronddruk te 
verminderen kalft de bovengrond (S 1 en 3) tijdens het verdiepen van werkput 2 snel af 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De fysieke eigenschappen van het terrein zorgden voor belemmeringen bij de uitvoering 
van het IVO. De instabiele toestand van de werkputten stond geen uitgebreide 
samenhangende documentatie van de aangetroffen sporen toe, zodat volstaan moest 
worden met incidentele metingen. Tevens bleek dat er diepe en omvangrijke verstoringen 
voorkwamen waardoor archeologische sporen fragmentarisch waren bewaard. Uiteindelijk 
resulteerde het IVO in de documentatie van een stelsel van sporen die in drie tijdvakken 
konden worden ingedeeld: 
 het natuurlijk landschap tot in de eerste helft van de 17e eeuw, 
 de activiteiten rond de houtzaagmolens vanaf de tweede helft 17–19e eeuw, 
 de inrichting van het stedelijk gebied, onderdeel van de laat-19e–eeuwse ontwikkeling 

van de buurt rond de voormalige Kwakerspoel, als terrein voor de Stadsreiniging.  
 

 
 
6  Luchtfoto van het Hallenterrein tijdens de sloop van  gebouwen van de stadsreiniging in juli 2004. Tijdens het 
IVO werd werkput 1 aan de noordzijde van dit vrijgekomen terrein aangelegd. Links met oranje dak het 
poortgebouw van de tramremise aan de Tollensstraat 
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Het natuurlijk buitengebied tot circa 1660 
 
Tot in de eerste helft van de 17e eeuw maakte het Hallenterrein onderdeel uit van een 
omvangrijk buitengebied van veenweiden aan de westzijde van de stad. In 3 van de 4 
werkputten is de hoogte van het historische maaiveld gedocumenteerd. De bovenkant van 
het natuurlijk veen (S 11) volgde over het helle terrein een golvende lijn: de top lag op 
1,37 m ÷ NAP aan de westzijde van werkput 4, op 1,93 m ÷ NAP in werkput 2 en daalde 
tot maximaal 2,30 m ÷ NAP in werkput 3. In werkput 1 is het niveau van het natuurlijk 
veen, ondanks een maximale ontgravingsdiepte van 2,50 m ÷ NAP, niet bereikt. Het 
historische maaiveld lag oorspronkelijk hoger, maar er heeft bodemdaling plaatsgevonden 
doordat het natuurlijk veen is samengeperst onder het gewicht van het omvangrijke 
pakket zand dat rond 1900 is opgebracht. De variatie in diepte van het veen kan 
samenhangen met een verschil in klink van de ondergrond of worden verklaard doordat 
het veen lokaal is weg gegraven bij de aanleg van de balkhavens en vaarten rond de 
houtzaagmolens. 
In de vier werkputten waren direct op deze natuurlijke onderlaag geen door de mens 
aangebrachte ophogingen aanwezig van gestapelde klei en/of veenzoden zoals die in de 
historische binnenstad van Amsterdam vaak voorkomen. Wel was het natuurlijk veen op 
enkele plaatsen afgedekt met een dunne compacte bruine, venige laag met opvallend 
veel (dakpan)puin en kleine fragmenten van kleipijp-stelen (S 7). Dit spoor is 
geïnterpreteerd als de verharding van een loopvlak op het veen. Wanneer deze 
verharding is opgebracht kon niet worden vastgesteld omdat goed dateerbaar 
vondstmateriaal in deze laag ontbrak. Oudere sporen die mogelijk een aanwijzing 
vormden voor activiteiten uit de ontginningsperiode ontbraken eveneens. 
 
Houtzaagmolens van circa 1660-1900 
Werkput 1 
Uitgaande van de projectie van het historisch kaartbeeld van Loman zou werkput 1 zijn 
gesitueerd ter hoogte van een weilandgebied met een strook noord-zuid bebouwing op de 
zuidoever van de brede oost-west lopende vaart. Uit de aangetroffen sporen kan echter 
worden afgeleid dat werkput 1 zich in de vaart zelf bevond, dus meer naar het noorden 
ten opzichte van de oorspronkelijke projectie.  
De zandpakketten (S 1 en 3) in werkput 1 hadden een dikte van bijna 3, 5 m. Het zand 
was gestort op een donkerbruine, venig met zand en licht grijze klei gemengde vulling op 
2,40 m ÷ NAP. Dit spoor (S 4), zo’n 10 cm dik, bevatte kleine scherven van dakpannen en 
laat-17e- en 18e-eeuws afval in de vorm van enkele ketels van aarden rookpijpen en 
aardewerkscherven (BIL-3). Deze donkere laag markeerde de bovenkant van een laag 
lichtgrijze zware klei (S 18), die geassocieerd wordt met de slibbodem van de vaart. De 
top van deze bodem lag op circa 2,50 m ÷ NAP. De opvallende hoeveelheid dakpanpuin 
in S 4 hangt mogelijk samen met het verharden van het loopvlak van het land rond de 
vaarten (S 7), waarbij in dit deel van het terrein veel dakpanpuin is gestort (zie werkput 2).  
Een tweede markant spoor in deze werkput was een rij van 16 grenen palen (S 5) die 
paren vormden met 2,5 – 3 m tussenruimte. Ze waren fors van diameter (30-32 cm) en de 
paren stonden op wisselende afstanden van 2, 4 of 6 m van elkaar. Gezien hun omvang 
en verspreidingspatroon behoorden deze palen niet tot een fundering uit de 17e of 18e 
eeuw; want daarvoor waren de onderlinge afstanden te groot. Bijzonder was dat de palen  
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7  De locatie van de werkputten met de belangrijkste sporen. De projectie op de plattegrond van Loman uit 1876 
is aangepast naar aanleiding van de belangrijkste resultaten van het IVO, en verschilt daarom met die van 
afbeelding 4  

 
waren geïmpregneerd met creosoot4. Met dit middel werd hout behandeld dat in natte 
omstandigheden werd toegepast. Toch hield dit spoor geen verband met eventuele 
steigers, dukdalven of meerpalen die in de vaarten rond de houtzaagmolens stonden. De 
hoogte van de paalkoppen op 0,20 m ÷ NAP wijst op een subrecente herkomst, 
vermoedelijk de fundering van de recent gesloopte hallen op het binnenterrein van de 
Stadsreiniging.  
 
Werkput 2 
Hier werd op 1,20 m ÷ NAP een serie kleine heipalen (S 8) aangetroffen die de 
plattegrond vormden van een gebouwtje van minimaal 6 bij 2,5 m. De meeste paaltjes 
waren rond, sommigen waren gekantrecht en ze hadden een diameter van 12–14 cm. Op 
de palen lag oorspronkelijk een langshout maar dat was bij de sloop verwijderd. Gelet op 
de omvang van de paaltjes ging het om licht muurwerk. Waarschijnlijk betreft het een van 
de gebouwtjes die op de plattegrond van Loman aan de over van de vaart zijn 
aangegeven. Vlak onder de paalkoppen lag een pakket van paars-zwarte sintels (S 6) van 
meer dan 0,5 m dikte. Deze sintellaag vormde een harde bank op het bruine vezelige 
loopvlak met baksteenpuin en fragmentjes pijpensteel (S 7) dat op 1,93 m ÷ NAP het 
natuurlijk veen (S 11) afdekte.  
 

                                                      
4 Creosoot is een houtverduurzaammiddel dat is gemaakt uit steenkoolteer en herkenbaar aan de vettige 
structuur en rokerige geur. Creosoot lijkt op carbolineum maar werd vooral gebruikt voor hout dat met water in 
aanraking kwam 
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Het hoogteverschil van meer dan 0,7 m tussen dit vermoedelijke loopvlak (S 7) en de top 
van de heipaaltjes is een aanwijzing voor de mate van verzakking van het oorspronkelijke 
maaiveld. Normaliter zijn langshouten met eventuele dwarshouten of kespen5 en de 
eerste baksteenlagen van muurwerk in Amsterdam gemiddeld 25-30 cm diep ingegraven 
in het maaiveld. Dit betekent dat het loopvlak ten opzichte van deze 18e- of 19e –eeuwse 
fundering minstens een meter verzakt is.6 
Verder naar het zuiden lag in het loopvlak S 7, onder een gruizige sintellaag, een goot  
(S 9) die was afgedekt met houten planken. De goot was 40 cm breed en 28 cm diep en 
samengesteld uit 7,5 cm dikke planken. Het is niet duidelijk waar deze goot precies voor 
diende. 
 
Werkput 3 
In deze werkput werden aanvankelijk sporen verwacht van een deel van de zaagmolen de 
Vriendschap en de smalle insteekhaven ten westen van deze molen. Er zijn geen 
overblijfselen van de molen aangetroffen. Dit bevestigt het vermoeden dat het bouwterrein 
met de 4 werkputten meer naar het noorden ligt ten opzichte van de kaart van Loman dan 
aanvankelijk was aangenomen (zie fig 7). Volgens de bijgestelde projectie liep de smallle 
insteekhaven deels door deze werkput. Aangezien de oevers van de vaarten en 
insteekhavens strak zijn ingetekend op de kaart van Loman, werd er vanuitgegaan dat de 
oevers zouden zijn bekleed met ‘harde’ beschoeiingen in de vorm van planken en 
paalwerken. In een noordelijke uitbreiding van werkput 3 vormde een grenen plank met 
drie paaltjes op 1,22 m ÷ NAP (S 15) mogelijk een onderdeel van een dergelijke 
beschoeiing langs een vaart.  

                                                      
5 Gawronski en Veerkamp, 2003, 20-23 
6 Het verschil tussen S 7 en de top van S 8 bedraagt gemiddeld 73 cm, met een funderingshoogte van 25-30 cm 
vormen beide maten een indicatie voor een minimale verzakking van 1 meter.  

8  Vrijgraven van enkele 
van de paaltjes van S 8 in 
werkput 2, gezien in 
noordelijke richting 
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Drie meter zuidelijker liep een meer golvende natuurlijke oever. Die werd gemarkeerd 
door een band van geel zaagsel (S 13) met ten zuiden ervan een pakket veen met veel 
rietstengel fragmenten (S 12). Het pakket zaagsel bestond uit dunne laagjes, die zijn 
ontstaan toen het zaagsel dat op het water dreef langzamerhand is bezonken langs de 
met riet begroeide oever.  
 

 
 
9  In een deel van het noordprofiel in werkput 3 stak de licht gele band van zaagsel duidelijk af. Het lichtbruine 
veen voor het zaagsel (S 13) bevatte opvallend veel platgedrukte rietstengels (rhizomen) 
 
In het oostelijk deel van werkput 3 ontbrak het zaagsel maar waren wel sporen zichtbaar 
van de rietkraag (S 12) die langs de oever van de vaart groeide. In het westelijk deel van 
de werkput lag, in de lijn van de eerder genoemde scheiding tussen zaagsel en rietresten, 
een oost-west gerichte grenen plank (S 14). Deze plank zou deel kunnen uitmaken van 
een oeverbeschoeiing maar het hout werd niet zoals bij spoor 15 gezekerd met paaltjes. 
Opvallend is wel dat de sporen 14, 12 en 13 zich bijna 1 m dieper bevonden dan de 
mogelijke beschoeiing spoor 15, hetgeen mogelijk samenhangt met het feit dat de 
zaagsellagen en rietwortels zich net onder de waterspiegel bevonden.  
 
Werkput 4 
Deze werkput werd uitgezet ter hoogte van de brede insteekhaven op de kaart van 
Loman. Toch zijn er geen harde beschoeiingen teruggevonden. Wel markeert ook hier 
een strook met rietresten in het veen (S 12) een voormalige overgang tussen land en 
water. De landzijde, de eerste 10 m aan de westzijde van werkput 4, werd gevormd door 
het loopvlak met baksteenpuintjes (S 7) op 1,37 m ÷ NAP onder een dunne sintellaag (S 
6). Het afdekkende zandpakket was hier circa 2 m dik. Aan de oostzijde van de rietstrook 
(S 12) was het zandpakket 3-3,5 m dik (tot 2,40 m ÷ NAP). Dit verschil zou kunnen duiden 
op de aanwezigheid van een voormalige vaart.  
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Inrichting stedelijk gebied laatste kwart van de 19e eeuw 
 
Eind 19e eeuw werd de Kwakerspoel en omgeving geschikt gemaakt voor de uitvoering 
van het stedelijk ontwikkelingsplan van ingenieur Kalff uit 1877. In de jaren 80 van de 19e 
eeuw werd begonnen met de aanleg van de Kinkerstraat. Voordat het poldergebied werd 
opgehoogd met een omvangrijk pakket duinzand tot het Amsterdams stadspeil was het 
oude maaiveld rond de houtzaagmolens verhard met sintels. De dikte van deze laag 
varieerde tussen 10–60 cm. Door de druk van het zand was het oorspronkelijk losse 
sintelpakket veranderd in een keiharde paars-zwarte laag (S 6). Daarnaast is op enkele 
plaatsen gebruik gemaakt van zogenaamde stadsmodder (S 10). Dit humeuze zwarte 
materiaal is bagger uit sloten, grachten en havenbekkens dat is vermengd met huisafval 
uit de stad. Het gebruik van stadsmodder als ophogingsmateriaal gaat in Amsterdam 
terug tot in de 17e eeuw. 7 Het vondstmateriaal uit de stadsmodder in werkputten 3 en 4 
(BIL-4) dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het materiaal zal zijn gestort 
voorafgaand aan het bouwrijp maken van terrein. 
Het zandpakket op de sintelllaag en de stadsmodder was tussen de 1,5 en 2,5 m dik, 
behalve ter hoogte van de voormalige waterlopen in werkputten 1 en 4 waar dit 
zandpakket meer dan 3 m dik was. Door het gewicht van het zand heeft een aanzienlijke 
klink opgetreden in het onderliggende veen en is het historisch maaiveld meegedaald.  
 

 
 
10  Zicht op het oostelijk deel van het terrein voorafgaand aan de start van proefsleuf 3. Op de achtergrond loopt 
de Bilderdijkkade 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Veerkamp p. 142 
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3.2  Vondstmateriaal 

Bij het IVO werd uit drie verschillende contexten een relatief kleine hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld.  
Het oudste vondstmateriaal was afkomstig uit de bodem van de vaart in werkput 1. Uit de 
donker zwarte humeuze laag (S 4) op de lichtgrijze zware klei (S 18) werden 
dakpanscherven en ceramiekscherven en rookpijpfragmenten (BIL-3) geborgen. Dit 
vondstmateriaal dateerde uit 1675–1800. Deze brede datering is een versterking van het 
vermoeden dat ter hoogte van werkpuit 1 een vaart heeft gelopen. Door het karakter van 
open water was het mogelijk dat over een langere periode scherven en ander afval op de 
bodem van de vaart terecht kon komen. 
 

 
 
11  In werkput 1 kon onder 3 m zand kon een glimp worden opgevangen van de top van spoor 4 met vooral 
dakpanfragmenten. Links boven een van de palen van spoor 5 
 
Uit de stadsmodderlaagjes in werkputten 3 en 4 zijn scherven gevonden van serviesgoed, 
roodbakkend vaatwerk, glazen flessen en enkele ketels van aardewerken rookpijpen uit 
de tweede helft van de 19e eeuw. De jongste vondsten in de stadsmodder zijn een 
aanwijzing voor de periode waarin de bagger is gebruikt als ophoging- of 
aanvullingsmateriaal. In dit geval is het duidelijk dat het materiaal in het einde van de 19e 
eeuw op het terrein terecht gekomen is. Vermoedelijk vlak voordat er sprake was van het 
ophogen van de polder met een pakket duinzand tot het stadspeil van Amsterdam. 
 
Het meeste vondstmateriaal was afkomstig uit een afvalkuil (S 2) met sintels in de 
bovenste zandlaag van werkput 1. In tegenstelling tot de andere twee vondstcontexten 
vormt een afvalkuil een gesloten vondstcomplex dat eenmalig in een relatief korte periode 
is gevormd. De kuil is gegraven in het ophogingszand van S 1, toen het terrein braak lag 
in de periode tussen het ophogen en bebouwing. Het vondstmateriaal (BIL-2) in deze kuil 
bestond naast een aantal glazen inktpotten, flesjes en enkele rookpijpen hoofdzakelijk uit 
scherven van industrieel vervaardigd porselein en aardewerk. Het porselein kwam vooral 
uit Duitsland. Eén kommetje van porselein was afkomstig uit Japan.  
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Het grootste deel van het gevonden industriële vaatwerk was gefabriceerd bij De Sphinx 
fabriek te Maastricht. Producten van deze fabriek, opgericht door Petrus Regout in 1836, 
zijn herkenbaar en dateerbaar aan de hand van verschillende blind- en beeldmerken op 
de onderkant van de borden, kommen en kopjes.8 In de beginperiode van de fabriek 
werden vooral blindmerken (reliëfstempels) gebruikt. In de afvalkuil zijn geen scherven 
met een dergelijk blindmerk gevonden. Een duidelijk beeldmerkvan de fabriek is het 
monogram met de tekst ‘P. REGOUT MAASTRICHT A° 1836’, dat vanaf 1879 werd 
gebruikt. Ook van dit beeldmerk zijn in de afvalkuil geen voorbeelden gevonden. De 
meeste scherven waren gemerkt met de liggende spinx en het opschrift P. Regout & C°of 
Petrus Regout & C°. Het gebruik van de sfinx in het beeldmerk startte in 18839. Van het 
beeldmerk met de sphinx zijn verschillende voorbeelden in de afvalkuil teruggevonden 
(afbeelding 13). 
De Sphinxfabriek was lang de belangrijkste producent van serviesgoed in Nederland.  

                                                      
8 beeldmerk nummers en dateringen afkomstig uit Polling 
9 Bogaers, pag 18 

12  Laat 19e-eeuwse glazen inktpotjes uit de 
afvalkuil (S 2). Het klokvormige inktpotje 
rechtsachter heeft op de achterzijde de tekst: 
ADRIAAN SCHAKEL HOOFDDORP VOOR 
NEDERLAND EN KOLONIEN in reliëf. Op de 
voorzijde staat een monogram met randtekst 
CORN SCHAKEL FABRIKANT. In het monogram 
een sfinx op een plateau met het onderschrift 
TRADEMARK GED.  
Het hoekiger model in het midden is, volgens het 
opschrift op de bodem, afkomstig van de firma H.C. 
Stephens uit Londen. Vondstmateriaal BIL-2 
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Regout produceerde aanvankelijk ongedecoreerd en beschilderd aardewerk. Vanaf 1844 
werd ook bedrukt serviesgoed geproduceerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
zogenaamde transfer-printtechniek met drukdecors uit Engeland, waarbij met speciaal 
zijde- of vloeipapier gravures konden worden overgebracht op een ceramisch object. 
Deze techniek was eind 18e eeuw in Engeland ontwikkeld en speelde een belangrijke rol 
in het succes van het Engelse serviesgoed in de eerste helft van de 19e eeuw dat zich in 
grote hoeveelheden via Liverpool en Hull over het vaste land verspreid had. 
 

                     
 
13a  Beeldmerk 70 B, 1883 – 1900 (BIL-2-16)                          13b  Beeldmerk 81, 1884 – 1914, decor LEIS 
                                                                                                    (BIL-2-17) 

 
Eind 19e eeuw bereikte de gedecoreerde productie in Maastricht een hoogtepunt; er werd 
tot in de koloniën geëxporteerd. Niet alleen werden decors en modellen uit Engeland 
gebruikt, ook kregen de serviezen populaire namen als Teadrinker en Willow. Ondanks 
dat in die jaren in Engeland praktisch geen bedrukt serviesgoed meer werd geproduceerd, 
maakte de Merchandise Marks Act een einde aan deze praktijken. Vanaf 1891 was 
Regout verplicht de tekst “Made in Holland” aan het merk toe te voegen.10  
 

                                               
 
13c  Beeldmerk 82 met Javaanse tekst,                                13d  Beeldmerk 90 B, vanaf 1892 (BIL-2-21)  
vanaf 1890 (BIL-2-19)                                           
 
Een afwijkend beeldmerk dat op een paar scherven is teruggevonden is een liggende 
leeuw met de naam F. REGOUT & CO. Deze Frederik Regout was een kleinzoon van de 
bekende Petrus Regout. Hij vestigde in 1891 een aardewerkfabriek in Maastricht. Zijn 

                                                      
10 Bogaers, 1992, 21 
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fabriek maakte gebruik van een merk met een liggende leeuw (1892-1894) of een olifant 
(1893-1896). Na 5 jaar hield deze producent op te bestaan en werd de fabriek door de 
firma Petrus Regout overgenomen. 
Het jongste beeldmerk dat in het afval is gevonden is die met een klimmende leeuw 
omringd door de tekst “SOCIĖTE CĖRAMIQUE MAESTRICHT met de toevoeging MADE 
IN HOLLAND”. Dit beeldmerk werd vanaf 1900 gebruikt door de Société Céramique. Deze 
fabriek werd in 1851 door W. Clermont en J. Chainaye opgericht als de “Société pour la 
 

                    
12E  Beeldmerk 720, 1892 – 1894  (BIL-2-20)                        12 F Beeldmerk 550, vanaf 1900 (BIL-2-22) 
 
fabrication des faiences et produits céramiues de toute espèce, sous la raison sociale 
Guillaume Lambert et Compagnie”, maar werd vanaf 1863 bekender onder de naam 
Société Céramique. In 1958 fuseerde dit bedrijf met De Sphinx.11  
 
Gezien het eerst gebruik van dit beeldmerk in 1900 zal het bordje kort na aanschaf 
gebroken zijn en met de rest van de scherven in de afvalkuil terechtgekomen. De 
zandlaag waarin het afval werd gevonden is tussen 1901-1903 afgesloten door de 
bebouwing van het terrein.  
In combinatie met de beeldmerken is het mogelijk het afval te dateren in de korte periode 
1883 – 1903. 
 

                                                      
11  Bogaers, 1992, 17 
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4  Conclusie 

Voor het plangebied De Hallen gold een hoge archeologische verwachting, gebaseerd op 
de veronderstelde aanwezigheid van sporen van nijverheid gerelateerd aan de 
houtzaagmolens. Van deze houtzaagmolens zijn (nog) geen sporen teruggevonden. 
 
Wel heeft het IVO inzicht gegeven in de bodemopbouw ter hoogte van het terrein. Het 
maaiveld werd gevormd door een laag duinzand dat is opgebracht aan het einde van de 
19e eeuw. Hiermee werd het polderpeil op één niveau gebracht met het stadspeil van 
Amsterdam alvorens het terrein te bebouwen. De dikte van dit zandpakket bleek te 
variëren, maar was gemiddeld 1,5–2 m dik. Ter hoogte van voormalige vaarten kon de 
laag zand wel 3,5 m dik zijn. Door het gewicht van dit zand is het natuurlijke veen in de 
ondergrond flink ingeklonken en het historische maaiveld meegezakt. In de relatief korte 
periode dat de gevormde zandvlakte braak lag is in ieder geval één kuil voor huishoudelijk 
afval gegraven. Mogelijk dat op meer plekken op het terrein dergelijke afvalstorts 
aanwezig zijn.  
Onder dit zand zijn sporen aangetroffen die verwijzen naar het gebruik van het terrein 
vanaf het midden van de 17e eeuw. Het vroegste gebruik van het gebied voor de 
nijverheid zou uit die periode dateren toen het terrein werd ingericht ten behoeve van de 
houtzaagmolens. Mogelijk dat de verharding van dakpanpuin die op sommige plaatsen op 
de natuurlijke ondergrond van veen werd teruggevonden uit deze eerste gebruiksfase 
stamt. Ook de aanwezige bouwsporen in de vorm van een houten goot en diverse 
funderingspalen dateren uit de periode 1660–1900 
Aan de hand van beschoeiingresten, sporen van oeverbegroeiing en bodemsediment is 
de aanwezigheid van waterpartijen (vaarten of balkhavens) aangetoond. Ook lijkt het erop 
dat de vaarten zowel zachte oevers hebben gehad waar riet langs gegroeid heeft, als 
beschoeiingen van grenen planken.  
 
Op basis van de resultaten van het IVO is er meer inzicht verkregen in de historische 
topografie van het terrein en is het mogelijk om tot een bijstelling van de projectie van het 
terrein op de kaart van Loman te komen  
Met dit nieuwe inzicht verschuift de gebruikte projectie in noordoostelijke richting. Op 
basis van deze bijstelling zou de houtzaagmolen de ‘Vriendschap’ mogelijk buiten het 
plangebied liggen ter hoogte van de weg langs huidige Bilderdijkkade. Een andere molen, 
de zaagmolen De Jonge Frederik, kan door deze bijstelling net in het westelijk deel van 
het plangebied voor de ingang van de tramremise liggen. Tijdens het IVO is daar geen 
proefsleuf gegraven in verband met de aanwezige bodemvervuiling uit klasse 3T.  
 
Bij de afronding van het veldwerk waren nog vragen onbeantwoord gebleven. Dit komt 
hoofdzakelijk doordat de uitvoering van het IVO ernstig werd belemmerd door de 
aanwezigheid van het omvangrijke pakket ophogingszand in combinatie met een hoge 
grondwaterstand. 
Het IVO heeft echter uitgewezen dat de aangetroffen sporen dermate fragmentarisch en 
verstoord zijn dat samenhangende structuren niet worden verwacht, waarmee de 
noodzaak tot een Archeologisch Onderzoek is komen te vervallen. Mogelijk dat door 
middel van remote sensing een completer beeld kan worden verkregen van de 
aanwezigheid en ligging van land, water, molens en andere bebouwing. 
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5  Waardering 

 
Op basis van de resultaten van het IVO kan de onderstaande waardestelling voor de 
vindplaats, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.1) worden 
opgesteld. 
 
BIL 
Waarden  Criteria  Scores  

Schoonheid  n.v.t. Beleving  
Herinneringswaarde  n.v.t. 
Gaafheid 1 (laag) Fysieke kwaliteit  
Conservering 1 (laag) 
Zeldzaamheid 1 (laag) 
Informatiewaarde 1 (laag) 
Ensemblewaarde 1 (laag) 

Inhoudelijke kwaliteit  

Representativiteit  1 (laag) 
 
De belevingswaarden schoonheid en herinnering hebben betrekking op sporen die als 
structuur of vorm zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Op de eerste fase van het plangebied 
De Hallen is deze waardering niet van toepassing. 
 
De fysieke kwaliteit van de vindplaats wordt gewaardeerd op grond van de gaafheid van 
de sporen en de conserveringstoestand van de artefacten. Voor zover het mogelijk was 
om de aangetroffen sporen te kunnen documenteren heeft het IVO geen gave sporen 
opgeleverd (waarderingsscore 1). Van een goede conservering van de aangetroffen 
sporen en vondsten was evenmin sprake (1). 
 
De inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld op de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor de aangetroffen sporen van beschoeiingen, 
funderingen, ophogingen en natuurlijk landschap geldt dat de zeldzaamheidswaarde laag 
is (1). De vindplaats als geheel kan een lage zeldzaamheid worden toegeschreven (1). De 
informatiewaarde van de aangetroffen sporen is laag .Van een ensemblewaarde, evenals 
van representativiteit is geen sprake (1). De totale waardering van het plangebied als 
archeologische vindplaats komt hiermee uit op laag (1).  
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Bijlage 1 AMIS-formulier12 

Topocode:   BIL   Stadsdeel: Amsterdam Oud–West 
 
Huidig adres:    Bilderdijkkade 50-56 en 456-458 
 
Loman adres:    Kwakerspad  Loman kaartblad: XX 2e blad 
 
Coördinaten:    X 119.7  Y 486.7 
 
Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  25 september 2006 
Einddatum onderzoek:   2 oktober 2006 
 
CIS-code:    19071 
  
Gerelateerde topocodes: – TKK 
 
Beknopte omschrijving:  Vanaf 1660 wordt het terrein als onderdeel van een groter 
gebied ingericht voor de vestiging van 12 houtzaagmolens. Een stelsel van brede vaarten 
voor het houttransport wordt aangelegd. Eind 19e eeuw wordt het gebied bij Amsterdam 
gevoegd en geschikt gemaakt voor grootschalige woningbouw. Daartoe wordt de 17e 
eeuwse infrastructuur ontmanteld en het terrein met zand opgehoogd. Voor de bouw van 
de hallen wordt in een kuil in het zand huishoudelijk afval gestort. 
 
Context 1 
Periode: NT   Datering van: 1660 tot: 1850 
Thema: Ambacht & nijverheid 
Object: Vaart 
Structuren: Oever 
 
Context 2 
Periode: NT  Datering van: 1850 tot: 1900 
Thema: Consumptie & Afval 
Object: Afvalkuil 
Structuur: Ophogingslaag 
 

                                                      
12 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporenlijst 

topo spoor datum NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie jonger gelijk ouder dat van dat tot vondstnr 

BIL 1 25-9-2006 0,92 m + 0,67 m - geel zand, vormt top maaiveld, loopt af van west 

naar oost 

ophogingspakket 7 3 1875 1900  

BIL 2 25-9-2006 0,16 m - 0,67 m - bruine gruizige sintelvulling onder sp. 1, bevat 

ceramiek 

afvalkuil 1 1875 1900 BIL-2 

BIL 3 25-9-2006 0,67 m - 2,40 m - grijs, met water verzadigd zand ophoging, 

aanvulling 

4 1 1875 1900  

BIL 4 26-9-2006 1,87 m - 2,40 m - kleiig donker bruin zand met scherven en 

dakpanpuin in WP 1 en 4, aflopend in oostelijke 

richting, circa 10 - 15 cm dik, ligt op S 18 

stort? 18 3 1675 1800 BIL-3 

BIL 5 26-9-2006 0,20 m -  palen, diameter circa 30 cm, geimpregneerd met  

creosoot, door sp. 3 en 4 

heipalen 1 1875 1950  

BIL 6 27-9-2006 1,06 m - 1,85 m - sintellaag, zwart en paars met puintjes, vormt een 

vaste bank, diepte en dikte varieert. 

verhardingslaag 7 1 1875 1900  

BIL 7 27-9-2006 1,50 m -  bruine vezelige laag met bouwpuintjes, pijpesteel 

fragmenten, op verschillende niveau's ingemeten 

loopvlak op 

natuurlijk veen? 

11 6 1660 1900  

BIL 8 27-9-2006 1,22 m -  paalkoppen van bebouwing in WP 2 fundering 1 1700 1900  

BIL 9 27-9-2006 1,90 m - 2,25 m - langwerpige houten bak, afgedekt, 40 cm breed, 28 

cm diep, grenenhout  7½ cm dik, met knik, 

afgedekt door sintels sp. 6 

goot 1 1700 1900  

BIL 10 27-9-2006   rul, humeus slib, zanderig bevat afval stadsmodder 1 1850 1900 BIL-4 

BIL 11 27-9-2006 2,23 m -  bruin veen, dunne wortels, redelijk compacte 

structuur 

natuurlijk veen 7  

BIL 12 27-9-2006   rietwortels in veen, enkele scherven tussen 

stengels 

rietkraag 13 10 1660 1900 BIL-6 

BIL 13 28-9-2006 1,76 m - 2,20 m - geel pakket, gelaagde structuur van fijne verspoeld zaagsel 12 1660 1900 BIL-5 
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houtvezels met puintjes en frg pijpsteel 

BIL 14 28-9-2006   2 gekantrechte paaltjes dwars in WP 4 en een o-w 

gerichte plank 

beschoeiing? 11 1 1660 1900  

BIL 15 28-9-2006 1,22 m -  3 paaltjes en een o-w plank beschoeiing? 11 1 1660 1900  

BIL 16 28-9-2006   bruine kleiige laag ten n. Van sp. 15, met gruis en 

mogelijk schelpfragmentjes 

bodem vaart? 11 1 1660 1900  

BIL 17 2-10-2006 237 m -  dubbele o-w gerichte plank, twee gekantrechte 

paaltjesdwars in de wp 4 

beschoeiing? 11 1 1660 1900  

BIL 18 26-9-2006 2,40 m -  zware lichtgrijze klei, onder S 4 bodem vaart? 4 1660 1900  
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Bijlage 3 Vondstenlijst 

topo vond
stnr 

objec
tnr 

spoo
r 

fragm MAE materiaal kenmerken object dat van dat tot stand datum 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 60B, decor "Zierikzee"en 
Utrecht Weespoo…" 

bord 1883 1886 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 95B kopje 1892 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 1 industrieel decor: "Willow" schaal 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 2 1 industrieel decor: "Willow" bord 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 70A kom 1893 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 24 24 industrieel  kopje/kom 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 90A kom 1892  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 9 + 2 turfjes kom 1892 1892  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 9 + 1 turfje kom 1891 1891 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 550 schotel 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 70B schotel 1883 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel  juskom 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 21 17 industrieel  schotel 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel  suikerpot 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 80A bord 1890 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 80B bord 1890 1 25-9-2006 

BIL 2 2 15 15 industrieel  bord 1 25-9-2006 

BIL 2 2 3 2 industrieel BM 81, decor "Leis" bord 1884 1914 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 81, decor "Leis" kom 1884 1914 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 90B kom 1892  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 720 kom 1892 1894 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel BM 90B kopje 1892 1 25-9-2006 
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BIL 2 2 1 1 industrieel BM 95 kopje 1892 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 1 steengoed  zalfpot 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 2 steengoed zg keulse pot pot 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 2 industrieel BM 82 (made in Holland) schotel 1890 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 2 pijpaarde ovoide, gekr WT en een 
beeldmerk 

rookpijp 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel rood  deksel 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel  deksel 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 roodbakkend engels pot 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 2 roodbakkend, slib  kom 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 roodbakkend, slib  bakje 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 2 roodbakkend  pan 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 roodbakkend mangaanglazuur roompot 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 1 roodbakkend  deksel 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel  po 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 witbakkend geel-groen geglazuurd test 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 steengoed "kan" ingestempeld kan 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 2 2 roodbakkend  test 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 pijpaarde rondbodem merk: zeilschip rookpijp 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 pijpaarde  merk: zeilschip rookpijp 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 porselein  poppengezicht 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 porselein beeldje van hond drinkbakje 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 18 18 industrieel porselein  schotel 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 8 8 industrieel porselein  bord 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 2 21 20 industrieel porselein  kopje 1850 1900 1 25-9-2006 

BIL 2 2 1 1 industrieel porselein YS-BOTER & KAASFABRIEK 
B. VETH&Co 

deksel 1850 1900  25-9-2006 

BIL 2 1 2  1 glas: kleurloos "Adriaan Schakel" inktpot 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 2 2  1 glas: Waldglas bodem: H.C. STEPHENS 
LONDON 

inktpot 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 3 2  1 glas: kleurloos  inktpot 1850 1900 NMRef 25-9-2006 
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BIL 2 4 2 1 1 pijpaarde reliefpijp, EENDRACHT 
MAAKT MACHT 

rookpijp 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 5 2 1 1 pijpaarde gladde pijp met dubbele hiel rookpijp 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 6 2  1 glas: Waldglas op buik "M" in relief inktpot 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 7 2  1 glas: kleurloos  inktpot 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 8 2  1 glas: kleurloos bodem: "32" flesje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 9 2  1 glas: kleurloos bodem: "15" flesje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 10 2  1 glas  flesje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 11 2  1 porselein onderste helft gezicht poppenkopje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 12 2  1 glas: kleurloos geribbeld eau-de-cologne 
flesje 

flesje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 13 2  1 industrieel  kommetje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 14 2  1 industrieel: printware bootje met stadsgezicht, merk: 
ruit met ' R ' 

bordje 1850 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 15 2  1 porselein: Japan standring niet geslepen kommetje 1800 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 16 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 70B schotel 1883 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 17 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 81 decor  "LEIS" schotel 1884 1914 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 18 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 81 decor  "LEIS" schotel 1884 1914 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 19 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 88 ? schotel 1890 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 20 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 720 schotel 1892 1894 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 21 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 90B schotel 1892 NMRef 25-9-2006 

BIL 2 22 2  1 industrieel: creamware beeldmerk 550 schotel 1900 NMRef 25-9-2006 

BIL 3 4 4 2 faience blauw op wit bord 1725 1775 1 26-9-2006 

BIL 3 4 3 1 witbakkend groen pan 1750 1800 1 26-9-2006 

BIL 3 4 1 1 witbakkend geel-groen kop 1750 1800 1 26-9-2006 

BIL 3 4  1 pijpaarde trechter rookpijp 1725 1750 1 26-9-2006 

BIL 3 4  2 pijpaarde ovoide, merk gekr 71, gekr TI rookpijp 1750 1800 1 26-9-2006 

BIL 3 4  1 pijpaarde conisch, merk: Tudorroos rookpijp 1650 1675 1 26-9-2006 

BIL 3 4 2 1 witbakkend mangaan grape 1750 1800 1 26-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: printware  theepot 1850 1900 1 27-9-2006 
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BIL 4 10 2 2 steengoed  mineraalwaterfles 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 brownware  deksel 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: creamware  schotel 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: printware  schotel 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: underglazed  schotel 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: printware  kopje 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 4 4 industrieel: creamware  kopje 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: creamware  theepot 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 industrieel: creamware  schaal 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 roodbakkend  bord 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 roodbak, slib slibbodem en -golfjes schaal 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 roodbak, slib: friesland slibboogjes pot 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 1 1 roodbak, slib: Noord Ned.  bord 1600 1700 1 27-9-2006 

BIL 4 10 3 1 steengoed zg keulse pot pot 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 3 2 witbakkend  wijnfles 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10  4 pijpaarde ovoide, merk: gekr S, gekr VB, 
gekr 93, gekr 86, gekr A 

rookpijp 1850 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 10 3 2 glas  wijnfles 1750 1900 1 27-9-2006 

BIL 4 1 10  1 faience wit likkepot 1850 1900 NMRef 27-9-2006 

BIL 5 13  monster  zaagsel 1660 1900 1 28-9-2006 

BIL 6 12   VERVALLEN    
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