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Basisgegevens 

Plangebied  Districtsgebouw Koninklijke Marechaussee 
Adres Kattenburgerstraat 7 
Kadaster ASD10 N 3785 
RD-coördinaten NW 123.205  487.550 
 NO  123.241 487.541 
 ZO  123.230 487.500 
 ZW  123.190 487.511 
TOPO-code BMA KAT3 
CIS-code  9409 
Opdrachtgever  Ministerie van Defensie, 
  Directie West DGW&T 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Stadsdeel Centrum  
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De vindplaats Kattenburg (KAT3) binnen het stadsdeel Centrum 
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1  Inleiding 

Van 8 tot 17 maart 2005 heeft de afdeling Archeologie van het Bureau Monumenten & 
Archeologie (BMA) een archeologische opgraving (AO) uitgevoerd op de 
nieuwbouwlocatie van het districtsgebouw van de Koninklijke Marechaussee op het 
Marine-Etablissement te Amsterdam. Het betrof een noodonderzoek in opdracht van de 
Directie West van de Dienst Gebouwen, Werken & Terreinen (DGW&T) van het 
Ministerie van Defensie, vanwege de bodemverstoring als gevolg van het bouwproject. 
Het archeologisch onderzoek werd ingepland aansluitend op het bouwrijp maken van de 
locatie.  
De bouwlocatie is gelegen in het uiterste noorden van het marineterrein dat in de 19de 
eeuw z’n huidige vorm kreeg. Aan de oostkant wordt de locatie begrensd door de 
Kattenburgerstraat en door de Dijksgracht in het noorden. Het was een terrein met een 
hoge archeologische verwachting vanwege de aanwezigheid van mogelijke overblijfselen 
van de aanleg, inrichting en ontwikkeling van de 17de-eeuwse admiraliteitswerf van 
Amsterdam op Kattenburg.  
 
 
 

 
 
2  Het plangebied Kattenburg in de topografische situatie van 2005 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

De ontwikkeling van de werf vond z’n oorsprong in de aanleg van het eiland Kattenburg, 
waartoe het Amsterdam stadsbestuur op 11 januari 1642 een besluit had genomen. In het 
kader van haven- en stadsvergroting zou De Oude Waal als belangrijke scheepsberging 
aan de oostzijde van de stad in noordelijke richting worden uitgebreid. Het paalwerk werd 
verder richting IJ verzet en gelijktijdig zou de bestaande stadswal aan deze zijde van de 
stad met twee bolwerken worden verlengd om de nieuwe haven te beschermen.1 Deze 
fortificatie was de basis van het eiland Kattenburg, dat in de jaren 50 zijn huidige vorm 
kreeg. De aanleg van dit eiland was de opmaat voor het creëren van nog twee 
haveneilanden, Wittenburg en Oostenburg, ten oosten ervan aan de Nieuwe Vaart rond 
1660. De realisatie van de drie Oostelijke Eilanden vormde het sluitstuk van de 
stadsuitbreiding van de Vierde Uitleg waarbij de grachtengordel over de Amstel tot aan 
het IJ werd doorgetrokken.  
Na de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) groeide in de Republiek de behoefte aan een 
permanente oorlogsvloot. De Admiraliteit wenste een eigen vlootbasis met magazijnen, 
werkplaatsen en werven aan open water. Het pas aangeplempte eiland Kattenburg aan 
het diepere deel van het IJ werd uitermate geschikt gevonden als thuisbasis van een 
dergelijke vloot. In augustus 1655 richtte de Admiraliteit een werf in op het zuidwestelijk 
deel van Kattenburg. In datzelfde jaar werd tevens de eerste steen gelegd voor het 
Zeemagazijn naar een ontwerp van stadsarchitect Daniël Stalpaert.2  
 

 
 
3  De twee bolwerken (linksachter) die de westoever van het latere eiland Kattenburg vormden, werden aangelegd 
ten oosten van de Oude Waal (detail van het stadsprofiel van Jacob Savery, 1647: Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
1 Bakker 1998, 159. 
2 Bontemantel 1897, 499. 
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De werf breidde zich gestaag in noordelijke richting uit en rond 1700 verrees een 
imposant magazijn langs de Kattenburgerstraat dat onderdak bood aan de verschillende 
handwerklieden die ingezet werden bij de bouw en uitrusting van de oorlogsvloot. Na de 
Franse tijd, toen de Admiraliteit was opgeheven, kwam het complex in 1813 onder de 
naam Rijkswerf in gebruik bij de Koninklijke Marine. In 1867 werd de werf ingericht voor 
de bouw van ijzeren schepen, waarna in 1870 het eerste ijzeren pantserschip, De Guinea, 
van stapel liep. Ondanks deze innovatie viel in 1915 definitief het doek voor de 
scheepsbouwactiviteiten op Kattenburg.3 Tot op de dag van vandaag is het terrein in 
gebruik gebleven door de Koninklijke Marine. 
 
De palenrij in het IJ 
 
De onderzoekslocatie lag in de 17de-eeuw ten noorden van het eiland Kattenburg in het 
IJ water. Sinds de 14de eeuw was de haven van Amsterdam afgesloten met een dubbele 
rij palen (de Laag) ter verdediging van de stad. Bij elke stadsuitbreiding langs het IJ 
groeide deze palenrij mee. Grotere schepen voeren niet zelf meer de stad binnen, maar 
 

 
 
4  Detail van de stadsplattegrond van De Broen (1732), het noorden is onder. Op de westzijde van Kattenburg  
was de  werf van de Admiraliteit gevestigd. Het water langs deze werf, het ’s Lands Dok of Hok genoemd, was in 
het zuiden en westen afgeschermd van het IJ door een paalbarrière en in het noorden door het uiteinde van de 
dubbele palenrij (Laag) die voorlangs de stad liep. In blauw de onderzoekslocatie (KAT3). 

                                                      
3 Bosscher 1965, 538. 
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zetten hun lading ter hoogte van de Laag over op kleinere schuiten. Regelmatig dienden 
de palen van de Laag te worden vervangen omdat ze werden aangetast door paalworm, 
sterke schommelingen in de waterstand, aanvaringen door schepen en kruiend ijs. Met de 
herinrichting van de haven in de jaren 1866-1867 is deze rij palen in z’n geheel 
verwijderd.4 Het slib dat door het IJ met vloed werd aangevoerd kon in de luwte van de 
paalwerken gemakkelijker bezinken. Deze aanslibbing rond de Walen en in het IJ voor de 
Laag werd vanaf de tweede helft van de 17de eeuw steeds problematischer. Om de 
haven van Amsterdam begaanbaar te houden werd regelmatig gebaggerd met 
moddermolens. Eind 17de eeuw leverde dit jaarlijks meer dan 90.000 m3 baggerspecie 
op.5 
Het water voor de Admiraliteitswerf was uit veiligheidsredenen aan de west- en zuidzijde 
afgesloten van het buitenwater van het IJ afgesloten door een palenbarrière die aansloot 
op de Laag. Zo ontstond een bassin, ’s Lands Dok of het Hok, waarvan de contouren 
sterk overeenkwamen met de vorm van het huidige marineterrein. Ook binnen dit bassin 
had men veel last van de bezinking van modder. In de 18de eeuw viel bijna niet meer 
tegen de aanslibbing op te baggeren, en dat terwijl de Admiraliteit ooit het eiland 
Kattenburg had uitgekozen vanwege z’n ligging aan diep vaarwater met een goede 
doorstroming. Het binnenwater voor de werf zou 4 m diep moeten zijn, maar vaak was dit 
niet het geval. In 1784 kostte het vierenveertig dagen voordat het linieschip de Vrijheid 
door de modder uit het bassin was getrokken. Op voorstel van de equipagemeester 
William May werd in 1790 begonnen met de aanleg van een dam rond het Hok om 
verdere ‘verslijking’ tegen te gaan. Twee sluizen zouden dan toegang bieden. Het werk  
 

 
 
5  Projectie van de vindplaatsen KAT, KAT2 en KAT3 op het minuutplan uit 1820. In paars het oorspronkelijke 
eiland Kattenburg met de karakteristieke knik, in groen de dam uit 1794 rond het ’s Lands Dok. (Stadsarchief 
Amsterdam) 

                                                      
4 Jaarverslag Dienst der Publieke Werken over 1866. 
5 Reinders 1978. 
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werd in 1794 voltooid.6 Een groot deel van de dam was samengesteld uit modder die de 
moddermolens van de stad in de grachten en het IJ opbaggerden. De dienst ‘Stads Graaf- 
en Modderwerken’ was voortdurend op zoek naar afzetmogelijkheden voor de vele tonnen 
bagger die jaarlijks werden opgehaald en zag hier een goede dumplocatie. 
In de loop van de 19de eeuw veranderde de inrichting van het werfterrein ingrijpend. De 
omslag van houtbouw naar ijzeren schepen vertaalde zich in de oprichting van nieuwe 
werkplaatsen met inrichtingen als ovens, walserijen en gieterijen op het originele eiland en 
op de dam rond het bassin. Om meer ruimte te creëren voor de technische voorzieningen 
die de modernisering van de scheepsbouw met zich meebracht werd steeds meer open 
water voor de werf opgeofferd. Het duurt tot in de jaren zestig van de vorige eeuw toen met 
de aanleg van de IJ-tunnel het nog open dok in zijn geheel met zand werd dichtgestort en 
het huidige marine ‘terrein’ ontstond.7 
 
2.2  Archeologisch onderzoek DEMS-loods 

In 1997 en 1998 is archeologisch onderzoek verricht op het Amsterdamse Marine-
Etablissement.8 Deze opgravingen vonden plaats na de sloop van de voormalige DEMS-
loods langs de Kattenburgerstraat (afb. 5) ter voorbereiding van de nieuwbouw van het 
depot van het Scheepvaartmuseum. Er zijn toen overblijfselen uit verschillende fasen van 
de Admiraliteitswerf gedocumenteerd. Het werfterrein bleek een rijke vindplaats met 
archeologische sporen van hoge fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Langs de Grote 
Kattenburgerstraat bevonden zich resten van huizen van de particuliere werfeigenaren uit 
de eerste gebruiksfase van het eiland rond het midden van de 17de eeuw. Ook is er een 
uitbreiding van het Voorwerfgebouw gevonden die in een eerder stadium was verwijderd.  
 

 
 
6  De galvaniseerinrichting, bedoeld om de ijzeren platen voor de scheepsbouw van een beschermende zinklaag 
te voorzien, werd in 1867 in gebruik genomen. Bij de opgraving in 1997 (vindplaats KAT) zijn de stookgangen en 
de kelderruimte van het gebouwtje opgegraven  

                                                      
6 Lemmers 2005, 46. 
7 Lemmers 2005, 170-178. 
8 Vindplaatsen KAT en KAT2, uitgevoerd door BMA. 
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Van het Grootmagazijn, het grote pakhuis uit het einde van de 17de eeuw, zijn 
omvangrijke funderingsresten gelokaliseerd. Het archeologisch onderzoek richtte zich ook 
op sporen van de 19de-eeuwse industrialisering van de scheepsbouw op Kattenburg, 
waarbij funderingsresten van de galvaniseerinrichting archeologisch zijn gedocumenteerd 
(afb. 6).9  
 
2.3  Vraagstellingen en methodiek 

Het opgravingsterrein bestond uit een onbebouwde parkeerplaats aan de noordoostzijde 
van het Marine-Etablissement. De Dijksgracht vormde de begrenzing aan de noordkant en 
aan de oostkant liep de muur langs de Kattenburgerstraat. Binnen het plangebied van 43 
bij 51 m werden twee werkputten aangelegd, die van elkaar waren gescheiden door een 
groenstrook waarvoor nog geen kapvergunning was afgegeven.  
In werkput 1 is een noord-zuid georiënteerde proefsleuf van 17 m aangelegd richting de 
Dijksgracht. In deze sleuf is een westprofiel gedocumenteerd. In de oostelijke helft van 
werkput 1 en in werkput 2 zijn enkele sporen in het vlak ontgraven en gedocumenteerd. 
 
Het archeologisch onderzoek richtte zich op twee onderzoeksthema’s: 

• De bebouwings- en ontwikkelingsgeschiedenis van de werf. De aandacht richtte 
zich met name op het lokaliseren van bouwsporen in verband met de inrichting van 
de werf door de Admiraliteit en de Koninklijke Marine in de late 18de en 19de 
eeuw. In deze zone konden resten aanwezig zijn van de constructie van de dam 
rond het waterbassin in 1790-1794 en van eventuele bebouwing op de dam en het 
aangeplempte land erna. 

• IJ bodem en landaanwinning rond 1800. Het onderzoeksterrein was oorspronkelijk 
gelegen in het noordoostelijk deel van het waterbassin van de 17de- en 18de-
eeuwse werf. Hier bevindt zich de waterbodem van het IJ-havenbekken met 
mogelijk verzonken materiaal uit de periode 15de-17de eeuw voor de aanleg van 
Kattenburg. Ook kunnen er restanten aanwezig zijn van de oorspronkelijke IJ-
haven en de waterinfrastructuur van de werf, zoals de 17de-eeuwse zeewering van 
palen.  

 
De archeologische opgraving werd uitgevoerd door het veldteam van de afdeling 
Archeologie van BMA volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 
2.0.  

                                                      
9 Veerkamp 2000. 
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3  Resultaten  

3.1  Sporen en structuren 

De Archeologische Opgraving resulteerde in 28 sporen van de ophoging en bebouwing 
van het terrein aan de Kattenburgerstraat 7 vanaf de 17de eeuw tot einde 19de eeuw. 
Deze sporen zijn onder te verdelen in drie tijdvakken:  

1. Periode tot 1790: de IJ-bodem 
2. Periode 1790-1794: de bassin dam 
3. Periode 1800-1900: diverse bebouwing  
 

3.1.1  Periode tot 1790: de IJ-bodem 

In profielsleuf 1 werd op 5,30 m ÷ NAP de top van een bruine glazige kleilaag 
aangesneden (S 16) die de harde IJ-bodem vormde. Daarop was een dik pakket slib met 
schelpjes en brokken losgeslagen veen (S 14) ontstaan (2,80 - 5,30 m ÷ NAP). Onderin 
dit pakket bevond zich een bundel rijshout (S 15) die in de zachtere slibbodem was 
weggezakt. Op deze slibbodem was een bijna 80 cm dikke baggerlaag bezonken (S 11), 
die naar het noorden afliep van 1,85 m naar 2,70 m ÷ NAP. 
 
3.1.2  Periode 1790-1794: de bassin dam  

Houten beschoeiing 
In beide werkputten waren verschillende houten structuren die afkomstig waren van de 
damconstructie uit 1790-1794. Het meest prominent en zwaar uitgevoerd was de oost-
west georiënteerde houten constructie (S 5) die dwars door het zuidelijk uiteinde van 
werkput 1 liep. Het geheel bestond uit een keerschot van 4 cm dikke, rechtopstaande 
eikenhouten planken tussen een rij eikenhouten gekantrechte palen (gemid. 26 x 32 cm) 
aan de noordzijde en grenenhouten palen (diameter van 26-28 cm) aan de zuidzijde. Op 
deze palen lag een zware horizontale balk (15 x 44 cm) met rechthoekige sleuven. In 
deze sleuven waren gekantrechte ‘opzetters’ van eikenhout geplaatst. Deze structuur 
behoorde tot de zuidelijke beschoeiing van de dam die 2 m hoog in het water was 
opgetrokken met de bovenzijde op 0,40 m ÷ m NAP en met de IJ-bodem op 2,50 m ÷ 
NAP. De beschoeiing werd aan de noordzijde versterkt met meerdere trekankers van 
eikenhouten balken (S 17). Een dergelijk trekanker bestond uit een circa 8 m lang kruis 
dat horizontal was ingegraven (bovenkant op 0,43 m ÷ NAP) en haaks op de binnenzijde 
van beschoeiing stond. Het was in de bodem verankerd met twee houten paaltjes in het 
kruisverband. Zo werd de beschoeiing gezekerd en werd voorkomen dat de houten 
constructie naar voren zou wegzakken in het water.  
De beschoeiing lijkt zich in werkput 2 voort te zetten. Een directe aansluiting ontbrak 
vanwege verstoring door subrecente funderingen en de aanwezige groenstrook. In het 
zuidelijk deel van werkput 2 bevond zich een soortgelijke grenenhouten constructie (S 24) 
van een schot met staanders en met trekankers (S 23) aan de noordkant ervan. Wel 
afwijkend is dat het schot in plaats van een oost-west oriëntatie een geknikt verloop had. 
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9  Noord- en zuidaanzicht van de beschoeiing (S 5). Achter de eikenhouten paal zijn de rechtopstaande planken 
van het schot zichtbaar (boven). De horizontale balk met rechthoekige sleuven (onder) is gefundeerd door 
grenen palen. In de sleuven pasten eikenhouten ‘opzet’-stukken. De linker is verwijderd voor de foto 
 
Het oostelijk deel lag in één lijn met de beschoeiing in werkput 1, maar het westelijk deel 
boog in een bijna haakse hoek naar het noorden af en kon dus niet aansluiten op de 
beschoeiing (S 5) in werkput 1. Een verdere uitbreiding van werkput 2 in westelijke 
richting tot aan de groenstrook leverde geen vervolg van de beschoeiing op. Dit laat de 
mogelijkheid open dat het schot in werkput 2 de oostelijke begrenzing van een inham of 
een plaatselijke versmalling van de dam markeert.  
 
Zinkstuk  
De dam van 1790-1794 bestond uit een aardlichaam, dat achter de beschoeiing was 
gestort. Als onderlegger was op de IJ-bodem eerst een zinkstuk van wilgentenen (S 10) 
aangebracht. Deze ‘mat’ bevond zich direct ten noorden van de beschoeiing in werkput 1  
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8  Belangrijkste sporen in wp 1 en wp 2 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Een dam rond ’s Lands Dok 

AAR 38 

14 

op de baggerlaag (S 11). Het zinkstuk bestond uit twee lagen rijshout, van elkaar 
gescheiden door dwars gelegde takkenbundels. Het totale pakket was maximaal 50 cm 
dik. Aan de zuidzijde van werkput 1 was de onderste laag rijshout in de IJ-bodem (op 1,90 
m ÷ NAP) vastgezet met enkele paaltjes van 4,5-5 cm diameter. Vanaf hier liep het 
zinkstuk meer dan 20 m naar het noorden. De top ervan daalde over deze lengte met de 
IJ-bodem mee van 1,40 m naar 3,45 m ÷ NAP. Op drie locaties was het zinkstuk afgedekt 
met een pakket bruin, rul organisch materiaal (S 8 en S 18) dat vondsten bevatte (S 8: 
KAT3-3 en KAT3-10. S 18: KAT3-7). Twee van de vondstseries (KAT3-7 en KAT3-10) 
dateerden overwegend uit de (tweede helft) 18de eeuw en behoorden tot clusters 
stadsafval dat vanaf een schuit was gestort als verzwaring van het rijshout. Een ander 
deel van de vondsten uit S 8 (KAT3-3) had een langer doorlopende datering (1675-1800) 
zoals het materiaal (KAT3-5) uit de IJ-bodem (S 11): mogelijk is dit bagger die ter plekke 
van de slibbodem omhoog is gehaald bij het afzinken van de mat.  
 

 
 
7  Het zuidelijk deel van het zinkstuk (S 10) op de IJ bodem (S 11). Middenin is de bovenste laag rijshout 
zichtbaar met fragmenten van twee dwarsgelegde bundels op de onderste laag rijshout. Op het rijshout liggen 
nog enkele scherven ceramiek (KAT3-3) afkomstig uit het pakket stadsafval (S 8)  
 
Damlichaam 
Het damlichaam op de rijshout mat bestond uit een 2,5 m dik pakket klei. Door verschillen 
in kleur en structuur was een gelaagdheid in het kleipakket (S 6 en S 9) af te lezen die 
duidde op een gefaseerde aanplemping. Ook was in het profiel een niveau aanwijsbaar, 
herkenbaar als een loopvlak van houtspaanders, zaagsel en kleine fragmenten bouwpuin 
(S 7, tussen 0,40 m en 0,70 m ÷ NAP), dat correspondeerde met het niveau waarop de 
trekankers voor de beschoeiing waren aangebracht. Dit loopvlak liep vanaf de 
beschoeiing in noordelijke richting tot aan de ingeheide palen (S 17) die onderdeel 
uitmaakten van de trekankers. De bovenkant van de beschoeiing (S 5), op circa NAP, 
kwam min of meer overeen met de toplaag van het kleipakket (S 6, max 0,25 m + NAP) 
dat de dam rond het bassin vormde. In een latere fase zijn zowel dit kleipakket als de 
beschoeiing afgedekt door een volgende ophogingslaag (S 3, top 0,85 m + NAP) van 
gruis, puin, kooltjes en grind, met daarop een dunne harde puinbaan (S 2) als loopvlak 
(top 0,90 m + NAP). Het huidige maaiveld werd bereikt na een laatste ophogingsfase met 
bijna een meter zand (S 1, top 1,70 m + NAP). In de klei pakket (S 9) in het noordelijk  
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10  Westprofiel in WP 1 
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uiteinde van beide werkputten (S 21) bevond zich oost-west georiënteerd doorlopend los 
stuk rondhout, mogelijk drijfhout dat tijdens de aanplemping was ingesloten en verder 
geen relatie met beschoeiingsstructuur had.  
 
3.1.3  19de-eeuwse bebouwing  

Ondanks ingrijpende sloop in de 20ste eeuw resteerden muurresten van drie gebouwen, 
waaruit geen samenhangende plattegronden konden worden gereconstrueerd. In de 
noordelijke helft van werkput 2 waren opvallend zware funderingsresten (S 22, bovenkant 
0,63 m + NAP) voor muurwerk van twee soorten baksteen.10 Op een stelsel van 
onderheide kespen van grenenhout (25/26 cm breed en 15 cm dik) lagen zeer brede (70–
80 cm) langshouten. In deze fundering waren twee varianten van schuifhout toegepast, 
dat moest voorkomen dat het metselwerk van het langshout zou schuiven. Het meest 
gangbaar was een schuifhout tussen twee langshouten zodat het midden onder de muur 
lag. Op Kattenburg kwam ook een meer zeldzame variant voor met twee opstaande 
balken aan de buitenrand van het langshout. Het geheel was onderheid met grenen 
heipalen met 26 cm diameter.  
In de uiterste zuidoost hoek van werkput 2 bevond zich de zuidwesthoek van een 
gebouwtje dat was opgetrokken in oranje baksteen (S 25) en gefundeerd op een grenen 
langshout.11 
Tenslotte liep oostelijk langs het trekanker (S 23) in werkput 1 een muur ( S 26) van oranje 
baksteen met een scherpe insteek en aanzetten voor oost-west georiënteerde 
indelingsmuren, die tot aan de groenstrook over een halve meter werden gevolgd.12  
 

 
 
11  Oostelijke helft werkput 1 met op de voorgrond een jalon langs de beschoeiing (S 5). Middenin de 
aanplemping van de dam (S 6) is de lange balk van een van de trekankers (S 23) zichtbaar. Deze wordt aan de 
oostzijde (rechts) geflankeerd door de donkergrijze insteek van de oranje bouwmuur (S 26). Helemaal rechts 
het talud naar de groenstrook 

                                                      
10 oranje, 23,5 x 10,5 x 5 cm en paars-rood 21 x 10 x 5 cm 
11 22,5 x 11 x 4 cm 
12 21,5/22 x 10/11 x 5/5,5 cm 
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12  Resten van de zware fundering (S 22) in werkput 2, gezien naar het westen, die tot de geschutgieterij zou 
behoren. Het  metselwerk op het langshout is op de voorgrond deels verwijderd ten behoeve van de 
documentatie van de houtconstructie 
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3.2  Vondsten 

De vondsten zijn voor het overgrote deel afkomstig van twee clusters grond (S 8 en S 18) 
die op het rijshout (S 10) waren gestort, vermoedelijk ter verzwaring van het zinkstuk. 
Twee groepen vondsten (KAT3-7 uit S 18 en KAT3-10 uit S 8) behoren tot de typische 
verzameling van stadsafval dat dateert uit de (tweede helft) van de 18de eeuw en in de 
aangeplempte grond werd verwerkt. Naast veel scherven bevatte dit afvalpakket 
ondermeer (KAT3-3) een fruitbakje (bakje met lekgaatje in de bodem bestemd voor het 
bewaren en vervoeren van zacht fruit als bessen, frambozen en aardbeien), een klein 
kruikje van steengoed, het onderstuk van een versierd snuifdoosje gevonden (afb. 13) en 
een Hollandia duit uit 1769 (KAT3-10-1). De derde vondstgroep op het zinkstuk (KAT3-3 
uit S 8) had een langer doorlopende datering (1675-1800). Aangezien hier ook aardewerk 
uit het laatste kwart van de 17de eeuw vondsten in voorkomt, lijkt dit materiaal eerder 
afkomstig van de open IJ-bodem. Het zou dan ter plekke zijn opgebaggerd en niet tijdens 
de aanplemping als stadsafval van elders zijn aangevoerd. Een dergelijke datering 
hebben ook de vondsten (KAT3-5) die afkomstig zijn van de baggerlaag (S 11) onder het 
zinkstuk. Bijzonder was de complete baardmankruik (KAT3-5-1) uit het laatste kwart van 
de 17de eeuw, die was versierd met twee appliques. De overgang van de hals naar 
schouder was gemarkeerd met een bebaard mannengezicht (‘baardman’). Het wapen van 
Amsterdam geflankeerd door twee klimmende leeuwen sierde de buik van de kruik. De 
kruik moet ooit vanaf een schuit in het water zijn gevallen of vanaf de oever van 
Kattenburg in het water gegooid en weggezakt in de bagger van het IJ.  

 
 
13  Enkele 18de-eeuwse vondsten uit het afvalpakket (S 8) op het rijshout. Op de voorgrond de tinnen snuifdoos 
(deksel ontbreekt, KAT3-3-4), daarachter het fruitbakje (KAT3-3-2) en het steengoed kruikje (KAT3-3-1) 
 



 
AAR 38 Gemeente Amsterdam 

Bureau Monumenten & Archeologie 
Een dam rond ’s Lands Dok 
 

 
 
14  Tijdens het verwijderen van het rijshouten zinkstuk (S 10) werd in de slibbodem (S 11) direct eronder een 
gave baardman uit het laatste kwart van de 17de eeuw gevonden (KAT3-5-1) 
 

 
 
15  De baardman (KAT3-5-1) afkomstig uit de slibbodem (S 11) onder het rijshout, met een 
applique van het wapen van Amsterdam 
 
 



 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Een dam rond ’s Lands Dok 

AAR 38 

20 

4  Conclusie 

De belangrijkste archeologische sporen hielden verband met de aanleg van de dam in 
1790-1794 ter afsluiting van het bassin van de Admiraliteits werf (het Hok). De opgraving 
leverde informatie over de technische aspecten van dit infrastructurele werk. De dam had 
aan de zuidzijde een houten beschoeiing van een dubbele rij staanders met daartussen 
een planken schot. Het damlichaam dat ten noorden van de beschoeiing lag was 
opgebouwd uit een 2,5 m dik pakket bagger en klei. In dit aardlichaam waren trekankers 
aangebracht ter versteviging van de beschoeiing. De grond was opgebracht op een mat 
van rijshout die op de bodem van het IJ was afgezonken. De slibbodem van het IJ daalde 
vanaf de beschoeiing naar het noorden over een afstand van circa 20 m van 1,40 m tot 
3,45 m ÷ NAP. Het zinkstuk van rijshout was verzwaard met hopen stadsafval dat op 
basis van scherfmateriaal en een munt dateerde uit de (tweede helft van de) 18de eeuw. 
De uit historische bronnen bekende aanleg periode van de dam rond het bassin (1790-
1794) biedt een goede sluitdatum die aanluit met de archeologische datering van het 
vondstcomplex. Behalve van elders aangevoerd stadsafval werd bij het afzinken van de 
mat ook bagger gebruikt die ter plekke uit de IJ-bodem was gehaald. Het aardewerk in 
deze bagger had een langere doorlooptijd (12675-1800) en was afkomstig van materiaal 
dat daar in het open IJ was gedumpt. Soortgelijke vondsten kwamen ook voor in de 
baggerlaag onder de rijshoutmat die op de IJ-bodem was gelegd. Een opvallende vondst 
was de geheel gave baardmankruik uit 1675-1700. De goede staat waarin de kruik 
verkeerde bevestigt het idee dat de (voormalige) waterbodem en de oevers in de 
historische stadskern een rijk bodemarchief vertegenwoordigen. 
De noordelijke beschoeiing van de dam is niet getraceerd: vermoedelijk is deze verwijderd 
bij de aanleg van de moderne stenen kade langs de Dijkgracht. Ook de eventuele 
trekankers behorende bij deze beschoeiing zijn niet gelokaliseerd.  
 

 
 
16  Projectie van de archeologische sporen in beide werkputten op een detail van het minuutplan uit 1820. In 
paars de noordgrens van het oorspronkelijke eiland, in groen de dam uit 1794 (vergelijk afb. 5). Het gebouwtje op 
de dam is de bergplaats voor verfwaren, het muurwerk van S 25 is lichtgroen gekleurd 
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17  In de inzet zijn de moderne plattegrond van Kattenburg (in paars) met de opgegraven muurresten (S 22) in 
rood geprojecteerd  (binnen de rode cirkel) op de plattegrond van de Rijkswerf uit 1894. De gevonden 
muurresten corresponderen met de contour van de laat 19de-eeuwse geschutgieterij 
 
Op de dam zijn in de 19de eeuw bebouwingen opgericht. Door bodemverstoring als 
gevolg van bouw- en herinrichtingswerkzaamheden in de 20ste eeuw zijn deze 
bouwsporen aanzienlijk aangetast. Het archeologisch onderzoek leverde geen 
samenhangende plattegronden op maar moest zich beperken tot documentatie van 
funderingsfragmenten van drie gebouwen. Zo werd in het zuidelijk deel van werkput 2 een 
restant van de bergplaats voor verfwaren (afb. 16) uit het begin van de 19de eeuw 
teruggevonden. Dit gebouwtje staat ingetekend op het minuutplan uit 1820 en de 
plattegrond van de ‘Koninklijke Dok Werf en Gebouwen te Amsterdam’ uit 1829.  
Projectie van de muurfragmenten (S 22) in het noordelijk deel van werkput 2 op een 
plattegrond van de Rijkswerf uit 1894 doet vermoeden dat het om muurresten van de 
geschutgieterij gaat (afb. 17). Beschikbaar kaartmateriaal maakte verder niet inzichtelijk 
tot welk gebouw het muurwerk met indelingsmuren (S 26) in het zuidelijk deel van werkput 
1 konden hebben behoord.13 
 
 

                                                      
13 Mogelijk behoren de muurresten toe aan de ziekenboeg die hier heeft gestaan, mededeling J. Poelman, hoofd 
afdeling Materieel, Marine Etablissement Amsterdam, maart 2005.  
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Bijlage 1 Sporen 

spoor NAP NAP 
onder 

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering 

1 1.70 m + 0.90 m + zandlaag op S 2 recente ophoging   1950-2000 

2 0.90 m + 0.85 m + puinlaag, korrelig met blauw/grijs zand, op S 3, afgedekt door S 1 verharding  KAT3-12 1900-1950 

3 0.85 m + 1.43 m ÷ gruizig zwarte laag, ook humeus, bevat sintels, fragmenten leisteen, 

dakpan, hout, scherven, over S 6, 5 en 4 

aanvulling, terrein egalisatie.  KAT3-14 1850-1900 

4 0.40 m ÷ 2.00 m ÷ bruine korrelige kleilaag, ten zuiden van S 5, talud naar het noorden, 

afgedekt door S 3 

kleibodem Admiraliteitsdok?   tot 1850 

5 0.40 m ÷ 2.50 m ÷ houten constructie van palen, staande planken en een steunbalk met 

opzetstukken van eikenhout 

zuidelijke beschoeiing dam 23, 24, 17 KAT3-2 1790-1794 

6 0.25 m + 1.60 m ÷ blauwgrijze zandige klei met zwarte oxidatie vlekjes opgebracht slib, ophoging, na 

aanbrengen trekanker 

23, 24, 5 KAT3-9 1790-1794 

7 0.40 m ÷ 1.20 m ÷ laag houtschaafsel (Qurcus, Picea, Abies, Pinus), turfachtig met 

puintjes, verspoelde structuur, op S 9 onder S 6 

loopvlak tijdens aanbrengen 

trekankers 

17, 23 KAT3-11 1790-1794 

8 1.20 m ÷ 2.05 m ÷ bruine humeuze laag met stadsafval, op S 10, deels in S 9 aanplemping, verzwaring 

zinkstuk 

18 KAT3-3 

KAT3-10 

1790-1794 

9 0.60 m ÷ 3.20 m ÷ kleilaag, twee zones: blauw/groen boven, donker grijs/zwart onder. 

Overgangsgebied gevlekt, aangebracht over S 8 en S 10 

opgebracht slibbagger, wrsch 

gefaseerd 

 KAT3-4 1790-1794 
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10 1.44 m ÷ 3.45 m ÷ rijshout (Salix = Wilg) constructie uit drie lagen, gezekerd met 

paaltjes, plaatselijk verzwaard met stadsafval (S 8 en S 18), deels 

ingezakt/ingetrapt in S 11 

zinkstuk 5, 24  1790-1794 

11 1.85 m ÷ 2.70 m ÷ dunne laag slappe vette grijze klei, S 10 deels ingetrapt/ingezakt slibbodem IJ  KAT3-5 1675-1800 

12 2.70 m ÷ 2.81 m ÷ donker grijze, korrelige kleilaag onder S 11 en op S 14 bezinksel IJ    

13 0.80 m ÷ 2.40 m ÷ eikenhouten palen paalwerken in water tijdens 

damaanleg 

  1790-1794 

14 2.80 m ÷ 4.35 m ÷ slib met schelpjes en grote veenbrokken onder S 12 Slibbodem IJ    

15 4.35 m ÷ 5.30 m ÷ takkenbundel (Alnus = Els), ingezakt in S 14, tot op de vastere 

ondergrond S 16 

afgezonken onderdeel 

zinkstuk 

10 KAT3-6 1790-1794 

16 5.30 m ÷  bruine glazige harde klei, onder S 14/15 IJ-bodem    

17 0.10 m ÷ 2.50 m ÷ grenen palen, met horizontale liggers op S 7 ingebed in S 6 trekankers 23, 24, 5  1790-1794 

18 2.00 m ÷ 3.20 m ÷ bruine humeuze laag stadsafval op S 10 verzwaring zinkstuk 10, 8 KAT3-7 1790-1794 

19 1.10 m ÷ 1.40 m ÷ rulle zanderige klei, op S 9, afgedekt door S 6 geulvulling, fasering 

aanplemping 

23, 17, 7  1790-1794 

20 0.50 m ÷ 1.35 m ÷ muurwerk oranje baksteen (22/22,5 x 10/11 x 5/5,5 cm) op zware 

grenen fundering, ten zuiden van S 21 

fundering  KAT3-8 1800-1900 

21 1.00 m ÷ 1.28 m ÷ grenen rondhout (stam of mast) in klei/sliblaag (S 9) drijfhout in aanplemping,    1790-1794 

22 0.63 m + 0.70 m ÷ muurwerk op zware grenen houten fundering met schuifhout, 

aangelegd in S 6 

geschutgieterij   1850-1900 

23 0.43 m ÷ 0.58 m ÷ grenenhouten palen en leggers, ingebed in S 6 trekankers beschoeiing  S 24 5, 24, 17 KAT3-9 1790-1794 
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24 0.01 m ÷ 2.00 m ÷ constructie grenenhouten palen en staande planken, een dwarsbalk 

met opzetters 

zuidelijke beschoeiing dam   1790-1794 

25  0.67 m ÷ muurwerk oranje baksteen (22½ x 11 x 4 cm)   op grenen houten 

langshout 

Magazijn verfwaren   1800-1850 

26 0.24 m ÷  muurwerk oranje baksteen (21,5/22 x 10/11 x 5/5,5 cm), insteek in 

kleibagger S 6, aangevuld met gruizige vulling S 3 

Ziekenboeg (?)  KAT3-13 1800-1950 

27 0.20 m + 0.70 m ÷ kleibrok tussen S 3 ten N van S 5    1800-1850 

28 0.25 m ÷ 0.80 m ÷ cluster baksteenpuin in S 6 op 32 m in westprofiel    1800-1850 
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Bijlage 2 Vondsten 

 
vondstnr objectnr spoor object materiaal N MAE kenmerken datering  

2  5 bord porselein 5 5  1700-1800 

2  5 kroes steengoed 1 1  1700-1800 

2  5 pot steengoed: Duitsland, Keulen 1 1 zg Keuls 1700-1800 

2  5 deksel steengoed 1 1  1700-1800 

2  5 bord faience 7 7  1700-1750 

2  5 rookpijp pijpaarde 3 3 hielmerk:cijfer 1750-1800 

2  5 overig roodbakkend 7   1700-1800 

2  5 kom porselein 2 2  1700-1800 

2  5 bord porselein: China, capucijner 2 1  1700-1800 

2  5 kom industrieel: Engeland, stoneware 1 1  1750-1800 

2  5 kom industrieel: Engeland, creamware 2 2  1750-1800 

2  5 kom industrieel: Engeland, printware 1 1  1750-1800 

2  5 kom industrieel 1 1 underglaze 1750-1800 

2  5 bord roodbakkend: slib, Nederrijn 9 6  1700-1775 

2  5 bloempot roodbakkend: ongeglazuurd 1 1  1725-1800 

2  5 rookpijp pijpaarde 2 2 hielmerk: beeldmerk 1750-1800 

2  5  faience 1  ongedecoreerd 1750-1800 

2  5 rookpijp pijpaarde 2 2 zijmerk 1750-1800 
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2  5 Jacobsschelp eco: schelpen 1 1   

2  5 kom porselein: China, capucijner 1 1  1700-1800 

2  5 fles glas 1   1750-1800 

2  5 vergiet witbakkend 2 1  1750-1800 

2  5 po faience 1 1 ongedecoreerd 1700-1750 

2  5 tuitpot steengoed: Duitsland, Keulen 1 1  1700-1800 

2  5 pan roodbakkend 1 1  1725-1800 

2  5 bord industrieel: Engeland 9 8 whiteware 1750-1800 

2  5 pan witbakkend 1 1  1700-1800 

2  5 bord majolica 2 2  1675-1700 

2  5 rookpijp pijpaarde 2 2 hielmerk: cijfermerk 1750-1800 

2  5 kan steengoed 2 2  1700-1800 

2  5 schotel industrieel: Engeland, stoneware 3 3  1750-1800 

2  5 bord roodbakkend 3 2  1725-1800 

2  5  industrieel 6   1750-1800 

2  5 bakje roodbakkend: slib 2 2  1725-1800 

3  8 grape roodbakkend 13 11  1650-1800 

3  8 bloempot roodbakkend: ongeglazuurd 2 2  1700-1800 

3  8 pan roodbakkend 1 1 speelgoed 1700-1800 

3  8 comfoor roodbakkend 3 3 uitwendig glazuur 1700-1800 

3  8 test roodbakkend 2 2  1700-1800 

3  8 bord roodbakkend 9 6 standring 1700-1800 

3  8 bakpan roodbakkend 1 2  1650-1700 

3  8 mosterdpot faience 1 1 blauw op wit 1650-1700 

3  8 bord faience 1 1 wit 1700-1750 

3  8 pot roodbakkend: slib 5 3  1600-1800 
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3  8 bord faience 24 14 blauw op wit 1650-1750 

3  8 plooischotel faience 1 1 wit 1700-1725 

3  8 bord faience 1 1 blauw fond 1625-1650 

3  8 bord faience 2 2 polychroom 1700-1750 

3  8 tabakspot faience 1 1 blauw op wit 1750-1800 

3  8 vaas faience 6 3 blauw op wit 1750-1800 

3  8 kom faience 8 3 blauw op wit 1700-1750 

3  8 overig roodbakkend 19   1650-1800 

3  8  majolica 5 5  1675-1700 

3  8 bord roodbakkend: slib 8 5  1600-1800 

3  8 pan roodbakkend 37 11 met steel 1700-1800 

3  8 drinkglas glas 1 1 roemer 1675-1750 

3  8 rookpijp pijpaarde 6 6 zijmerk: beeld 1725-1775 

3  8 Jacobsschelp eco: schelpen 1 1   

3  8 oester eco: schelpen 2 2   

3  8 pot roodbakkend 16 8 standring 1700-1800 

3  8 voorraadpot steengoed 23 1 ingekrast 1750-1800 

3  8 bakje roodbakkend: slib 6 3  1700-1800 

3  8 kamerpot faience 1 1 wit 1700-1750 

3  8 jydepot grijsbakkend: jyddepot 1 1  1700-1725 

3  8 schotel porselein: China, capucijner 3 2  1650-1800 

3  8 grape witbakkend 4 4  1700-1800 

3  8 po roodbakkend: slib 3 2  1600-1800 

3  8 vuurklok roodbakkend: slib 1 1  1600-1650 

3  8 teil roodbakkend 1 2  1700-1800 

3  8 bord industrieel: Engeland, creamware 23 7  1750-1800 
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3  8 kamerpot steengoed 4 1  1700-1750 

3  8 rookpijp pijpaarde 2 2 zonder hiel, merk: cijfer 1750-1775 

3  8 rookpijp pijpaarde 1 1 zonder hiel, merk: letter 1750-1775 

3  8 rookpijp pijpaarde 14  stelen 1700-1800 

3  8 overig faience 5 4  1700-1750 

3  8 deksel roodbakkend 1 1  1700-1800 

3  8 kruik steengoed 5 1 gestempeld: IFS WEESP GIN 1750-1800 

3  8 knikker steengoed 1 1  1750-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 36 3 zijmerk: roos 1725-1775 

3  8 kan steengoed 21 7  1750-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 1 1 zonder hiel, merk: beeld 1750-1775 

3  8 rookpijp pijpaarde 13 13 hielmerk: cijfer 1750-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 3 3 hielmerk: letter 1750-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 10 10 hielmerk: beeld 1750-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 1 1 hielmerk: onleesbaar 1750-1800 

3  8 schotel industrieel: Engeland, creamware 3 3  1750-1800 

3  8 theepot industrieel: Engeland, creamware 6 3  1750-1800 

3  8 kom industrieel: Engeland, creamware 15 6  1750-1800 

3  8 p-kruik steengoed 2 1  1750-1800 

3  8 kelkglas glas 1 1 stam gefacetteerd 1725-1800 

3  8 schotel porselein 3 3  1650-1800 

3  8 kom porselein: China, capucijner 13 7  1650-1800 

3  8 kom porselein 6 6  1650-1800 

3  8 bord porselein: China, capucijner 12 5  1650-1800 

3  8 bord porselein: China, famille vert 10 2  1725-1800 

3  8 bord porselein 32 8  1650-1800 
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3  8 pan witbakkend 1 1 binnen glazuur 1700-1800 

3  8 vergiet witbakkend 1 1  1700-1800 

3  8 overig witbakkend 5 5  1700-1800 

3  8 kelkglas glas 1 1 stam 1 knoop 1725-1800 

3  8 rookpijp pijpaarde 1 1 zijmerk: roos 1725-1750 

3  8 drinkglas glas 1 1 ribbenbeker 1675-1750 

3  8 rookpijp pijpaarde 2 2 zijmerk: letter 1725-1750 

3  8 fles glas 6 1 wijnfles 1700-1800 

3  8 vensterglas glas: kleurloos 1 1  1675-1750 

3  8 fles glas 1 1 kelderfles 1675-1750 

3 KAT3-3-1 8 kan steengoed  1  1675-1800 

3 KAT3-3-2 8 fruittest roodbakkend  1 eenorig 1700-1800 

3 KAT3-3-3 8 merklood metaal: lood  1 wapen v Amsterdam, randschrift 1675-1800 

3 KAT3-3-4 8 doosje metaal: tin 1 1 versierd, deksel ontbreekt 1675-1800 

3 KAT3-3-5 8 fruittest roodbakkend 1 1 eenorig 1700-1800 

3 KAT3-3-6 8 rookpijp pijpaarde 1 1 rondom versierd 1775-1800 

3 KAT3-3-7 8 zalfpot faience 4 3 wit 1725-1800 

3 KAT3-3-8 8 sieraad metaal: koperlegering  1  1700-1800 

3 KAT3-3-9 8 loden plak metaal: lood  1  1700-1800 

3 KAT3-3-10 8 schoen leer 1 1  1700-1800 

3 KAT3-3-11 8 wandtegel tegel: wandtegel, blauw-wit  1 bloempottegel 1650-1700 

3 KAT3-3-12 8 knoop eco: bot  1  1700-1800 

4  9 schotel industrieel 1 1  1750-1800 

4  9 pan roodbakkend 1 1  1700-1800 

4  9 fles glas 1 1  1700-1800 

4  9 kom porselein 1 1  1700-1800 
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4  9 vergiet witbakkend 1   1775-1800 

4  9 Mineraalwater kruik steengoed 1 1 gestempeld 1775-1800 

4  9 pot roodbakkend 1 1 standring 1700-1800 

4  9 zalfpot faience 1 1 wit 1700-1750 

5  11 pot faience 1 1 wit fond, mangaan gemarmerd 1750-1800 

5  11 fruitbakje roodbakkend 1 1  1750-1800 

5  11 rookpijp pijpaarde 2 2 hielmerk: cijfermerk 1750-1800 

5  11 kom industrieel: Engeland, creamware 2 1  1760-1800 

5  11 schotel porselein: China, capucijner 2 2  1700-1750 

5  11 rijshout hout: monster   Salix  

5  11 bord porselein: China, capucijner 1 1  1700-1750 

5  11 rookpijp pijpaarde 1 1 hielmerk: beeldmerk 1750-1800 

5  11 kom porselein 1 1  1700-1750 

5 KAT3-5-1 11 kan steengoed: Duitsland, Frechen  1 appliques: baardman, wapen v A'dam 1675-1700 

6  15  eco: fauna, riet 1  rietmonster 1750-1800 

7  18 kan steengoed 1 1  1675-1700 

7  18 rookpijp pijpaarde 1 1 hielmerk:beeld 1750-1800 

7  18 rookpijp pijpaarde 1 1 rondom versierd 1725-1750 

7  18 schotel porselein: China, capucijner 1 1  1700-1750 

7  18 kom industrieel: Engeland, creamware 3 2  1750-1800 

7  18 pan roodbakkend 2 1  1700-1800 

7  18 bord majolica 1 1  1675-1700 

7  18 komfoor roodbakkend 1 1  1700-1800 

7  18 rookpijp pijpaarde 1 1 zijmerk 1725-1750 

7  18 rookpijp pijpaarde 4 4 hielmerk: cijfer 1750-1800 

7  18 schotel porselein 1 1  1700-1750 
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7  18 bord porselein: China, famille vert 1 1  1725-1750 

7  18 bord industrieel: Engeland, creamware 1 1  1750-1800 

7  18 bord faience 8 7  1750-1800 

7  18 bord roodbakkend: slib 2 1  1700-1800 

7  18 bord roodbakkend 1 1  1700-1800 

7  18 fles glas 3 1  1750-1800 

7  18 knikker steengoed 1 1  1700-1800 

7  18  metaal: koperlegering 2   1750-1800 

8  20 baksteen baksteen 1  oranje, 22/22,5 x 10/11 x 5/5,5 cm 1800-1900 

9  23 kan steengoed: België, Raeren 1 1  1675-1700 

10  8 bord roodbakkend: slib, Nederrijn 1 1 wafelpatroon 1725-1775 

10  8 pot roodbakkend: slib 1 1 slibbodem 1750-1800 

10  8 kom porselein 8 5  1700-1800 

10  8 pan roodbakkend 1 1  1750-1800 

10  8 rookpijp pijpaarde 1 1 hielmerk: beeld 1750-1800 

10  8 bakpan roodbakkend 1 1  1750-1800 

10  8 zalfpot faience 1 1  1700-1800 

10  8 bord faience 7 5  1700-1800 

10  8 rookpijp pijpaarde 1 1 hielmerk: letter 1750-1800 

10  8 bakje roodbakkend 1 1  1750-1800 

10  8 bord porselein 2 2  1700-1800 

10  8 kan steengoed 1 1  1750-1800 

10  8 test roodbakkend 2 2  1750-1800 

10  8 grape roodbakkend 1 1  1750-1800 

10  8 pot roodbakkend 1 1  1750-1800 

10  8 deksel witbakkend 1 1  1775-1800 
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10  8 theepot industrieel: Engeland, creamware 2 1  1700-1800 

10  8 schotel industrieel: Engeland, creamware 10 2  1700-1800 

10  8 pan witbakkend: Duitsland, Ochtrup 11 1  1750-1800 

10  8 pot steengoed 4 1  1750-1800 

10  8 bord majolica 1 1  1675-1700 

10  8 Mineraalwaterkruik steengoed 7 1  1750-1800 

10  8 spiegel glas 1 1 met kwikresten 1700-1800 

10  8 kom faience 2 1  1700-1800 

10  8 knikker steengoed 1 1  1750-1800 

10  8 rookpijp pijpaarde 2 2 hielmerk: cijfer 1750-1800 

10  8 fles glas 1 1  1700-1800 

10  8 bord industrieel: Engeland, creamware 1 1  1700-1800 

10 KAT3-10-1 8 duit metaal: koperlegering  1  1769 

10 KAT3-10-2 8 handmolen natuursteen 1 1 34,7 x 9,3 cm 1700-1800 

11  7 monster hout: Quercus (eik) 1  Schaafsel 1750-1800 

11  7 monster hout: monster 1  Alnus / Glutinosa / Incana 1750-1800 

12 KAT3-12-1 2 dakpan dakpan  1 mangaanglazuur 1900-1950 

13  26 baksteen baksteen  1 oranje, 20,9 x 9,9 x 5,1 cm 1850-1900 

13  26 baksteen baksteen  1 oranje, 21,2 x 9,9 x 5,3 cm 1850-1900 

14 KAT3-14-1 3 rookpijp pijpaarde 1 1 rondom versierd 1775-1800 

14 KAT3-14-2 3 rookpijp pijpaarde 1 1 rondom versierd 1775-1800 

14 KAT3-14-3 3 kelk porselein 1 1  1700-1750 
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