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Basisgegevens 

Toponiem  Oostenburgereiland, kavel 4a 
TOPO-code BMA OOST3 
Adres Oostenburgermiddenstraat 
CIS-code  19074 
Coördinaten 123.639 / 487.290  
Opdrachtgever  Heijmans Vastgoedontwikkeling B.V, 

Rosmalen.  
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 
 

 
 
1  De onderzoekslocatie Oostenburg binnen het stadsdeel Amsterdam Centrum 
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1  Inleiding 

Op kavel 4a van het voormalige Storkterrein op Oostenburg heeft de afdeling Archeologie 
van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) van 16 tot 24 oktober 2006 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. Dit gebied behoorde in de 17de en 18de eeuw tot het werfcomplex 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en vertegenwoordigt een vindplaats 
van hoge archeologische waarde. Voorgaand onderzoek in 2000-2003 in de directe 
omgeving van kavel 4a heeft resten van de oeverconstructie van het werfeiland, van 
scheepshellingen en van bedrijfsgebouwen, waaronder de fundering van een deel van het 
grote Zeemagazijn, aan het licht gebracht. Volgens de beschikbare archeologische 
informatie in combinatie met historisch kaartmateriaal is op kavel 4a de noordwesthoek 
van het werfeiland gesitueerd. Op dit terrein was sloop en nieuwbouw gepland, wat tot 
vergaande bodemverstoring zou leiden. Een opgraving vooraf was nodig om eventuele 
beschoeiingen en andere overblijfselen te documenteren en te bergen. Het uiteindelijke 
onderzoek is uitgevoerd middels de aanleg van drie sleuven.  
 

 
 
2  Het plangebied Oostenburg in de huidige topografische situatie 
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2  Achtergronden, vraagstelling en 
onderzoeksmethode 

2.1  Achtergronden 

 
Oostenburg ligt in een stedelijke zone die tijdens de laatste 17de-eeuwse stadsuitbreiding 
van 1656-1662 (de Vierde Uitleg) is gerealiseerd. Het is een van drie kunstmatige 
eilanden die toen voor haven- en scheepsbouwfaciliteiten aan de oever van het IJ aan de 
oostkant van de stad zijn aangelegd. Het meest westelijke eiland Kattenburg was 
bestemd voor de Admiraliteit, het middelste eiland Wittenburg voor particuliere 
scheepswerven en het oostelijke eiland Oostenburg voor de werf van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC). De oostzijde van Oostenburg werd in de lengterichting 
geflankeerd door een langgerekt eiland waarop de touwbanen van zowel de VOC als de 
Admiraliteit gevestigd waren. Parallel hieraan liep de stadsmuur, die met het bastion 
Zeeburg eindigde in het IJ.  
 

 
 
3  De scheepswerf van de VOC op Oostenburg met op de achtergrond het Zeemagazijn: links is nog net een 
deel van de lijnbaan naast Oostenburg zichtbaar (gravure van J. Mulder, circa 1750, naar schilderij) 
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4 Ontwerptekening van de inrichting van Oostenburg en de werf van stadslandmeter Cornelis Dankertsz de Rij, 
1660. Opvallend is dat er vier scheepshellingen waren gepland en drie zijn uitgevoerd (vergelijk afb 5) 
 
Het werfcomplex Oostenburg was van ca 1665 tot 1795 in gebruik door de VOC en 
bestond in feite uit drie afzonderlijke, met bruggen verbonden, eilanden. De toegang 
bevond zich op het zuidelijke eiland dat in beslag werd genomen door het centrale 
pakhuis, het Zeemagazijn. De opgraving OOST2 (2002/2003) heeft de funderingen van 
een deel van de westelijke vleugel in zicht gebracht. Het middelste eiland was ingericht 
met gespecialiseerde werkplaatsen en het derde eiland, aan de oever van het IJ, was het 
eigenlijke werfterrein waar op drie hellingen VOC-schepen werden gebouwd. In 2000 is 
de fundering van de meest oostelijke helling opgegraven (OOST). Het betrof een 
beukenhouten plankier van 12 x 60 m, gefundeerd op zwaar onderheide grenen leggers. 
In 2001 is de naastgelegen (middelste) scheepshelling met een deel van de noordelijke 
beschoeiing van het eiland onderzocht (OOST1).  
 

 
 
5  Van links naar rechts de eilanden Oostenburg, Wittenburg en Kattenburg, detail van een stadsplattegrond van 
1766 (C.P. Jacobs) 
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6  De funderingpalen van de middelste scheepshelling (rechts) met de oeverbeschoeiing, opgraving 2001  
 

 
 
7  De oeverbeschoeiing tijdens de opgraving in 2001, gezien naar het toen nog bebouwde kavel 4a 
 
Na het faillissement van de VOC in 1799 is het werfterrein kort in gebruik genomen door 
de Admiraliteit. In 1822 stortte het beeldbepalende Zeemagazijn in. De industriële 
activiteiten op Oostenburg kregen een nieuwe impuls met de vestiging van de Koninklijke 
Fabriek van Stoom en andere Werktuigen, firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, in 
1844. Kort daarna werd het eiland aanzienlijk uitgebreid in de richting van het IJ. Een 
limietkaart uit 1852 (afb 8), opgesteld vanwege een geschil met de gemeente vanwege 
het ontbreken van de benodigde vergunningen, geeft een onregelmatig aangeslibde en 
deels aangeplempte IJ-oever weer. De productie werd eind 19de eeuw voortgezet door 
Werkspoor en in 1954 fuseerde de fabriek met Stork en werden er scheepsdieselmotoren 
en treinstellen vervaardigd tot Stork-Werkspoor Diesel in 2000 z’n poorten op Oostenburg 
sloot.  
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8  Oostenburg, limietkaart vervaardigd door Publieke Werken van de gemeente Amsterdam in 1852. De 
onderzoekslocatie is in geel aangegeven. Aan de noordkant (IJ) is de door de aanplempingen van de Koninklijke 
Fabriek ontstane rafelige parcellering te zien 
 
2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Het huidige onderzoek past in het bredere kader van opgravingen die sinds 2000 op 
Oostenburg zijn verricht (afb 9). Koppeling van historisch en huidig kaartmateriaal, met 
archeologisch getraceerde oeverbeschoeiingen en funderingen van het Zeemagazijn als 
ijkpunten, wees uit dat kavel 4a samen viel met de noordwesthoek van het 17de-eeuwse 
werfeiland. Het archeologische onderzoek was bedoeld om de contouren van het eiland te 
traceren en zo het historisch kaartbeeld te verifiëren. Ook zou er de mogelijkheid zijn om 
de aanwezigheid van de eventuele vierde scheepshelling op Oostenburg vast te stellen. 
Volgens de ontwerptekening van Cornelis Danckertsz de Rij (afb 4) was deze gepland, 
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maar werden op historisch beeldmateriaal altijd maar drie scheepshellingen weergegeven 
(afb 5). Samengevat richtte het onderzoek zich op: 
 
 Het tracé en de opbouw van de noord- en westbeschoeiing van het VOC-werfeiland, 
 De aanwezigheid van een vierde VOC-scheepshelling, 
 De bodemopbouw en de aanleg van het (aangeplempte) eiland, 
 De aanwezigheid van enige infrastructuur van de scheepsbouwwerf, 
 De activiteiten op de werf, met name afgeleid van eventuele vondsten in de IJ-bodem, 
 De materiële cultuur (afval etc) van Oostenburg in relatie tot vondsten elders uit de 

stad Amsterdam. 
 
Vanwege de aanwezigheid van funderingsobstakels, die de aanleg van een vlak 
bemoeilijkten, startte de opgraving met twee proefsleuven haaks op de veronderstelde 
oeverlijn. Ze lagen in het verlengde van de voorgaande opgravingsputten OOST en 
OOST 1 ten oosten van kavel 4a. In de eerste sleuf (werkput 1) aan de oostkant van het 
terrein (5 x 12 m) werd in het zuidelijk deel de oeverzone gelokaliseerd, maar de 
beschoeiing zelf bleek geheel verwijderd. Daarom werd werkput 1 niet uitgebreid, maar is 
met een tussenruimte van 10 m een soortgelijke sleuf (7 x 14 m) meer naar het westen 
aangelegd (werkput 2). Aangezien ook hier geen overblijfselen van de kade werden 
aangetroffen is werkput 2 niet vergroot. Tot slot is aan de westzijde van het terrein een 
sleuf (6 x 6 m) gegraven (werkput 3) om te westelijke oever in het zicht te brengen. De 
ondergrond bleek hier zwaar en diep verstoord vanwege een zware betonfundering.  
 

 
 
9  Projectie van het 17de-eeuwse Oostenburg op de huidige topografische situatie met daarin aangegeven het 
archeologisch onderzoek dat in de jaren 2000-2006 is uitgevoerd 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen, structuren en vondstmateriaal 

Het onderzoek heeft geresulteerd in 23 sporen (S). De ondergrond en daarmee ook de 
archeologische overblijfselen bleken ernstig verstoord door grootschalige bodemingrepen 
en bouwactiviteiten in de 19de en 20ste eeuw. Deze hadden tot gevolg dat sporen van de  
meest prominente van de drie gebruiksfasen van het eiland, de VOC periode, geheel 
ontbrak. De archeologische resten zijn te herleiden tot:  
 
 De aanleg van het eiland Oostenburg, 1656-1662 
 De industriële activiteiten vanaf 1800-2000. 

 
De aanleg van Oostenburg, 1656-1662 
 
In de werkputten 1 en 2 is de natuurlijke IJ-bodem aangesneden op gemiddeld 2,10 m ÷ 
NAP. Dit stuk waterbodem lag aan de landzijde van de oeverlijn en was dus gesitueerd 
onder de opgehoogde aardmassa van het eiland. Op de bodem lag een pakket van lagen 
rijshout en veenzoden (S 10 en S 11). Vondstmateriaal uit deze ophogingen bestond uit 
Raerens steengoed, roodbakkend aardewerk en de ketel van een kleipijp (OOST3-6 en 
OOST3-7). Qua datering is dit materiaal in overeenstemming met de aanlegfase van het 
eiland Oostenburg in de jaren 1656-1662.  
 
Industriële activiteiten 1800-heden  
 
Het complete 17de- en 18de-eeuwse loop- en werkniveau uit de VOC-periode ontbrak. De 
midden-17de-eeuwse ophogingslagen van de eilandaanleg werden direct afgedekt door 
19de-eeuwse aanplempingslagen met houtsnippers en sintels (S 2, S 3, S 4) die in 
noordelijke richting (naar het IJ) afliepen. Deze aanplempingen houden verband met de 
grootschalige herinrichting van het eiland in de veertiger en vijftiger jaren van de 19de 
eeuw vanwege de industriële activiteiten van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere 
Werktuigen. Ook was er duidelijk archeologisch bewijs dat vanwege deze terreinuitbrei-
dingen de oorspronkelijke oeverbeschoeiing van het VOC-werfeiland was verwijderd.  
 

       
 
9  Vondstmateriaal uit de bovenste (links, OOST3-6) en onderste (rechts, OOST3-7) ophogingslaag 
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10  Fragment van een plaque (OOST3-8-2) uit een verstoord ophogingspakket met 17de-, 18de- en 19de-
eeuwse vondsten. Deze oorspronkelijk rechthoekige tegel (met een ophanggaatje) is aan beide zijden voorzien 
van tinglazuur. Op de voorzijde zijn een dromedaris en een panter afgebeeld, de achterzijde is wit. 
Archeologische vondsten van dergelijk decoratief aardewerk zijn zeldzaam. Dit exemplaar is des te bijzonder 
aangezien het stilistisch vanwege de voorstelling en de schildertechniek in de 17de eeuw is te plaatsen, terwijl 
deze tegels juist vooral uit de 18de eeuw dateerden1  

 

                                                      
1 Van Dam 1999 
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11  Werkput 1, westprofiel 
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12  Werkput 2, westprofiel 
 
De palen van de beschoeiing waren eerst in een 6 m brede sleuf (S 8) ontgraven voordat 
ze waren verwijderd. De voornoemde limietkaart van 1852 (afb 8) geeft aan waarom de 
zware beschoeiing (afb 6 en 7) destijds moest worden geruimd. Uit de kaart blijkt niet 
alleen dat in de noordwest hoek van het eiland een groot stuk land was aangeplempt, 
maar ook dat dit nieuwe land van het oude eiland was gescheiden door een nieuw 
gegraven gracht, loodrecht op de Wittenburgervaart. Deze gracht bevond zich precies in 
de lijn van de oude oever(beschoeiing). De gracht was opgevuld met lagen sintels en (in 
mindere mate) bouwpuin: gezien de datering van de vulling was deze terreinuitbreiding 
vermoedelijk aan het eind van de 19de eeuw uitgevoerd. Tijdens de opgraving kwam 
verder een reeks funderingen aan het licht die behoorden bij verschillende 
fabrieksgebouwen die aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw 
werden opgericht en de ondergrond verder hadden verstoord.  
 
Hoewel de houten beschoeiing van de noordelijke oever was verwijderd heeft de 
opgraving wel het oevertracé archeologisch kunnen aan tonen. Dit bleek niet mogelijk bij 
de westelijke kant van het eiland. Werkput 3 was haaks op de vermoedelijke oeverlijn 
aangelegd zodat deze in het profiel doorsneden zou worden. Een houten beschoeiing 
bleek ook hier afwezig en uit het stratigrafisch beeld werd niet duidelijk of ook hier sprake 
was van een 19de-eeuwse sloop. Ter plaatse van de verwachtte oeverzone bevond zich 
namelijk een zware betonfundering. Desondanks werd duidelijk dat de westelijke 
beschoeiing van het VOC-eiland tenminste 24 m oostelijker had gelegen dan de huidige 
kade van de Wittenburgervaart. 
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13  Werkput 3, zuidprofiel.  
 

 
 
14  Werkput 1 gezien naar het zuiden, richting Van Gendthallen 
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4  Conclusie 

Het archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem op kavel 4a meer was 
verstoord door 19de- en 20ste-eeuws grondverzet dan op andere delen van het voormalig 
Storkterrein op Oostenburg het geval was. Aangezien archeologische sporen uit de 17de 
en 18de eeuw, die samenhingen met de bebouwing en infrastructuur van de VOC-werf, 
ontbraken, leverde het onderzoek geen antwoord op de vraag of in dit deel van het 
werfeiland een mogelijke vierde scheepshelling van de VOC was gesitueerd. Toch zijn 
verschillende aanwijzingen gevonden voor de opbouw en inrichting van het werfeiland, die 
een aanvulling betekenden op de gegevens van de voorgaande opgravingen in 2000-
2003. De oorspronkelijke IJ-bodem waarop het eiland in het midden van de 17de eeuw 
was aangeplempt bevond zich op circa 2,10 m ÷ NAP. Deze diepte sloot goed aan bij het 
niveau op 100 m naar het westen waar de IJ-bodem onder de beide teruggevonden 
scheepshellingen op circa 2,20 m ÷ NAP stak. 
De houten beschoeiing van de noordelijke oever van het VOC-eiland, die op het terrein 
ten westen van kavel 4a volledig intact was, bleek te zijn verwijderd. Desondanks kon aan 
de hand van de archeologische sporen wel het tracé en de ligging van de noordelijke 
oever van het eiland worden gereconstruceerd. Gezien de datering van het bij de oever 
ingespoelde vondstmateriaal vond deze ruiming halverwege de 19de eeuw plaats. 
Aanvullende informatie over de reden voor deze bodemingreep werd geboden door een 
limietkaart van 1852: hieruit blijkt dat de beschoeiing moest wijken voor de aanleg van 
een gracht loodrecht op de Wittenburgervaart. Al deze archeologische bodemsporen 
houden verband met de ontwikkeling van het industriële complex van de Koninklijke 
Fabriek van Stoom en andere Werktuigen die hier van 1844 tot 1891 gevestigd was.  
Bij een daaropvolgende herinrichting van het terrein door Werkspoor is de gracht aan het 
eind van de 19de eeuw gedempt met een pakket van sintels, bouwpuin en houtsnippers. 
Vervolgens is op het kavel een fabrieksgebouw verrezen met een betonfundering die 
verdere verstoring van het bodemarchief teweeg bracht.  
 

 
 
15  19de-eeuws  vondstmateriaal (OOST3-8) uit aanplempingslagen die samenhangen met de herinrichting van 
het terrein vanaf 1891 door de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, het latere 
Werkspoor 
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Bijlage 1 AMIS-formulier2 

Topocode:   OOST3   Stadsdeel: Amsterdam–Centrum 
 
Huidig adres:    Oostenburgermiddenstraat  
 
Loman adres:    Oostenburgermiddenstraat Loman kaartblad: 24 
 
Coördinaten:    X 123.639  Y 487.290 
 
Aard onderzoek:   Archeologische Opgraving  
Instantie:  Gemeente Amsterdam, 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Begindatum onderzoek:  16 oktober 2006 
Einddatum onderzoek:   24 oktober 2006 
 
CIS-code:   19074 
 
Gerelateerde topocodes:  OBM, OOST, OOST1, OOST2 
 
Beknopte omschrijving: Op kavel 4a, in de noordwesthoek van Oostenburg, werd 

de 17e-eeuwse beschoeiing van de VOC-werf verwacht. 
Gebleken is echter dat 19e-en 20ste-eeuws grondverzet de 
archeologische sporen op grotendeels heeft uitgewist. De 
kade is halverwege de 19e eeuw verwijderd voor de 
aanleg van een gracht loodrecht op de Wittenburgervaart. 
Deze activiteit houdt verband met het industriële complex 
van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere 
Werktuigen, firma Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, 
die hier van 1844 tot 1891 gevestigd was. Bij een 
daaropvolgende herinrichting van het terrein door 
Werkspoor is de gracht gedempt met een pakket van 
sintels en houtsnippers. Vervolgens is op het kavel een 
fabrieksgebouw verrezen, waarvan de betonfundering bij 
het archeologisch onderzoek tevoorschijn gekomen is.  

Context 1 
Periode:    NT Datering van: 1660 tot: 1665 
Thema:     Stadsuitbreiding 
Object:      Ophogingslaag 
Structuren:    Ophogingslaag 
 
Context 2 
Periode:    NT Datering van: 1875 tot: 1925 
Thema:    Industrie 
Object:     Werkplaats 

                                                      
2 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem  
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Bijlage 2 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 0,40 m 0,70 m ÷ donkerbruingrijze klei + baksteen + sintels, bovenlaag 

westprofiel wp 1 

bovenlaag   1900-2000 

2 0,30 m ÷ 1,90 m ÷ vulling van compacte bruingrijze klei + schelp + puin + 

houtresten 

ophogingslaag < 1 OOST3-2 1890-1925 

3 0,70 m ÷ 1,90 m ÷ vulling van rulle bruingrijze klei + houtresten + 

baksteen 

ophogingslaag  OOST3-3 1890-1925 

4 0,70 m ÷ 1,45 m ÷ vulling van donkerbruingrijs zand + klei + concentraties 

van sintels 

ophogingslaag > 3 OOST3-4 1890-1925 

5 0,95 m ÷ 2,50 m ÷ donkerbruin houtschaafsel + snippers ophogingslaag > 9, < 3 OOST3-1 1890-1925 

6 0,95 m ÷ 2,30 m ÷ vullingslaag van grijze klei + sintels + baksteen + hout, 

ligt op IJ-bodem S 7. 

ophogingslaag > 8, = 8, < 9  1890-1925 

7 2,12 m ÷ 2,40 m ÷ bruingrijze compacte klei + schelpjes, wordt 

doorsneden door S 8 

IJ-bodem < 8 OOST3-5  

8 0,50 m ÷ 2,60 m ÷ naar het noorden toe aflopend pakket van 

donkerbruingrijze sintels en baksteen, gelaagde 

structuur. Ingegraven in S 7, mogelijk uitbraak van de 

18e-eeuwse oever, gezien tot 2,70 m - 

vulling / 

aanplemping 

< 7 OOST3-8 1832-1852 

9 1,25 m ÷ 2,35 m ÷ naar het noorden toe aflopende laag van lichtbruin 

houtschaafsel (compacte structuur), ligt onder S 5, ligt 

op S 6 

aanplemping > 8  1840-1900 

10 1,45 m ÷ 2,40 m ÷ ophoging met rijshout, ligt op S 11 ophoging 4e 

uitleg 

 OOST3-6 1656-1662 

11 2,40 m ÷ 2,75 m ÷ ophoging met rijshout, ligt onder S 10 ophoging 4e 

uitleg 

 OOST3-7 1656-1662 

12 1,30 m ÷ 1,70 m ÷ 10-cm dikke laag van donkergrijze grove houtsnippers, 

ligt op S 14, ligt onder S 15 

ophogingslaag   1656-1662 
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13 2,60 m ÷ 2,70 m ÷ 10-cm dikke laag van rijshout. Ligt op IJ-bodem S 7 ophogingslaag = 8  1656-1662 

14 1,30 m ÷ 2,60 m ÷ ophogingslaag van grijsbruine klei, iets gevlekt, met 

veenbrokjes, ligt onder S 12. ligt op S 13 

ophogingslaag > 13, < 12  1656-1662 

15 1,30 m ÷ 1,80 m ÷ ophogingslaag van grijsbruin gevlekte klei + humeuze 

vlekken, ligt op S 12 

ophogingslaag > 12  1656-1662 

16 0,10 m ÷ 1,10 m ÷ ophogingspakket van donkergrijs zand + sintels, 

onderste 70 cm grove houtsnippers, mogelijk gelijk aan 

S 8 

ophogingslaag = 8  1832-1900 

17 0,10 m ÷ 1,00 m ÷ grijsbruin zand + puin insteek 

betonnen bak 

> 16  1890-1925 

18 0,75 m 0,95 m ÷ donkergrijs zand + puin insteek 

fabrieks 

gebouw 

> 16  1890-1925 

19 0,75 m ÷ 0,25 m ÷ betonnen fundering in westprofiel wp 3 fundering > 16  1890-1925 

20 0,90 m 0,30 m betonbalk, 60 cm dik, in wp 2, ligt op S 1 en S 21 fundering > 1  1890-1925 

21 0,20 m 0,65 m ÷ eensteensmuur in W profiel wp 2, ligt onder betonbalk 

S 20, staat op langshout en palen 

muur < 21  1890-1925 

22 0,10 m ÷ 0,25 m ÷ vulling ruimte aan noordkant S 21 vulling > 21  1890-1925 

23 0,90 m ÷  1,20 m ÷ vulling  onder langshout van muurwerk waartoe S 21 

behoort. 

vulling < 21  1890-1925 
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Bijlage 3 Vondsten 

vondst
nr 

object
nr 

spoor fragm MAE materiaal kenmerken object datering 

1  5 1 metaal: ijzer afm. 5,2x4x0,5 hoekstaal  

1  5 1 1 natuursteen ruitvormig vloertegel 1850-1900

1  5 1 1 roodbakkend  pot 1850-1900

2  2 1 1 pijpaarde ovoide, gem. man 
in roeiboot 

rookpijp 1750-1800

3  3 1 1 roodbakkend  pan 1775-1800

4  4 1 1 roodbakkend, slib slibversiering pispot 1750-1800

4  4 1 1 steengoed stempel: 
FACHINGER 

fles 1775-1800

4  4 1 1 faience wit wandtegel 1800-1850

4  4 1 1 porselein: China  kom 1700-1800

4  4 1 1 porselein gemoffeld deksel 1750-1800

5  7     

6  10 1 1 pijpaarde zijmerk: roos rookpijp 1625-1675

6  10 1 1 roodbakkend, slib  grape 1675-1725

7  11 1 1 steengoed Raeren kan 1575-1625

8 2 8 3 1 industrieel wit kom 1850-1900

8  8 1 1 roodbakkend  bord 1850-1900

8  8 3 3 pijpaarde ovoide, gemerkt rookpijp 1800-1900

8 1 8 1 steengoed gestempeld: 
FACHINGER 

fles 1800-1900

8 3 8 1 1 faience landschap met 
dieren 

plaquette 1650-1750
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