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Basisgegevens 

Plangebied  Paardenstraat 17 
Adres Paardenstraat 17/ Amstelstraat 9 en 11 
Kadaster ASD 06 I 07935 
RD-coördinaten NO 121.720 / 486.621 
 NW 121.697 / 486.621 
 ZO 121.718 / 486.609 
 ZW 121.693 / 486.602 
TOPO-code BMA PA2 
OM-nummer  50027 
Opdrachtgever  Eden Hotel Onroerendgoed BV 
  Amsterdam  
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 vindplaats Paardenstraat binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

Van 11 tot en met 14 oktober 2004 heeft de afdeling Archeologie van Bureau 
Monumenten & Archeologie een archeologisch opgraving (AO) uitgevoerd op de 
bouwlocatie Paardenstraat 17/ Amstelstraat 9 en 11. De percelen waren vrijgekomen  
voor onderzoek na sloop van het café 'Jantjes Verjaardag' aan de Paardenstraat en de 
naastgelegen discotheek op de hoek Paardenstraat/Amstelstraat. Het archeologisch 
onderzoek betrof een noodopgraving in opdracht van Eden Hotel Onroerendgoed BV 
vanwege voorgenomen nieuwbouw en de daaruit voortvloeiende bodemingrepen.  
 
De percelen Paardenstraat 17 en Amstelstraat 9 en 11 zijn gelegen in het historische 
centrum van Amsterdam. Op deze locatie, vlakbij het Rembrandtplein, zijn archeologische 
overblijfselen te verwachten die verband houden met het ontstaan van het stedelijke 
gebied aan de oever van de Amstel aan het einde van 16de en het begin van de 17de 
eeuw en de verdere ontwikkeling ervan. Het veldonderzoek had tot doel om nadere 
gegevens te verzamelen over deze specifieke fase van de stedelijke geschiedenis van 
Amsterdam. 
 
 
 
 
 

 
 
2  De vindplaats binnen de topografische situatie van 2004  
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden  

Het plangebied lag oorspronkelijk buiten de middeleeuwse stad, op de zuidelijke oever 
van de Amstel, waar de rivier met een bocht de stad in stroomde. Op één van de vroegste 
stadskaarten van Amsterdam van Jacob van Deventer uit 1560 is te zien dat hier een 
eerste strook van oeverbebouwing was ontstaan (afb. 3). Het plangebied was halverwege 
de 16de eeuw ingesloten tussen enkele windmolens met het Reguliersklooster ten zuiden 
ervan. Na de kerkelijke en bestuurlijke hervoming van Amsterdam in 1578 (de Alteratie) 
en de inname van de stad Antwerpen (1585) door de Spaanse legers kwam een enorme 
toestroom van immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden op gang. Velen van hen waren 
handelaren en entrepreneurs. Aan de groeiende vraag naar woon- en bedrijfsruimten kon 
niet meer worden voldaan met voorzieningen binnen de middeleeuwse stadsmuur. 
Daarom voltrok zich vanaf 1580 een reeks van stadsuitbreidingen. De strategisch sterk 
verouderde stadsmuur uit de periode 1480-1500 werd vervangen door een ommuring 
gebaseerd op een nieuw militair concept van wallen en bolwerken. Bij de stadsvergroting 
van 1592-1596 (Tweede Uitleg) werd een nieuwe wal aangelegd die de zuidelijke 
Amsteloever binnen het stadsareaal bracht. 1Hierdoor veranderde ook de bebouwing 
langs de oever. De kaart van Pieter Bast uit 1597 toont dat achter de nieuwe stadswal 
nog maar twee van de molens waren overgebleven die op de kaart van Van Deventer 
waren te zien (afb. 4). Het terrein ter hoogte van de huidige Amstelstraat was toen 
onbebouwd. Deze situatie veranderde snel in de eerste jaren van de 17de eeuw. Er 
ontstond een buurtje met straten als de Bakkerstraat, de Paardenstraat en de 
Wagenstraat. De Bakkerstraat werd voor het eerst in 1604 vermeld en was vernoemd 
naar het ‘Backhuys’ waar vanaf 1595 tot 1603 scheepsbeschuiten, onder andere voor de 
VOC, werden gebakken. De andere namen verwijzen naar het werk van de bewoners uit 
dit buurtje. 2  Velen waren stalhouder, sleper of koetsier op de Botermarkt (het huidige 
Rembrandtplein) en het wagenplein bij de nabij gelegen Regulierspoort. In het eerste 
kwart van de 17de eeuw was de locatie volledig bebouwd. Net als in de rest van de  
 

    
 
3  Stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 (kaartnoorden boven). Rechts een uitsnede van de bocht 
in de Amstel. Het plangebied (rode cirkel) bevindt zich net achter de bebouwing op de zuidelijke oever 
bestaande uit molens en bijbehorende gebouwen. 

                                                      
1 Bakker 2004. 
2 Wiersma 1978. 
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binnenstad was ook hier een stelsel van stegen en gangen ontstaan dat de verschillende 
binnenplaatsjes en achterhuizen met de hoofdstraten verbond. 
 

 
 
4  Detail van de vogelvluchtkaart van Pieter Bast 1597 met in de cirkel het plangebied (kaartnoorden onder). 
Links ervan de nieuwe stadswal met bolwerken. De strook grond binnen de wal is nog praktisch onbebouwd. 
Alleen langs de Amstel staan molens en enkele panden. Het relatief lege gebied in het stadsvergrotingsareaal 
staat in sterk contrast met de dichte bebouwing binnen de middeleeuwse stadsmuur (rechts).  
 

 
 
5  Detail van de stadsplattegrond van Balthazar Florisz. van Berckenrode uit 1625 met in de cirkel het 
plangebied (kaartnoorden onder). Het uitbreidingsgebied van de Tweede Uitleg is inmiddels volledig bebouwd. 
De Amstelstraat ligt in deze fase nog aan de rand van de stad vlak achter de stadswal. Aan het einde van de 
17de eeuw was Amsterdam verder naar het zuiden uitgebreid waardoor de Amstelstraat middenin het stedelijk 
gebied kwam te liggen.  
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

De Archeologische Opgraving was bedoeld om inzicht te krijgen in de verschillende fasen 
van stedelijke bouwontwikkelingen in de Paardenstraat:  
 de inrichting van het natuurlijke landschap en met name de oorspronkelijke situering 

van de (natuurlijke) Amsteloever inclusief de aanwezigheid van Amstel-afzettingen,  
 de aard en de datering van eventuele archeologische overblijfselen in verband met de 

bebouwing en het gebruik van het terrein, zoals ontginningssporen, sporen van 
bebouwing en / of beerputten, 

 specifieke woon- en werkvoorzieningen in dit stedelijke gebied. 
 
Het plangebied omvatte de drie percelen Paardenstraat 17 en Amstelstraat 9 en 11 en 
bestreek een oppervlakte van circa 380 m2. De ondergrond in de zuidwestelijke hoek, ter 
hoogte van de percelen 9 en 11, was diep verstoord door (sub)recente onderkeldering. Dit 
deel (ca. 100 m2) is daarom niet opgegraven. Het resterende terrein is in twee fasen 
verdiept met twee werkputten van ca. 11 x 11 m in de oostelijke en westelijke helft, 
waarbij in totaal ca. 240 m2 is onderzocht.  
De archeologische opgraving aan de Paardenstraat is uitgevoerd volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.0. Vlakken zijn gedocumenteerd 
middels fotografie op dia- en kleurnegatieffilm en tekeningen op schaal 1:20.  
 

 
 
6  Overzicht van het oostelijk deel van het opgravingsterrein richting de Amstelstraat 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen, structuren en vondsten 

De Archeologische Opgraving aan de Paardenstraat resulteerde in sporen van de 
ophoging en bebouwing van het perceel Paardenstraat 17 vanaf het einde van de 16de 
eeuw tot in de 20ste eeuw. Deze sporen zijn onder te verdelen in drie tijdvakken:  

1. Periode tot 1600, 
2. Bebouwing ca. 1600-1800, 
3. Bebouwing ca. 1800-1950.  

 
3.1.1  Periode tot 1600: van Amsteloever tot bouwlocatie 

De bodemopbouw van het terrein is met twee profielstaten (afb. 6) in kaart gebracht. Het 
stratigrafisch beeld gaf inzicht in de bodemtoestand in de prestedelijke fase en in de 
periode waarin het terrein bouwrijp werd gemaakt. Het maaiveld van het natuurlijke 
veenlandschap (S 24) lag tussen 2,50 en 3,50 m ÷ NAP. Hierop was, waarschijnlijk door 
overstromingen van de Amstel, een ca. 0,3 m dik kleidek afgezet (S 23). Vanaf dit niveau 
is het terrein rond 1600 in gebruik genomen. Allereerst werd plaatselijk een rietmat 
aangebracht (S 22, doorsnede B). Vervolgens is het terrein opgehoogd met brokken klei, 
veen, zand en puin (S 21) met daarin scherven uit 1600-1650 (PA2-23). Het maaiveld 
kwam hierdoor op ca 1,70 m ÷ NAP te liggen.  
 

 
 
7  Doorsnede A en doorsnede B (zie afb. 8 voor de situering ervan in het vlak). De grond was voorafgaande aan 
de bouw van de eerste huizen op deze locatie opgehoogd tot ca. 1,70 m. ÷ NAP. Ter plaatse van doorsnede B 
was toen eerst een rietmat aangebracht, mogelijk omdat dit deel van het terrein lager was gelegen en 
beloopbaar moest worden gemaakt voorafgaand aan de eerste ophoging (zie sporenlijst voor legenda) 
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8  Schematische weergave van alle aangetroffen structuren (sporen) in de werkput 
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3.1.2  Bebouwing ca. 1600-1800  

Structuur A 
Op het achterterrein van perceel Paardenstraat 17 werd in het eerste of tweede kwart van 
de 17de eeuw een klein pandje van circa 5,50 m breed gebouwd (structuur A, afb. 8). De 
funderingen ervan waren ingegraven in een zandlaag met bouwpuin (S 20) waarmee het 
terrein na de ophoging van klei en veen (S 21) bouwrijp was gemaakt. De west- en 
zuidmuur van het gebouwtje (S 15) was opgetrokken in appelbloesembaksteen.3 De muur 
was aan de voet anderhalfsteens breed en ging via twee versnijdingen over in halfsteens 
opgaand werk. Het metselwerk rustte op een staalfundering van gestapeld grenenhout. 
De oostgevel was op vergelijkbare wijze gefundeerd en was aan de voet eveneens 
anderhalfsteens breed, maar had eensteens opgaand werk. Het was niet duidelijk of er 
specifieke redenen waren voor deze verschillen in muurdiktes. Van de noordgevel 
resteerde niets als gevolg van een grondige sloop in de 19de eeuw. Op basis van 
opeenvolgende vloerniveaus waren drie gebruiksfasen binnen het pand te onderscheiden. 
Het oorspronkelijke vloerniveau was op 0,99 m ÷ NAP geplaveid met rode ongeglazuurde 
plavuizen (S 19).4 Rond het midden van de 17de eeuw is deze vloer opgehoogd met een 
laagje grijs zand (S 31, tot 0,95 m ÷ NAP) als vlijlaag voor een nieuwe vloer (S 16), nu van 
roodbakkende, geglazuurde plavuizen.5 Tot de schaarse vondsten uit de zandlaag tussen 
deze vloeren behoorde een tinnen lepel (PA2-13-1) uit 1625-1650 die een eerste 
aanwijzing bood voor de functie van dit gebouwtje als woonhuis. In het tweede of derde 
kwart van de 18de eeuw is de vloer weer vernieuwd. Er kwam nu een vloer van 
eikenhouten planken op een raamwerk van balken (samen S 13).6 De ruimte tussen de 

 
 

9  De sporen van structuren A – D (1600-1800) gecombineerd met de percelering van het kaartbeeld van 1625  

                                                      
3 Baksteenformaat 18,5 x 9,5 x 4 cm. 
4 S 19, afmetingen 23,5 x 23,5 x 3,4 cm, oppervlak op 0,99 m ÷ NAP. 
5 Afmetingen 22,5 x 22,5 x 2,5 cm. 
6 Vloerplanken 25 tot 30 cm breed en 5 cm dik, vloerbalken 12 cm breed en 8 cm dik. 
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plavuizen vloer (S 16) en de nieuwe houten vloer (0,66 - 0,93 m ÷ NAP) was opgevuld  
met een pakket humeus zand (S 18), dat was vermengd met verschillende vondsten 
(PA2-10) uit de eerste helft 18de eeuw, zoals fragmenten van wit- en roodbakkend 
aardewerk (afb. 11), porselein, rookpijpen en flessen, enkele steengoed knikkers en een 
ivoren mesheft. Deze vondsten zijn huishoudelijk afval en bevestigen het idee dat het 
pandje vanaf de 17de eeuw als woonhuis in gebruik was gebleven, er vanuit gaande dat 
voor de bescheiden vloerophoging plaatselijk gestort afval gebruikt is. Twee vondsten met 
een oudere datering (een tinnen lepel uit 1675-1700 (PA2-10-5) en een fragment laat 
17de-eeuws faience aardewerk) wijzen op de langere gebruiksduur van dit soort 
voorwerpen (overleveringsstukken) in een huishouden. De zuidkant van de houten vloer 
had een rechthoekige uitsparing (80 x 130 cm) voor een haardplaats. De fundering ervan 
bestond uit een rechthoek van baksteen (S 14) die was gemetseld op de onderste 
plavuizenvloer en met mortel was opgevuld.  
 
Bij het woninkje behoorde waarschijnlijk ook de (eiken-)houten kuip (S 30) die was 
ingegraven in de binnenplaats aan de westzijde. De vulling van humeus zand bevatte 
geen dateerbaar vondstmateriaal. Op basis van vondsten (PA2-17) uit de insteek rond de 
ton, namelijk fragmenten van een bord van Nederrijns aardewerk, gedateerd ‘1716’, en 
een fragment van Chinees porselein uit het eerste kwart van de 18de eeuw, kan de ton in 
verband gebracht worden met de fase waarin het huis de houten vloer kreeg.7  
 

 
 
10  Vloerniveaus in structuur A, gezien richting oosten. Op de achtergrond de plankenvloer (S 13) op de dubbele 
laag van vloerbalken waaronder de bovenste plavuizenvloer zichtbaar is (S 16). Het lichtgrijze vlak aan de rand 
van de houten vloer markeert de haardplaats (S 14). Rechts de achtergevel van de percelen Amstelstraat 13 en 
15 met de hoger gelegen plavuizenvloer (S 12) en de osendrop (S 17) die voor de achtermuur langs loopt 
 
Tussen de zuidmuur van structuur A en de achtergevel van de 19de-eeuwse huizen 
Amstelstraat 13 en 15 lag een osendrop (S 17). Deze goot voor hemelwaterafvoer 
bestond uit een gehalveerde uitgeholde grenenhouten stam. De osendrop paste naadloos 
tussen het 18de-eeuwse huisje en de beide 19de-eeuwse percelen en markeert 

                                                      
7 Vondstnummer PA2-17. 
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waarschijnlijk nog de originele perceelsscheiding die teruggaat tot het midden van de 
17de eeuw.  
 

      
 
11  Roodbakkend aardewerk uit de humeuze zandvulling (S 18) onder de houten vloer in structuur A. Een grote 
hoeveelheid scherven leverde na reconstructie onder andere twee vrij complete borden op van rood aardewerk 
uit het begin van de 18de eeuw (PA2-10-3 en PA2-10-4)  
 
Structuur B 
In de zone tussen structuur A en de Paardenstraat bevonden zich enkele weinig 
samenhangende sporen die te relateren zijn aan minimaal één en maximaal twee kleine 
woningen (structuur B). Van de bebouwing aan de straatzijde van het perceel 
Paardenstraat 17 resteerden twee in het verlengde van elkaar gelegen delen van de 
zuidelijke zijgevel (S 29 en S 35). Deze muren vormden mogelijk tegelijkertijd de 
achtergevels van de panden Amstelstraat 9 (S 35) en 11 (S 29). Beide muren waren 
gefundeerd op een grenen langshout en opgetrokken in rode baksteen.8 Tot structuur B 
behoorden verder drie in één vlak liggende, gekantrechte grenen balken (S 32).9 Deze 
waren aan de uiteinden afgezaagd bij de bouw van structuur E in de 19de eeuw (muren S 
5 en S 28: afb 14). Hierdoor was niet meer vast te stellen of de balken onderdeel waren 
van een fundering of dat ze een raamwerk vormden voor een bovenliggende vloer. De 
balken lagen op circa 1,40 m ÷ NAP, ruim een halve meter lager dan het diepste 
vloerniveau (S 19) van structuur A. Een van de balken was aan de bovenzijde voorzien  
van een timmermansmerk (afb. 12). De balken lagen in dezelfde zandlaag (S 20) met 
 

 
 
12  Een van de balken (S 32) van structuur B met een timmermansmerk, bestaande uit een persoonsgebonden, 
geometrische gravure die in de werkplaats door de houtbewerker werd gegutst 

                                                      
8 Formaat 23 x 11 x 4,5 cm.  
9  Afmetingen 22 x 17, 15 x 24 en 21 x 22 cm. 
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13  Zware 19de–eeuwse funderingen (S 28 en S 26) doorsnijden de oudere huisresten van structuur B (gezien 
naar het westen). De (vloer)balken (S 32) zijn afgezaagd ter hoogte van de insteekbekisting. Links de 
gemeenschappelijke muur Amstelstraat / Paardenstraat (S 29) 
 
daaronder een kleiige ophoging (S 21) als de fundering van structuur A. Scherven (PA2- 
18, PA2-23) uit beide ophogingen, die uit 1600-1650 dateerden, wijzen er op dat ook dit 
huisje in vervolg op de naastgelegen structuur A in de eerste helft van de 17de eeuw kan 
zijn opgericht.  
 
Structuur C 
Aan de oostkant van structuur A lag een straatje of buitenruimte (S 2) geplaveid met 
rechtop staande en in de breedterichting gelegde ijsselstenen.10 Het plaveisel dateerde uit 
de 18de eeuw en lag over een tweede laag ijsselstenen (S 11) uit de 17de eeuw. De 
westzijde was afgezoomd met enkele baksteenrijen in de lengterichting. De bestrating 
was een overblijfsel van een steegje waarmee de huisjes (structuren A en B) vanuit de 
Amstelstraat bereikbaar waren. Aan de oostzijde grensde het straatje aan de westgevel 
van het huis Amstelstraat 17 (S 7, structuur C). Van dit woonhuis resteerde naast de 
buitenmuur ook een indelingsmuur (S 8). Beide muren waren in verband gemetseld en 
opgetrokken in twee soorten baksteen.11 Ook de bij het gebouw horende vloeren (S 9 en 
10) waren samengesteld uit twee soorten plavuizen: één strook met formaat 15 x 15 x 2 
cm en een andere strook aan de oostkant met formaat 22 x 22 x 2,5 cm. Ook deze 
structuur inclusief de vloeren dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 17de eeuw. 
 
Structuur D 
Ten noorden en in het verlengde van de westgevel van structuur A bevond zich structuur 
D bestaande uit een gehoekte eensteensmuur (S 36) van rode baksteen. 12 Ten westen 
van het muurtje lag een fragment van een plavuizenvloer (S 37)13) en ten oosten ervan 

                                                      
10  Gele baksteen, gemiddeld formaat 18 x 8 x 3,5 cm. 
11  S 7 gele baksteen 18,6 x 9,5 x 4,3 cm en S 8 oranje baksteen 17,9 x 9 x 4,5 cm. 
12  Formaat 16,5 x 8 x 3,5 cm. 
13 Formaat 15 x 15 x 2,5 cm. 
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een bestrating van op z’n plat geplaatste klinkers (S 38). Een directe samenhang tussen 
structuren A en D ontbrak vanwege de doorsnijding door structuur E (S 1). Structuur D lag 
wel een halve meter dieper dan structuur A in de ophogingslaag. Op basis van de 
gebruikte bouwmaterialen en het vondstmateriaal in de afdekkende slooplaag is structuur 
D te dateren in het eerste kwart van de 17de eeuw. De bestrating is mogelijk een 
overblijfsel van de Paardenstraat-steeg die aansloot op de steeg van structuur C.  
 
3.1.3  Bebouwing 1800-1950 

Structuur E 
In het begin van de 19de eeuw zijn enkele kleine woninkjes (structuur B) gesloopt en 
vervangen door een zwaarder gefundeerd gebouw dat zich over de percelen 
Paardenstraat 17 en Amstelstraat 11 (en mogelijk 9) uitstrekte. De contouren van deze 
nieuwe bebouwing is aangegeven op het kadastrale minuutplan uit 1820 (afb 19). Hiervan 
resteerden in het vlak nog twee noord-zuid georiënteerde muren (S 28 en S 5) met op elk 
van beide noordelijke uiteinden een bakstenen poer (resp. S 26 en S 4). De bovenkant 
van dit muurwerk lag op gemiddeld 0,52 m + NAP. Muren S 5 en S 28 waren opgetrokken 
in tweesteens metselwerk van roodbruine bakstenen op een langshout.14 Het metselwerk 
van poer S 26 was gefundeerd op 4 kespen die rustten op een cluster van drie palen.15  
 

 
 
14  Aan de straatzijde van de 19de-eeuwse nieuwbouw was een waterput (S 27) gemetseld omgeven door een 
grijze kleimantel (gezien naar het westen) 
 
Waarschijnlijk in diezelfde periode is binnen dit gebouw aan de straatzijde van de 
Paardenstraat een waterput aangelegd (S 27). De 5,3 m diepe put met een doorsnede 
van 0,9 m had een halfsteens bakstenen mantel. Het metselwerk was met harde specie 
gevoegd en afgesmeerd. Deze trasspecie is harder dan het gebruikelijke kalkmortel uit de 
17de en 18de eeuw, maar minder stevig dan het moderne cementbeton.16 De put was 
afgedekt met een natuurstenen deksel met een klein gat erin. De waterput was omgeven 
door een kleimantel. Zowel in de put als de insteek ontbrak enig vondstmateriaal.  
 

                                                      
14 Formaat 22,5 x 10 x 4,5 cm, onderkant muur S 5 1,25 m ÷ NAP.  
15 S 26, roodbruin 23,3 x 11,6 x 4,6 cm, kespen van 2 x 2 cm. 
16 Tras is waterdichte mortel die ontstaat door kalkmortel te vermengen met fijngemalen tufsteen  
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15  Sporen van structuur E (1800-1900) gecombineerd met de percelering van het kaartbeeld van 1820 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw is in de lengterichting van het perceel Paardenstraat  
17 een riool aangelegd (S 1). Dit was een rechthoekige gemetselde structuur van  
19,9 x 1 m die afliep richting straat en 6 m uit de rooilijn eindigde bij een bezinkbak. 
Van hieruit leidde een afvoer noordwaarts, richting Amstel, die waarschijnlijk op de rivier 
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16  Het overwelfde riool (S 1) (gezien naar het zuidwesten) uit de tweede helft van de 19de eeuw doorsneed 
oudere sporen 
 
afwaterde. Het riool had een staalfundering van grenen platen met hierop een vloer van in 
de lengterichting gelegde planken. Hierop stonden de 0,6 m hoge wanden, bestaande uit 
anderhalfsteens metselwerk in een combinatie van rode baksteen en paarse klinkers.17 
De muren waren overkluist met een, nog gedeeltelijk intact, koepelgewelf. De vondsten uit 
het riool (PA2-7) dateerden uit 1875-1950 en bestonden onder andere uit glas, industrieel 
geproduceerd aardewerk en latex condooms.  
 

 
17  Een laat 19de / begin 20ste-eeuws dekseltje (PA2-7-5) van een potje tandpoeder van de Parijse ‘Dokter Piet’ 
dat de voorloper van de tube tandpasta was. Het poeder (hoofdbestanddeel sodiumbicarbonaat) werd vermengd 
met water om tanden mee te poetsen. Het dekseltje (diameter 6,8 cm) was afkomstig uit het riool (S 1)  
 

                                                      
17 Riool S 1, rode baksteen, 23 x 11,5 x 4 cm; paarse klinkers 22 x 10 x 4 cm. 
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4  Conclusie 

Het archeologisch onderzoek aan de Paardenstraat heeft geresulteerd in een reeks 
sporen van ophogingen en bebouwingen vanaf de late 16de eeuw tot halverwege de 
20ste eeuw. De opgraving concentreerde zich vanwege verstoringen aan de zijde van de 
Amstelstraat grotendeels op het perceel Paardenstraat 17. Drie gebruiksfasen waren te 
onderscheiden: 1) ophoging van de oeverzone langs de Amstel, 2) bebouwing 1600-1800 
en 3) bebouwing 1800-1950. 
 
Het drassige terrein aan de zuidelijke oever van de Amstel was omstreeks 1600 bedekt 
met een 30 cm dikke klei laag die zich had afgezet bij overstromingen van de rivier. 
Hierop is toen een rietmat aangebracht als onderlegger voor een pakket van brokken klei, 
veen, zand en puin, waarmee het terrein, dat inmiddels binnen het ommuurde stedelijke 
gebied was komen te liggen, tot circa 1,70 m ÷ NAP werd opgehoogd. Om het kavel 
bouwrijp te maken kwam hier nog een laag zand en puin voor een ophoging tot circa 1,00 
m ÷ NAP.  
 
De meest samenhangende bouwresten van de oorspronkelijke 17de-eeuwse bebouwing 
werden aangetroffen op het achterterrein van het huidige perceel Paardenstraat 17 dat 
aan het begin van de 19de eeuw in z’n huidige vorm werd verkaveld en ingericht. Hier is, 
in het begin van 17de eeuw een bakstenen huisje van circa 5,5m bij 5,5 m neergezet 
(structuur A). Het heeft hier zeker tot in de 18de eeuw gestaan, waarbij in de loop der tijd 
twee verbouwingen van het interieur hebben plaatsgevonden; de eerste in het tweede 
kwart van de 17de eeuw en de tweede in het tweede kwart van de 18de eeuw. Hierbij 
werd telkens het vloerniveau iets opgehoogd. Gedurende de eerste twee gebruiksfasen 
bestond de vloer uit rode plavuizen, die direct op de ondergrond waren aangebracht. Bij 
de 18de-eeuwse vernieuwing werd overgegaan op een houten plankenvloer die rustte op 
een raamwerk van balken. Deze constructie had een verhoogd vloerniveau van circa 0,60 
m ÷ NAP. Waarschijnlijk zorgde de natte ondergrond voor problemen en was deze 
oplossing nodig om meer isolatie op de begane grond te bieden. Het gebouwtje diende 
als een eenvoudige woning: er was één haardplaats en de bescheiden ophogingslagen 
van de vloeren bevatten huishoudelijk afval. Gelijktijdig met dit gebouwtje stond er nog 
een en mogelijk twee van dergelijke bouwsels (structuur B), waarvan deels 
funderingsresten zijn aangetroffen die ook uit de eerste helft van de 17de eeuw 
dateerden.  
 
Het gehele perceel Paardenstraat 17 bleek in de 17de en 18de eeuw tot aan de straat te 
zijn volgebouwd met een rijtje van drie afzonderlijke eenvoudige woningen. Een 
vergelijking van de archeologische bebouwing met de percelering op het kaartbeeld van 
de vogelvluchtkaart van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1625 levert enkele 
interessante overeenkomsten op. De kaart toont een langgerekte bebouwing ter hoogte 
van Paardenstraat 17 die langs een steeg vanaf de Paardenstraat gelegen was en tevens 
bereikbaar was via een steeg vanaf de Amstelstraat die aan de achtergevel van het blok 
uitkwam. Het pand had een kopse gevel aan de zijde van de Paardenstraat maar lijkt 
zeker uit twee en mogelijk drie losse, maar aangesloten gebouwtjes te bestaan, ieder met 
een eigen schoorsteen en ook een voor- en achtergevel. Van de bestrating van beide 
stegen op de kaart zijn ook archeologische restanten ten noorden en ten oosten van  
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18  Kaartfragment van de stadsplattegrond van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625. In de uitsnede in 
geel het huizenblok op de bouwlocatie. De opgegraven resten (rood kader) van de 2 of 3 kleine woningen vallen 
samen met een langgerekte bebouwing die vanaf de Paardenstraat via een steeg bereikbaar was  
 
structuur A teruggevonden. De kaart toont tevens dat op de tegenwoordige percelen 
Amstelstraat 9 t/m 15 vijf huizen stonden met een smal steegje ertussen. De achtergevels 
van deze panden stonden haaks op de blinde zijde van het langgerekt blok kleine 
woningen. Uit de opgraving blijkt dat de perceelscheiding van deze 17de-eeuwse clusters 
van bebouwing gemarkeerd werd door een hemelwaterafvoer (osendrop) in de vorm van 
uitgeholde grenen stam.  
 
Uit de combinatie van deze gegevens blijkt dat het langgerekte blok op de kaart van Van 
Berckenrode kan worden gekenmerkt als typische eenvoudige stadswoningen. Ze werden 
ook wel gangwoningen of ‘cameren’ genoemd vanwege het feit ze niet aan de 
hoofdstraten waren gelegen maar op achterterreinen die via stegen en gangen 
beereikbaar waren. Deze dichte bebouwing was typisch voor de percelering in dit deel 
van de stad. De kaart van Van Berckenrode uit 1625 toont huisjes met een begane grond 
zonder ramen en met één bovenverdieping met ramen en mogelijk een zolder. 
Archeologisch gezien was er sprake van een begane grond verdieping van circa 5,5 bij 
5,5 m waar de plavuizen vloeren in de 18de eeuw werden vervangen door een houten  
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19  Het kadastrale minuutplan van 1820 (kaartnoorden boven) met het huizenblok ingesloten tussen 
Amstelstraat (onder), Paardenstraat (links), Amstel (boven) en Wagenstraat (rechts). Perceel 602 valt binnen het 
plangebied (in blauw) (Stadsarchief Amsterdam) 
 
 

 
 
20  Zicht op de oneven zijde van de Paardenstraat na sloop van de even zijde in 1976. De hoge boog in de 
gevel van Paardenstraat 17 houdt mogelijk verband met de 19de-eeuwse functie van het pand als koetshuis. 
(Stadsarchief Amsterdam). 
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vloer op balken. Archeologische voorbeelden van dergelijke gangwoningen zijn schaars: 
een soortgelijke vindplaats was die van de gangwoningen in de Pottenbakkersteeg aan de 
Westerstraat in de Jordaan.18 
 
In de 19de eeuw is de bestaande bebouwing vervangen door nieuwbouw, bestaande uit 
een groot bakstenen gebouw met een interne pijlerfundering van poeren. Deze 
bouwresten illustreren de schaalvergroting van bebouwing die te herkennen is op het 
kadastrale minuutplan van 1820. Paardenstraat 17 maakte op dat moment deel uit van 
één groot perceel samen met Amstelstraat 11.19 Uit het register van de kadasterkaart uit 
1832 is te herleiden dat stalmeester Cornelis Peters op dat moment de eigenaar van het 
perceel was. Deze informatie over de achtergronden van de gebruikers biedt ook 
aanwijzingen over de functie van het pand: het staat in het register aangeduid als stal en 
woning. Peters woonde er zelf niet, zijn huis bevond zich aan de Reguliersgracht.20 Een 
gebruik als stal zou de aanwezigheid van een waterput aan de straatzijde kunnen 
verklaren. In dit verband is de foto uit 1976 (afb. 20) van de voorgevel voor de sloop 
interessant vanwege de hoge boograamconstructie die typisch is voor een 19de- en vroeg 
20ste-eeuws koetshuis. 
 
Eind 19de eeuw werd een rioolstelsel aangelegd dat bestond uit een gesloten 
boogvormige afvoergoot waarop stortkokers van latrines uit kwamen en die was 
aangesloten op een bezinkput. Vanaf de bezinkput was een aftakking gemaakt richting de 
Amstel zodat de goot hier op kon lozen. Deze laat-19de-eeuwse sanitaire voorziening 
vormde een overgang in de traditie van afzonderlijke beerputten naar het latere open 
rioolsysteem. 
 
 
 

                                                      
18 Gawronski en Jayasena 2007. 
19 Perceel 602. 
20 Het kadasterregister (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) geraadpleegd via watwaswaar.nl 
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Bijlage 1 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associati
e 

vondst
nr 

datering 

1 0,60m + 0,54 m ÷ oost-west lopend gemetseld gewelf, rode bakst (23 x 11,5 x 4 cm) en paarse klinkers (22 x 

10 x 4 cm), doorsnijdt S 28, insteek doorsnijdt S 2 en de vloeren S 13, 16 en 19 op 0,54 m 

÷ NAP, eindigt west in bezinkbak, vandaar naar noorden door richting Amstel 

structuur E, riool 

met bezinkbak 

28, 2, 3 PA2-1 

PA2-2 

PA2-7 

1850-1900 

2 0,15 m ÷  straatje van gele klinkers (18 x 8 x 3,5 cm) in oost-westrichting doorsneden door S 1, in 

relatie met S 11 

structuur C, 

straatje 

1, 3 PA2-3 1700-1800 

3 0,26 m + 0,31 m ÷ losse stortkoker van riool, doorsnijdt straatje S 2, een deel massief volgestort , secundair 

gebruik als poer 

stortkoker 4, 26 PA2-4 1800-1850 

4 0,52 m +  bakstenen basement afm. 81 x 84 cm, bakstenen rood 22,5 x 10,5 x 4 cm, in één lijn met 

poer S 26 en S 3 en vormt één fase met S 5 en 28 

structuur E, poer 5, 28, 3 PA2-5 1800-1900 

5 0,55 m + 1,25 m ÷ tweesteens metselwerk, rood 22,5 x 10 x 4,5 cm, gekoppeld aan S 4 en één fase met S 26 

en 28. Langshout van eiken, 50 x 11 cm, op 1,25 m ÷ geen kesp maar wel onderheid, 

doorsnijdt S 29 en 32 

structuur E, muur 4, 26, 28 PA2-6  

PA2-16 

1800-1900 

6  1,00 m ÷ zand en puinvulling terreinvulling  PA2-6 1900-1950 

7 0,83 m ÷  eensteens metselwerk, geel 18,6 x 9,5 x 4,3 cm, grenen langshout (30 x 6,5 cm) gekoppeld 

aan S 8 en 12, in relatie met vloeren S 9 en 10 

structuur C, muur 8, 9, 10 PA2-8 1600-1650 

8 0,83 m ÷  eensteensmuur, oranje 17,9 x 9 x 4,5 cm, ligt op langshout S 7, in relatie met vloeren S 9 

en 10 

structuur C, muur 7, 9, 10 PA2-8 1600-1650 

9 0,90 m ÷  plavuizenvloer, uit twee delen bestaand: 15 x 15 x 2 cm en 22 x 22 x 2,5 cm, gescheiden 

van S 10 door S 8, begrensd door S 7 

structuur C, vloer 8, 7, 10  1600-1650 

10 0,93 m ÷  plavuizenvloer, uit twee delen bestaand: 15 x 15 x 2 cm en 22 x 22 x 2,5 cm begrensd door 

S 7 gescheiden van S 9 door S 8 

structuur C, vloer 8, 7, 9  1600-1650 
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11 0,90 m ÷  straatje van gele klinkers (17 x 7,5 x 3,5 cm), onder S 2, tussen S 7 en 15 straatje 7, 15, 2 PA2-9 1600-1700 

12 0,35 m ÷  metselwerk (rood, 19 x 10 x 4 cm) en plavuizenvloer (oranje en groen, 22,5 x 22,5 x 2,5 

cm) gescheiden van S 15 door S 17 

achtergevel 

Amstelstraat 11 

15, 17  1700-1800 

13 0,61 m ÷ 0,93 m ÷ eiken vloer binnen S 15 van vloerdelen (25-30 x 5 cm) gespijkerd op dubbele balklaag 

(eiken, 12 x 8 cm) rust op vloer S 16, in één fase aangelegd met S 19, begrensd door S 15, 

noordzijde gedeeltelijk verwijderd bij aanleg S 1 

structuur A, vloer 

en balkenlaag 

14, 15, 16  1700-1775 

14 0,58 m ÷ 0,93 m ÷ mortelplateau met rechthoekig metselwerk, aangebracht op S 16, in één fase met S 13, 

zuidzijde begrensd door S 15 

structuur A, 

haardplaats 

13, 15, 16  1700-1775 

15 0,76 m ÷  voet anderhalfsteens-, via eensteens- naar halfsteens opgaande muur (18,5 x 9,5 x 4 cm), 

staalfundering van gestapeld hout, noordzijde verwijderd bij aanleg S 1 

buitenmuur 13, 14, 16 PA2-11 1600-1775 

16 0,93 m ÷ 0,95 m ÷ vloer, plavuizen afm 22,5 x 22,5 cm, onder S 13, op S 31, noordzijde is verwijderd bij 

aanleg van S 1 

structuur A, vloer 15, 18, 19  1650-1700 

17   uitgeholde halve grenen mast (d=14 cm) tussen S 12 en 15, afgedekt met humeuze laag structuur A, 

osendrop 

12, 15 PA2-12 1650-1700 

18 0,66 m ÷ 0,93 m ÷ humeuze zandlaag, opvulling tussen S 13 en S 16 structuur A, vulling 

tussen twee 

vloeren 

13, 16 PA2-10 1700-1775 

19 0,99 m ÷  plavuizen vloer afm 23,5 x 23,5 x 3,4 cm onder S 16, omgeven door S 15, gedeeltelijk 

verwijderd bij aanleg S 1, gescheiden van S 16 door S 31 

structuur A, vloer 15, 31, 16 PA2-13  

PA2-19 

1600-1650 

20 1,02 m ÷ 1,72 m ÷ zandlaag met bouwpuin tussen S 19 en 21 ophoging 19, 21 PA2-18 1600-1650 

21 1,72 m ÷ 3,00 m ÷ kleiige veenophoging met zand en puin onder S 20 ophoging 20, 22 PA2-23 1600-1650 

22 3,00 m ÷ 3,02 m ÷ rietmat tussen S 21 en S 23 loopvlak 

versteviging 

21, 23  1575-1625 

23 3,02 m ÷ 3,30 m ÷ blauwgrijze kleilaag op S 24 mogelijk 

Amstelklei 

22, 24   

24 3,30 m ÷ 4,90 m ÷ pakket roodgekleurd veen op S 25 natuurlijk veen 23, 25   
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25 4,90 m ÷  grijze vette kleilaag natuurlijke kleilaag 

(Formatie van 

Naaldwijk) 

24   

26 0,54 m +  bakstenen basement, metselwerk, roodbruin 23,3 x 11,6 x 4,6 cm uit één fase met S 5 en 

28, gemetseld op 4 kespen (2 x 2) rustend op groepjes van 3 palen 

structuur E, poer 1, 28  1800-1900 

27 0,18 m + 5,12 m ÷ cillinder van halfsteens metselwerk, afgedekt door hardstenen deksel, omgeven door vette 

kleimantel met bekisting, sluit aan op S 35 

structuur E, 

waterput 

35  1800-1900 

28 0,89 m ÷ 1,16 m ÷ anderhalfsteens metselwerk, één fase met S 5 en S 26, doorsneden door S 1. Langshout 

op 1,16 m ÷ NAP 

structuur E, muur 26, 5, 3 PA2-14 

PA2-21 

1800-1900 

29  1,93 m ÷ eensteensmuur, oranje bakst, 23 x 11 x 4,5 cm, doorsneden door S 25 en S 28, boven S 

33, in het verlengde van S 35 

structuur B, muur 35, 32, 33 PA2-15 1600-1650 

30 0,72 m ÷  eiken kuip in S 20 op niveau S 13 structuur A, 

afvalton 

5 PA2-17 1700-1800 

31 0,95 m ÷ 0,99 m ÷ zandlaag tussen S 16 en S 19 structuur A, 

ophoging tussen 

twee vloeren 

16, 19 PA2-13 1625-1650 

32 1,34 m ÷  drie gekantrechte grenen balken afm. 22 x 17 cm, 15 x 24 cm en 21 x 22 cm allen oost-

west gericht, doorsneden door S 5 en S 28 

structuur B 29, 33  1600-1700 

33 1,43 m ÷  langshout van muur onder S 29, op S 21, overdekt met S 20 structuur B, 

langshout muur 

29, 32, 38  1575-1600 

34 0,21m +  vulling tussen eensteensmuur S 35 en S 28 voormalige 

beerput 

35 PA2-24 1700-1800 

35 0,21m +  eensteensmuur tussen rooilijn straat en muur S 28, gaat over in halfsteens, in één lijn met 

S 29 

bouwmuur 29, 34, 27  1600-1700 

36 0,87 m ÷  eensteensmuur (baksteen 16,5 x 8 x 3,5 cm) met aan een zijde een vloer (S 37) en de 

andere zijde een bestrating (S 38) 

structuur D, muur 37, 38  1600-1650 

37 1,43 m ÷  plavuizenvloer (15 x 15 x 2,5 cm), op één niveau met S 38, gescheiden door S 36 structuur D, vloer 38, 36 PA2-20 1600-1650 

38 1,43 m ÷  vloer van klinkertjes op een niveau met S 37, gescheiden door S 36 en S 37 structuur D, 

straatje 

37, 36  1600-1650 
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Bijlage 2 Vondsten 

vondst
nr 

subnr spoor N MAE materiaal kenmerken object datering 

1  1  1 baksteen rood 22,5 x 11,3 x 4,1cm baksteen 1850-1900 
1  1  1 baksteen rood 22,7 x 11,4 x 4,3 cm baksteen 1850-1900 
2  1  1 baksteen paars 22 x 10 x 3,8 cm baksteen 1850-1900 
3  2  1 baksteen geel 17,5 x 7,9 x 3,6 cm baksteen 1700-1800 
3  2  1 baksteen geel 16,8 x 7,8 x 3,4 cm baksteen 1700-1800 
4  3  1 baksteen roodbruin 22,7 x 10,4 x 4,5 cm baksteen 1850-1900 
5  4  1 baksteen paarsbruin 22,4 x 9,3 x 5 cm baksteen 1800-1900 
5  4  1 baksteen paarsbruin 23 x 10,9 x 4,2 cm baksteen 1800-1900 
6 1 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit geel 13,2 x 13,2 x 1,5 cm, Pluis A01.05.70 polychroom  

ornamenttegel met stertulp 
wandtegel 1610-1640 

6 2 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit rood 12,7 x 12,7 x 1,2 cm, Pluis A04.08.04 aigretto krans en 
hoekmotief 

wandtegel 1625-1670 

6 3 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit geel 12,5 x 12,5 x 1,1 cm, Pluis A03.07.11 wandtegel 1650-1700 
6 4 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit geel 12,9 x 12,9 x 1,1cm, Pluis wandtegel 1625-1650 
6 5 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit rood 13,2 x 13,2 x 1,2 cm, Pluis wandtegel 1620-1660 

6 6 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit rood 13,1 x 13,1 x 1,3 cm, Pluis C02.00.23 wandtegel 1620-1660 
6 7 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit geel 13,4 x 13,4 x 1,4 cm, Pluis B04.00.03 wandtegel 1625-1650 

6 8 6  1 tegel: wandtegel, blauw-wit geel 12,8 x 12,8 x 1,1 cm, Pluis B10.00.07 wandtegel 1625-1670 
7  1 1 1 industrieel  potje 1900-1950 
7  1 7  glas: kleurloos   1900-1950 
7  1 2  industrieel   1900-1950 
7  1 1 1 industrieel  zalfpot 1900-1950 
7  1 1 1 porselein: Europa  beeld 1900-1950 
7 1 1  1 glas  sigarenpijpje 1900-1950 
7 2 1  1 glas  sigarenpijpje 1900-1950 
7 3 1  1 glas: kleurloos geblazen zalfpot 1900-1925 
7 4 1 1  glas: kleurloos  schijf 1900-1950 
7 5 1  1 industrieel POUDRE DENTRIFICE du DOCTEUR PIERRE Paris deksel 1875-1925 
8  7  1 baksteen geel 18,6 x 9,5 x 4,3 cm baksteen 1600-1650 
8  7  1 baksteen oranje 17,9 x 9 x 4,5 cm baksteen 1600-1650 
9  11  1 baksteen geel 16,8 x 7,5 x 3,3 cm baksteen 1600-1700 
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9  11  1 baksteen geel 17,3 x 7,7 x 3,6 cm baksteen 1600-1700 
10  18 3  pijpaarde trechter, ZM: rondborstige dame rookpijp 1725-1750 
10  18 1  pijpaarde trechter, ZM:Fortuna rookpijp 1725-1750 
10  18 15  pijpaarde trechter, ongemerkt rookpijp 1700-1750 
10  18 1 1 pijpaarde trechter, ZM:visser rookpijp 1725-1750 
10  18 31  faience  borden 1675-1715 
10  18 11  roodbakkend: slib, Nederrijn   1700-1750 
10  18 36  roodbakkend   1675-1750 
10  18 5  witbakkend   1700-1750 
10  18 6  pijpaarde dubbelconisch, ongemerkt rookpijp 1650-1700 
10  18 2  metaal: ijzer   1725-1750 
10  18 1  glas: Waldglas  fles 1700-1750 
10  18 3  porselein   1600-1700 
10  18 1  glas  fles 1725-1750 
10  18  17 steengoed knikkers: 16 x d=1,4 cm en 1x d = 3 cm knikkers 1725-1750 
10  18 2  eco: bot, geit geit bot 1700-1775 
10 1 18  1 glas filigrainafval afval 1725-1750 
10 2 18 1  eco: ivoor  mesheft 1700-1750 
10 3 18  1 roodbakkend: slib, Nederrijn  bord 1700-1750 
10 4 18  1 roodbakkend lobvoeten bord 1700-1750 
10 5 18 1  metaal: tin  lepel 1675-1700 
11  15  1 baksteen appelbloesem 18,5 x 9,2 x 4,1 cm baksteen 1600-1625 
11  15  1 baksteen appelbloesem 18,6 x 9,1 x 4,5 cm baksteen 1600-1625 
12  17 1  witbakkend   1650-1700 
12  17 4  roodbakkend   1650-1700 
13  31 2  steengoed: Duitsland, Westerwald  kan 1625-1650 
13  31 1  pijpaarde dubbelconisch, HM:kroon rookpijp 1625-1650 
13 1 31  1 metaal: tin  lepel 1625-1650 
14  28  1 baksteen roodbruin 23,3 x 11,6 x 4,6 cm baksteen 1800-1900 
14  28  1 baksteen roodbruin 23,4 x 11,4 x 4,7 cm baksteen 1800-1900 
15  29  1 baksteen oranjebruin 19,1 x 9 x 4,1 cm baksteen 1600-1650 
15  29  1 baksteen oranjebruin 19 x 9,5 x 3,7 cm baksteen 1600-1650 
16  5  1 baksteen roodbruin 19 x 9 x 4,1 cm baksteen 1800-1900 
16  5  1 baksteen roodbruin 18,4 x 8 x 3,7 cm baksteen 1800-1900 
17  30 1 1 porselein  kom 1700-1725 
17  30 1 1 roodbakkend: slib, Nederrijn  bord 1716 
18  20 12  roodbakkend loodglazuur divers 1600-1650 
18  20 1 1 pijpaarde dubbelconisch, ongemerkt rookpijp 1600-1650 
18  20 1 1 pijpaarde dubbelconisch, HM: IB rookpijp 1600-1650 
18  20 1 1 steengoed  kan 1600-1650 
18  20 5  dakpan fragmenten met loodglazuur dakpan 1600-1650 
18 1 20  1 roodbakkend  zalfpot 1600-1650 
19  19  1 tegel: plavuis, ongeglazuurd ongeglazuurd 23,1 x 23,3 x 3,2 cm vloertegel 1600-1650 
19  19  1 tegel: plavuis, ongeglazuurd ongeglazuurd 23,5 x 23,5 x 3,4 cm vloertegel 1600-1650 
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20  37 4  roodbakkend   1600-1625 
21  28 36  tegel: wandtegel, biscuit biscuit afm 12,9 x 12,9 x 0,8 cm tegel, afval 1700-1800 
22  1 2 1 latex met opdruk condoom 1900-1950 
23  21 1 1 pijpaarde dubbelconisch, ongemerkt rookpijp 1600-1625 
23  21 1  witbakkend   1600-1650 
23  21 3  roodbakkend   1600-1650 
24  34 7  roodbakkend loodglazuur divers 1700-1800 
24  34 12  steengoed  divers 1700-1800 
24  34 1  witbakkend   1700-1800 
24  34 1  faience  bord 1700-1800 
24  34 1  pijpaarde dubbelconisch, HM: WIB rookpijp 1625-1675 
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