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Basisgegevens 

Plangebied  Oostenburg, kavel 5 
Adres Oostenburgermiddenstraat / Jacob 

Bontiusplaats 
Kadaster ASD10 N 03896 G 000 
RD-coördinaten NW 123.693 / 487.290 
 NO 123.698 / 487.229 
 ZW 123.602 / 487.243 
 ZO 123.655 / 487.184 
TOPO-code BMA OOST4 
OM-nr  34446 
Opdrachtgever  Heijmans Vastgoedontwikkeling BV 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  
 Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder   Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie 
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,  
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  Het plangebied Oostenburg kavel 5 (opgraving OOST4) binnen het stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

Op kavel 5 van het voormalige Storkterrein op Oostenburg heeft de afdeling Archeologie 
van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) van 3 t/m 14 april 2009 een 
Archeologische Begeleiding (AB) uitgevoerd. Op Oostenburg lag in de 17de en 18de 
eeuw de scheepswerf van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Voor het 
gebied geldt een hoge archeologische waarde. 
 De aanleiding voor de AB was een diepsanering van de bodem van het gehele 
kavel 5, waardoor eventuele archeologische resten konden worden aangetast. Een 
archeologisch vooronderzoek in 2006 (OOST3) had uitgewezen dat op het noordelijke 
deel van kavel 5 het oevertracé van het werfeiland aanwezig was, maar dat de 
beschoeiing en havenbodem in de 19de en 20ste eeuw grondig waren verstoord. De 
dekkingsgraad van dit vooronderzoek was beperkt door de aanwezigheid van zware 
funderingen van een 20ste-eeuws fabrieksgebouw.  
 In het kader van de AB van 2009 zijn waarnemingen uitgevoerd tijdens de 
ontgraving van de saneringsput in het in 2006 opgegraven noordelijke deel van kavel 5. 
Verder zijn waarnemingen verricht in de zone langs de Wittenburgervaart en zijn twee 
intacte bodemprofielen in de saneringsput parallel aan de kopse kant van de Van 
Gendthallen gedocumenteerd (afb. 2, 8). 
 

 
 
2  Het plangebied Oostenburg kavel 5 in de topografische situatie van 2009  
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

In het midden van de 17de eeuw werd de werf van Amsterdamse Admiraliteit, die op de 
eilanden Uilenburg en Marken was ondergebracht, te klein vanwege de modernisering en 
uitbreiding van de oorlogsvloot van de Republiek. De vroedschap besloot in 1654 daarom 
tot de aanleg van het eiland Kattenburg aan de oostkant van de stad als nieuwe 
vlootbasis met bijbehorende structuren. Nog voordat Kattenburg was opgeleverd werden 
eind 1657 in het kader van de nieuwe stadsuitbreiding (Vierde Uitleg) plannen gemaakt 
voor nog twee werfeilanden ten oosten ervan: Wittenburg en Oostenburg.1 Wittenburg 
werd bestemd voor particuliere werven, die voorheen ook op Uilenburg en Marken lagen, 
en op het meest oostelijke eiland Oostenburg kwam de werf van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), die tot dan toe op Rapenburg was gevestigd. 
 
2.1.1  De ophoging van Oostenburg 1660-1663 

Het ontwerp voor Oostenburg werd in 1660 gemaakt door Daniel Stalpaert en Dankertsz 
de Rij. Het complex bestond uit vijf afzonderlijke eilanden; vier achter elkaar tussen 
Nieuwe Vaart en IJ en één langgerekt flankerend eiland aan de oostzijde (afb. 3). Nog in 
1660 werd gestart met de aanleg van Oostenburg. De zuidzijde werd opgehoogd in 
drassig buitendijks gebied, het noordelijke deel bestond uit een aanlanding in het IJ.  
 

 
 
3  De Oostelijke Eilanden op de vijfde druk van de stadsplattegrond van Gerred de Broen uit 1774-1782. Van 
links naar rechts de stadswal en de eilanden Oostenburg, Wittenburg en Kattenburg. De nummers verwijzen 
naar de afzonderlijke eilanden van Oostenburg: 1. wooneiland, 2. zeemagazijn (centraal pakhuis), 3. 
gespecialiseerde werkplaatsen, 4. werfeiland met scheepshellingen en vier bedrijfsgebouwen, 5. lijnbaan 
(kaartnoorden rechtsonder) (Stadsarchief Amsterdam) 
 
Historische bronnen geven een globaal inzicht in het tijdsbestek en de wijze waarop de 
aanleg en oplevering van Oostenburg verlopen is. Deze informatie is bruikbaar als 
richtsnoer voor de interpretatie van de bodemkundige aspecten van de archeologische 
vindplaats, met name de fasering van de aanlandingen en ophogingen.   

                                                      
1 Lemmers 2005, 32-33; Bonke 1986, 43. 
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Bij de verkoop van het werfterrein in 1660 was overeengekomen dat de VOC zelf 
zorg zou dragen voor de ophoging ervan en dat de stad schuiten (modderschouwen) ter 
beschikking zou stellen voor de aanvoer van het ophogingsmateriaal.2 Voor de 
aanplempingen werd baggerspecie uit de grachten gebruikt die voor de stevigheid 
vermengd werd met huishoudelijk afval. De grootschalige landwinning in het kader van de 
Vierde Uitleg leidde al snel tot schaarste van deze ‘weke klei’, zoals de stortgrond toen in 
historische bronnen werd omschreven. Om de handel en in sommige gevallen roof van de 
stortgrond aan banden te leggen, verscherpte het stadsbestuur vanaf februari 1660 de 
controle op het transport en de verkoop van vuilnis. De VOC besloot toen tot afgraving 
van de molenwerf die kort tevoren was aangelegd om grond te winnen zodat de ophoging 
van Oostenburg niet zou stagneren. Het stadsbestuur zag dit als illegaal grondverzet 
hetgeen de Compagnie in november 1660 op een berisping kwam te staan. In 1661 kon 
de VOC weer over nieuwe grond beschikken die vrijkwam bij het graven van de grachten 
rondom het lijnbaangebouw. De ophogingen waren waarschijnlijk volledig voltooid in 
september 1663, toen de bouw van de brug naar het Zeemagazijn werd aanbesteed.3 

De VOC-werf was mogelijk al tussen 1663 en 1665 volledig operationeel. De 
18de-eeuwse stadsgeschiedschrijver Wagenaar noemt 1663 als het jaar waarin het 
eerste retourschip, de Zuidpolsbroek, op Oostenburg van stapel liep.4 Ten tijde van de 
laatste afbetaling door de VOC aan de stad in 1664 en van de vermelding van de 
timmerwerf en de afzonderlijke gebouwen in 1665 kan de aanleg van Oostenburg als 
afgerond worden beschouwd.5 Rond dezelfde tijd moet de schets zijn gemaakt voor een 
vogelvluchttekening van het voltooide VOC-bedrijfsterrein die in 1670 werd gepubliceerd 
in een Frans rapport over de Nederlandse scheepvaart.6 Oostenburg bestond uit vijf 
eilanden (afb. 3) waarvan één als woonwijk werd ingericht. De vier andere hadden ieder 
een specifieke bedrijfsfunctie binnen het werfcomplex (zie 2.1.3). 

 
2.1.2  Oostenburg in de 19de en 20ste eeuw 

Het werfterrein was na faillissement van de VOC in 1799 korte tijd in gebruik bij de 
Admiraliteit. Nadat in 1822 het Zeemagazijn was ingestort kreeg Oostenburg in de 19de 
eeuw verschillende industriële vestigingen die in twee zones aan weerszijden van de 
Oostenburgermiddenstraat werden ondergebracht. Aan de oostzijde werd door de Marine 
de Rijks Geschutwerf ingericht, die tot in de 20ste eeuw in bedrijf bleef. Aan de westkant 
werd in 1844 de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen, firma Paul van 
Vlissingen & Dudok van Heel gevestigd. Kort daarna werd het eiland aanzienlijk uitgebreid 
in de richting van het IJ en werden de grachten tussen de drie noordelijke eilanden 
gedempt. Aangezien de aanplempingen in het IJ voor een geschil met de gemeente 
zorgden, stelde de Dienst der Publieke Werken in 1852 een limietkaart op waarop de 
eigendomsverhoudingen op Oostenburg werden vastgelegd (afb. 4).  

In de decennia daarna werd Oostenburg steeds verder aangeplempt ten behoeve 
van de Koninklijke Fabriek. In de noordwesthoek, ter hoogte van de huidige kavels 6 en 7 
(afb. 8) werden vijf scheepshellingen aan de westoever aangelegd. Het bedrijf breidde 
zich uit en werd in 1891 omgedoopt tot de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en 
Spoorwegmaterieel. In 1914 werd daar Werkspoor aan toegevoegd en vanaf 1929 luidde  

                                                      
2 Abrahamse 2010, 132, 134, 168,169. 
3 Abrahamse 2010, 158. Een jaar later was de brug reeds in gebruik.  
4 Wagenaar 1765, 85. Een in 1663 gedateerd model van de Zuidpolsbroek stond opgesteld bij de loods van de 
riemmakers. 
5 Kist 1986, 20. 
6 Gawronski 1996, 36-37. Het rapport, Cinq Cents de Colbert werd samengesteld door Pierre Arnoul.  
Bibliotheque Nationale Ms 201. 
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4  Limietkaart vervaardigd door de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam in 1852 na een 
conflict tussen de gemeente en de Koninklijke Fabriek over de eigendomsverhoudingen op Oostenburg. Het 
tegenwoordige kavel 5 is in geel aangegeven. Aan de noordkant (IJ) is de door de aanplempingen van de 
Koninklijke Fabriek ontstane rafelige oeverzone te zien (Stadsarchief Amsterdam)  
 
de naam kortweg Werkspoor NV. In 1898-1905 verrezen in de zuidoosthoek van 
Oostenburg drie werkhallen naar ontwerp van architect A.L. van Gendt voor de productie 
van locomotieven, treinstellen en scheepsmotoren (afb. 5, 13). Deze Van Gendthallen 
waren in 1922 uitgegroeid tot een complex van vijf hallen. Werkspoor breidde de 
bebouwing op het terrein in de 20ste eeuw nog meerdere malen uit. De scheepshellingen 
moesten wijken voor fabriekshallen voor de productie van dieselmotoren. In 1954 
fuseerde Werkspoor met Stork. In 2000 kwam een einde aan de activiteiten van Stork-
Werkspoor Diesel op Oostenburg.  
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5  De productie van locomotieven in de Van Gendthallen ten tijde van een bezoek van Zuid-Afrikaanse 
ingenieurs aan Werkspoor N.V. in maart 1930 (Stadsarchief Amsterdam) 
 

 
 
6  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 uit 1694 in de gewijzigde versie uit 
Wagenaar 1765) 
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2.1.3  Archeologisch onderzoek naar de inrichting van Oostenburg 

De inrichting van de verschillende eilanden kan worden gereconstrueerd aan de hand van 
verschillende kaarten, plattegronden en geschreven bronnen uit het VOC, Werkspoor-
Stork en gemeentelijke archief. Dankzij verschillende opgravingen in de laatste jaren 
kwamen ook archeologische gegevens voor een reconstructie van de inrichting van de 
verschillende eilanden van Oostenburg voorhanden (afb. 3, 8)  

Het voorste eiland aan de Nieuwe Vaart was in de lengterichting verkaveld met 
drie parallelle straten (Oostenburgervoor-, -midden- en -achterstraat). Dit gebied was 
gereserveerd voor woningbouw, particuliere bedrijfsgebouwen en de stadsschuitenmakerij 
(afb. 3.1). In 1986 konden hier vier huizen met bijbehorende beerputten archeologisch 
worden onderzocht. Deze opgraving leverde informatie op over de huishoudelijke 
materiële cultuur van de 18de-eeuwse bewoners van deze maritieme stadswijk.7  

Een brug aan het einde van de Oostenburgermiddenstraat leidde naar het eerste 
werfeiland dat over de volle breedte in beslag werd genomen door het zeven verdiepingen 
tellende Zeemagazijn (afb. 3.2, 6).8 Via de centrale onderdoorgang van dit pakhuis waren 
de overige twee eilanden bereikbaar die samen met het vierde eiland het werfcomplex 
vormden. Met een sonderingssleuf in 2002/2003 (OOST2) door de Van Gendthallen is de 
noordgracht van het Zeemagazijn-eiland gelokaliseerd die vol muurresten van de 
instorting van 1822 lag. De funderingen van de westelijke vleugel bestonden uit drie oost-
west georiënteerde traveeën met daartussen noord-zuid gerichte booggewelffunderingen 
(afb. 7). Deze fundering diende, anders dan historisch werd aangenomen, niet alleen voor 
het voor- en achtergebouw van het Zeemagazijn maar ook voor de laad- en loskade langs 
de noordkant van het pakhuis. Een andere verklaring voor het voorkomen van een 
fundering met drie traveeën is dat oorspronkelijk een driebeukig gebouw was ontworpen, 
maar dat men zich heeft beperkt tot een tweebeukige uitvoering.  

 

 
 
7  Een deel van de funderingen van het VOC-Zeemagazijn in de Van Gendthallen (onderzoek OOST2), met op 
de voorgrond de noordmuur met dwars erop de resten van een gewelfboogfundering 

                                                      
7 Archeologisch onderzoek Oostenburgermiddenstraat 10-26 (OBM): Baart, Krook en Lagerweij 1986, 83-142. 
8 Volgens de 17de-eeuwse geschiedschrijver Commelin (1694, 734) werd met de bouw van het Zeemagazijn 
gestart in het voorjaar van 1661 na voltooiing van de lijnbaan.  
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8  Archeologische vindplaatsen op de VOC-werf Oostenburg, 2000-2009 
 

Het tweede eiland (afb. 3.3) was ingericht met gespecialiseerde werkplaatsen. Het 
derde eiland (afb. 3.4), aan de oever van het IJ, was de eigenlijke scheepswerf waar 
VOC-schepen werden gebouwd en tevens enkele bedrijfsgebouwen waren, waaronder de 
smidse en de apotheek. Hoewel het oorspronkelijke ontwerp van 1660 voorzag in vier 
scheepshellingen, is de meest westelijke helling waarschijnlijk nooit gebouwd. Resten van 
de meest oostelijke scheepshelling zijn in 2000 opgegraven (OOST) (afb. 10). In 2001 is 
de naastgelegen (middelste) scheepshelling met een deel van de noordelijke beschoeiing 
van het werfeiland onderzocht (OOST1) (afb. 9).  

De technische constructie van de hellingen maakte een in historische bronnen 
onderbelicht aspect duidelijk, namelijk de wijze waarop de bouwkundigen van de VOC de 
gangbare 17de-eeuwse scheepsbouwtradities vertaalden naar een innovatieve en 
planmatige aanpak. In de regel bestond een scheepshelling toen uit een planken vloer die 
direct op het aflopende kleitalud van een oever was gelegd. Vanwege de zachte 
ondergrond verzakte zo’n werkvloer snel en was men genoodzaakt de helling met nieuwe 
lagen hout op te hogen. Dit is archeologisch aangetoond bij onderzoek van 17de-eeuwse 
scheepshellingen van Zaanse scheepswerven. Bij inrichting van de nieuwe werf die 
bedoeld was voor de bouw van het grootste en zwaarste type schip in die tijd wilde men 
dit klaarblijkelijk voorkomen. De hellingvloeren van de VOC-werf waren namelijk van een 
zware fundering voorzien, die bestond uit een horizontaal beukenhouten plankier van 60 x 
12 m op zwaar onderheide grenen leggers. Deze vlakke houtconstructie droeg het 
schuine kleitalud met de feitelijke werkvloer waarop de Oost-Indiëvaarders werden 
geassembleerd.9 Voor het funderingsplankier werd uit Zuid-Duitsland aangevoerd 
beukenhout gebruikt dat volgens dendrochronologische analyse was gekapt in het najaar 
van 1659. De beschoeiing van het noordelijke werfeiland kon over 65 m worden gevolgd 

                                                      
9 Gawronski 2002, 27-43. 
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en bestond uit een 2 m hoge constructie van horizontale planken en verticale staanders. 
Ter hoogte van de noordoosthoek van het eiland bleek de constructie inclusief eventuele 
bijbehorende vondstafzettingen in de IJ-havenbodem vanwege 19de-eeuws grondverzet 
en bebouwing te zijn geruimd. Archeologisch onderzoek in 2006 (OOST3) bracht wel het 
tracé van de noordelijke IJ-oever van de VOC-werf in zicht. Het vierde eiland (afb. 3.5) 
flankeerde de woonwijk en de werf aan de oostkant en werd ingericht met de lijnbanen 
van de VOC en de Admiraliteit, die in 1943 zijn gesloopt.10  

 

 
 
9  De oeverbeschoeiing tijdens de opgraving in 2001 met het toen nog bebouwde kavel 5 op de achtergrond 
 

 
 
10  De funderingsvloer van de meest oostelijke scheepshelling gezien richting noorden gedurende het 
archeologisch onderzoek van 2000 (OOST) 

                                                      
10 Kist 1986, 30. 
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2.2  Vraagstellingen en methodiek 

Over de exacte ligging van de westelijke oever en de inrichting van de noordwesthoek van 
het werfeiland was weinig bekend. De Archeologische Opgraving van 2006 (OOST3) op 
het noordelijke deel van kavel 5 bracht hier weinig verandering in aangezien dit deel van 
het terrein zwaar verstoord is in de 19de en 20ste eeuw.11 In een breder kader richtte de 
Archeologische Begeleiding (AB) van 2009 zich op een aantal verschillende vragen: 
 De aard en samenstelling van de ophogingslagen waarmee Oostenburg in de jaren 

1660-1663 is aangelegd, 
 Het voorkomen van afval in de ophogingslagen van 1660-1663 als een 

momentopname en daarmee een afspiegeling van de stedelijke materiële cultuur uit 
het midden van de 17de eeuw, 

 Materiële cultuur van loop- en werkniveaus als afspiegeling van de activiteiten op de 
VOC-werf en de daaropvolgende Werkspoor-Stork periode, 

 De aanwezigheid van enige infrastructuur van de VOC-scheepsbouwwerf, 
 Het tracé en de opbouw van de noord- en westbeschoeiing van het VOC-werfeiland. 

 
In het kader van de AB is een reeks waarnemingen uitgevoerd op kavel 5 bij de 
ontgraving ten behoeve van de diepsanering in de zone langs de Wittenburgervaart en in 
het in 2006 opgegraven noordelijke deel van kavel 5. Vanwege zware 19de- en 20ste-
eeuwse verstoringen werden in de zone van de diepsanering geen sporen aangetroffen 
die gerelateerd konden worden aan de VOC-werf. 

Een bescheiden zone van ca 40 x 10 m parallel aan de noordoostelijke gevel van 
de Van Gendthallen bleek vrijwel onverstoord. Hier zijn twee bodemprofielen aangelegd 
en gedocumenteerd (afb. 8, 11, 13). Profiel 1 had een lengte van 37 m en was zuidoost – 
noordwest georiënteerd. Dit zuidprofiel doorsneed het 17de-en 18de-eeuwse werfterrein 
direct voor de spijkerloods en net naast de smidse (afb. 11, 12). Het westelijke uiteinde 
liep door tot voorbij de vermoedelijke oever van het werfeiland. Profiel 2 stond haaks op 
het zuidoostelijke uiteinde van profiel 1 en strekte zich 7 m uit naar het noordoosten.  

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

 
 
11 De locatie van de gedocumenteerde profielen (vergelijk afb. 3 ) aangegeven op een detail van de 
stadsplattegrond van Gerred de Broen uit 1774-1782 (Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
11 Gawronski en Jayasena 2011. 
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12  Bedrijvigheid (detail van afb. 3, Commelin, 1694) op het werfterrein voor de smidse (links) en de spijkerloods 
(rechts), die ter hoogte van de noordgevel van de Van Gendthallen waren gesitueerd (afb. 13). De smidse was 
een belangrijke bedrijfsvoorziening op de scheepstimmerwerf, waar zowel het op de werf in de scheepsbouw 
toegepaste ijzerwerk werd vervaardigd als hetgeen dat bestemd was voor de overzeese vestigingen. Het was 
een omvangrijke productieplaats in een bakstenen gebouw met 18 smidsvuren en 5 schoorstenen.  
 

 
 
13  De saneringsput met profiel 1 en de noordgevel van de Van Gendthallen, gezien richting zuiden  
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3  Sporen en structuren 

De stratigrafie van de ondergrond voor de Van Gendthallen die in de beide profielen van 
de AB is gedocumenteerd bood een beeld van opeenvolgende ophogingslagen en 
loopniveaus die in drie fasen zijn onder te verdelen (afb. 15, 17):  

1. Ophoging Oostenburg 1660-1663 (afb 17: geel) 
2. Werfeiland 17de- en 18de eeuw (afb. 17: groen) 
3. Aanlandingen en ophogingen 19de- en 20ste eeuw (afb. 17: rood) 

 
3.1  Ophoging Oostenburg 1660-1663 

Op het diepste punt van de saneringsput voor profiel 1 tekende zich op gemiddeld 0,75 m 
÷ NAP een laag grijze zware klei (S 1) af, vermengd met stadsafval dat bestond uit 
scherven aardewerk (OOST4-1). In de profielen 1 en 2 was het glooiende oppervlak van 
deze laag te zien op 0,50 m ÷ NAP (afb. 14, 15). Vanwege de samenstelling van het 
pakket, het ontbreken van samenhangende structuren en een vondstdatering uit het 
tweede en derde kwart van de 17de eeuw kan deze laag worden beschouwd als de 
ophoging voor de aanleg van het eiland Oostenburg in 1660-1663.  
 
3.2  Werfeiland 17de- en 18de eeuw 

Ophogingen en loopvlakken 
Uit de periode waarin de VOC het werfeiland in gebruik had waren vijf loopniveaus te 
onderscheiden die uit ca. 1665-1740 dateren (afb. 14, 15, 17). Hogere loopniveaus uit de 
laatste halve eeuw van de gebruiksperiode van de VOC-werf waren vergraven en 
verdwenen als gevolg van grondverzet en bebouwing in de 19de en 20ste eeuw.  
 

 
 
14  Detail van profiel 1 met daarin de verschillende ophogingslagen en loopniveaus, gezien richting zuidwesten 
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15  Zuidprofiel 1 en oostprofiel 2 voor de noordgevel van de Van Gendthallen 
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Het onderste en oudste loopvlak, loopniveau 1 (S 2), lag op gemiddeld 0,40 m ÷ 
NAP en werd gevormd door de verharde bovenzijde van ophogingslaag S 1. De 
verharding bestond uit  plaatselijk opeengestapelde rietmatten (afb. 16), losse stukken 
hout en een sterk kiezelhoudende rulle klei. In deze laag bevonden zich enkele 
(ingetrapte) resten van pijpen (OOST4-4 en 5). Dit loopniveau uit circa 1660-1675 bevatte 
naar het westen meer puin (S 11) en was daar vermengd met afval (OOST4-10). In het 
loopvlak lag ook de helft van een groot formaat slijpsteen (diam. 58 cm, 35 kg: OOST4-
25) die op de VOC-werf in gebruik was na de aanleg van het eiland in 1660 tot in het 
derde kwart van de 17de eeuw.  
 

 
 

De volgende twee loopniveaus dateren uit min of meer dezelfde periode 1660-
1675. Loopniveau 1 (S 2) was met kleibrokken (S 3) 0,10 tot 0,30 m opgehoogd. Daarop 
had zich op gemiddeld 0,20 m ÷ NAP loopniveau 2 (S 4) gevormd dat bestond uit een 
0,10 m dikke laag bruine humeuze klei met daarin een pakket houtsnippers die afkomstig 
waren van houtbewerkingactiviteiten in de buurt.  

Loopniveau 3 (S 5) lag op een nieuwe ophoging van gemiddeld 0,10 m uit circa 
1675-1700 (1690), bestaande uit bruine klei met een compactere houtsnipperlaag (S 10). 
In het loopvlak zaten flink wat spijkers van diverse soorten en formaten.  

Loopniveau 4 (S 6) kwam tot stand in de periode 1690-1700 doordat het 
bestaande oppervlak verhard werd met een 0,10 m dik pakket rode verbrande klei dat 
verschillende soorten spijkers bevatte en een hoog gehalte aan roestbrokjes (S 6) had.  

Loopniveau 5 (S 8) ontstond rond 1700 door een plaatselijke verharding van het 
vorige loopniveau met dunne laagjes klei met houtsnippers (S9), gevolgd door een 
ophoging van rode klei met roest en houtresten. Hiermee kwam het maaiveld in het eerste 
kwart van de 18de eeuw op 0,20 m + NAP.  

16  De bovenzijde van de ophogingslaag S 1 
was verhard met opeengestapelde rietmatten 
en balken (saneringsput  voor profiel 1, gezien 
naar zuidwesten)  
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De daarop volgende ophogingen dateerden uit de eerste helft van de 18de eeuw, 
zoals S 23 met vondsten uit 1730-1740. Dit was het laatste intacte niveau: daarboven 
lagen verstoorde ophogingen en loopvlakken uit de 19de en 20ste eeuw.  

De oostzijde van het onderzochte terrein (profiel 2) onderscheidde zich van het 
zuidprofiel doordat de loopniveaus een andere opeenvolging vertoonden en de 
desbetreffende lagen vondstarmer waren. De stratigrafie bestond hier uit de ophoging van 
1660 (S 1) met daarop een oppervlak van houtsnippers (S 21). Dit niveau is waarschijnlijk 
in verband te brengen met loopniveau 1 in profiel 1 (afb. 17). Hierop lag een pakket 
bruingrijze klei met houtsnippers (S 22) met bovenin op 0,10 m + NAP een 10 cm dik 
loopniveau van donkerbruine zandige klei met houtresten. Uit de resten van kleipijpen kon 
worden afgeleid dat het terrein hier rond 1730-1740 opnieuw gemiddeld 0,30 m was 
opgehoogd met grijsbruin gevlekte klei met roestbrokken (S 23). Boven deze ophoging 
vanaf 0,30 m + NAP bleek het terrein vergraven en verstoord (S 20) in de 19de en 20ste 
eeuw.  

 
 
17  Stratigrafische matrix met daarin de ophogingslagen van de VOC-werf (geel), de opeenvolgende 
loopniveaus van de werf (groen) en de ophogingen en aanlandingen uit de 19de en 20ste eeuw (rood)  
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Westoever eiland 
Aan de westzijde van profiel 1 is de oeverzone van het werfeiland in het zicht gebracht, 
die werd gemarkeerd door een 6 m breed houten raamwerk (S 13, afb. 15, 18, 19). Dit 
bestond uit vier houten liggers parallel aan de oever (S 13) die circa 2 m in noordelijke 
richting uit het profiel staken en waarop enkele dwarsplanken rustten. Van het opgaande 
werk van deze (mogelijke) bekisting resteerde in het profiel één paal op een ligger. Deze 
oeverconstructie lag circa 12 m ten oosten van de noordwesthoek van de Van 
Gendthallen. In de aangeplempte zone langs de Wittenburgervaart zijn tijdens de 
sanering geen samenhangende structuren aangetroffen. Wel zijn hier vondsten verzameld 
die in verband kunnen worden gebracht met zowel de VOC werf als de industriële 
activiteiten ten tijde van Werkspoor (OOST4-27).   
 
3.3  Aanlandingen en ophogingen 19de- en 20ste eeuw 

In de 19de eeuw is de westelijke oeverzone aangeland met pakketten zand met sintels (S 
17) en puinhoudende klei (S 18, S 19). Tevens is het gehele terrein opgehoogd met twee 
pakketten grijsbruine klei met plaatselijk puin (S 12, S 20). Hiermee kwam het maaiveld op 
het huidige niveau van 0,75 m + NAP.  
 

 
 
18  Oeverbeschoeiing gezien richting zuiden  
 

 
 
19  Vlak 1 met oeverbeschoeiing 
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4  Vondsten 

4.1  Methodiek 

Uit de ophogingslaag waarmee Oostenburg in 1660-1663 is aangelegd (S 1) en de 
opeenvolgende loopniveaus en ophogingslagen uit de periode waarin het eiland 
achtereenvolgens bij de VOC en Werkspoor in gebruik was zijn verschillende vondsten 
verzameld (Bijlage 2).12  

De ophogingslaag van Oostenburg met het daarin verwerkte afval biedt vanwege 
de historisch bekende korte aanlegperiode van amper drie jaar een momentopname van 
de materiële cultuur in de stad met informatie over het spectrum van bakselsoorten, 
vormen en depositieprocessen. Er zijn twee methoden toegepast om de vondsten te 
kwantificeren en zo de informatie toegankelijk te maken: Minimum Aantal Exemplaren 
(MAE) en Estimated Vessel Equivalents (EVE). Bij de MAE methode wordt het aantal 
afzonderlijke voorwerpen binnen het schervencomplex geschat aan de hand van bodems, 
randen en andere onderscheidende elementen. Met EVE wordt in procenten aangegeven 
in hoeverre een scherf representatief is voor het oorspronkelijke onbeschadigde 
voorwerp. Het uitgangspunt van deze in Engeland ontwikkelde methode is dat iedere 
scherf een meetbare fractie vertegenwoordigt van het complete voorwerp.13 Om 
statistische redenen worden alleen randen of bodems bij de telling toegepast, omdat 
daarvan nauwkeurig het dekkingspercentage kan worden gemeten in tegenstelling tot 
wandscherven. De percentages van alle rand- of bodemscherven samen geven een 
schatting van het totale aantal voorwerpen binnen een vondstcomplex.14  

De vondsten uit ophogingslaag S 1 zijn behalve naar MAE ook naar EVE 
gekwantificeerd omdat de MAE methode bij grote vondstcomplexen met sterk 
gefragmenteerd materiaal tot een te grote foutmarge leidt. Bij kleine en erg op elkaar 
lijkende scherven is de MAE uitkomst ook moeilijk objectief verifieerbaar, omdat 
eensluidende onderscheidende criteria ontbreken. Kleine groepen van opvallende en 
hierdoor eenvoudig van elkaar te onderscheiden stukken kunnen bij deze methode 
makkelijk oververtegenwoordigd zijn.15 De EVE methode is ter aanvulling beter geschikt 
om grote vondstcomplexen met veel incompleet materiaal, zoals ophogingslagen, 
gestandaardiseerd en reproduceerbaar te inventariseren. 

                                                      
12 Keramiek vondsten beschreven volgens het ‘Classificatiesysteem voor Laat- en Post Middeleeuws Aardewerk 
en Glas’: archeologisch complete keramiekvondsten zijn opgenomen in een aparte catalogus (Bijlage 3). Deze 
typologie, beter bekend als het ‘Deventer systeem’, is voor het eerst toegepast in de publicatie van een Deventer 
vondstcomplex in 1989. Deze methode classificeert aardewerk uit de periode 1250-1900 naar baksel 
(materiaalsoort), specifiek model en vorm (Clevis, Kottman 1989). 
13 Orton, Tyers en Vince 1993,166-181. De eerste toepassing van de EVE methode bij Nederlandse 
vondstcomplexen was in het kader van de doctoraalscriptie Middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van 
Amsterdam door Diederik Bente in de jaren negentig. De eerste (post-)middeleeuwse complexen die daarna met 
EVE zijn geïnventariseerd waren die van archeologisch onderzoek in Vleuten-de Meern en Oldenzaal (Ostkamp 
1998 en 1999). In de afgelopen jaren is er een bredere navolging gekomen. 
14 Om vast te stellen welk percentage van een rand bewaard is gebleven, wordt een ‘rim chart’ gebruikt, een 
blad met concentrische cirkels waarop van een randscherf achtereenvolgens de oorspronkelijke diameter en het 
bewaard gebleven percentage kunnen worden afgelezen. De EVE wordt geregistreerd op een schaal van 0 tot 1 
(0-100% aanwezig), waarbij wordt afgerond op 5 %. Aan het totaal van de gemeten percentages is geen schaal 
verbonden. Dit aantal, bijvoorbeeld 3,23 gebaseerd op 20 randscherven, wijst op minimum aantal van 3 objecten 
(300 %) en een maximum van 20, de als fracties van verschillende als individuen beschouwde randen. 
15 Bente, z.j., 42. 
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4.2  Ophogingslaag S 1 

De vondsten uit ophogingslaag S 1 zijn als archeologische steekproef met de hand 
verzameld uit profiel 1 en het daarvoor liggende vlak over een oppervlak van 45 x 10 m. 
Het gaat om een grote verscheidenheid aan roodbakkend en witbakkend aardewerk, 
steengoed, majolica en faience, metaal en glas (afb. 22). Volgens de EVE-berekening 
vertegenwoordigden de keramiekscherven 10,9 % van de complete voorwerpen.16 Een 
dergelijk laag percentage duidt op een secundaire en weinig samenhangende context van 
afval dat van verschillende locaties in de stad moet zijn aangevoerd. Wel is er sprake van 
een goede conservering, wat er op duidt dat het afval niet langdurig aan verwering 
onderhevig was en snel moet zijn gestort.17 De bakselverhoudingen van MAE en EVE 
komen in grote lijnen overeen (afb. 20). Alleen de hoeveelheden steengoed (s2) en 
roodbakkend aardewerk (r) wijken af. Deels is dit te wijten aan het feit dat de grote grapen 
en bakpannen die binnen het roodbakkend aardewerk voorkwamen via de MAE methode 
moeilijk objectief waren te onderscheiden aangezien de scherven veel op elkaar leken. 
Voor een ander deel kwam dit door het verschil in breekbaarheid van het hardgebakken 
steengoed en het zachtere rode aardewerk.  
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20  Ophogingslaag S 1: verhoudingen tussen de bakselgroepen naar MAE (links, N = 306) en EVE (rechts, 
gebaseerd op 219 randscherven): s2 = steengoed oppervlakte behandeling, r = roodbakkend, ib = iberisch, w = 
witbakkend, we = Werra, m = majolica, f = faience, i = Italiaans faience, p = porselein 
 

De grootste bakselgroep was roodbakkend aardewerk met een vormenspectrum 
van grapen, bakpannen, borden, olielampen en pispotten, aangevuld met industrieel afval 
zoals suikertrechters (afb. 21). Het meest voorkomende type grape (32%: r-gra-11) was 
bol met een uitgebogen rand met sterk verdikte lip en een scherpe ribbel op de 
randaanzet. Dit model was afkomstig uit Bergen op Zoom. Deze Brabantse stad was in de 
17de eeuw een belangrijke leverancier van roodbakkend aardewerk voor westelijk 
Nederland, inclusief Amsterdam. Een vergelijkbare overheersende Bergen op Zoomse 
herkomst kwam voor in een contemporaine beerput op het Haarlemmerplein (1633-1675). 
Dertien van de 36 grapen en voorraadpotten in die put waren toe te schrijven aan dit 
pottenbakkerscentrum.18 De ophogingslaag bevatte één compleet voorwerp in de vorm 
van een roodbakkende zalfpot (r-zal-3, OOST4-1-1). 

                                                      
16 Gebaseerd op het totale EVE van 23,95 en het totaal  van 219 randscherven. 
17 Gebaseerd op het gemiddeld gewicht van 29 gram per scherf. Uitgaande van stadskernonderzoek in tal van 
Nederlandse steden door ondermeer het ADC (zie o.a. Jaspers en Ostkamp 2006, 22) geldt dit gewicht als een 
graadmeter voor een goede conservering. 
18 Haarlemmerplein 24: Peters 2003, 75. Inclusief enkele objecten die er sterk op leken zou 19% van het 
roodbakkend aardewerk in de beerput uit Bergen op Zoom afkomstig zijn. 
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21  Ophogingslaag S 1, verhouding tussen bakselgroepen en vormen naar MAE 
 

Het tingeglazuurde aardewerk, onder te verdelen in majolica en faience, was met 
33,8 % de één na grootste keramiekgroep binnen het vondstcomplex. Het 
vormenspectrum omvatte borden, kannen en zalfpotten die op basis van vorm en 
decoratie waren te dateren in het tweede en derde kwart van de 17de eeuw. Een aantal 
borden met aigrette-rand kwam waarschijnlijk uit de werkplaats van de Haarlemse 
plateelbakker Willem Jansz Verstraeten. Ook van het werk van zijn zoon Gerrit, die zich 
had toegelegd op de productie van faience, bevat de stortlaag enkele exemplaren met fijn 
beschilderd Wanli motief. De vroegste faience borden uit het vondstcomplex (1625-1650) 
waren met landschappelijke thema’s op de spiegel beschilderd en met golfbanden of 
diamantkoppen op de vlag. De jongste faienceborden in het vondstcomplex hadden een 
witte vlag en waren alleen op de spiegel beschilderd. Naast Nederlandse faience kwamen 
er ook enkele exemplaren van Italiaanse en Franse makelij voor.  

Onder de fragmenten van steengoed met oppervlaktebehandeling (s2) was een 
buikmedaillon van een Westerwald kan met het stadswapen van Amsterdam en het jaartal 
1644 (OOST4-1 # 004, bijlage 3, cat. 1). Het gaat om een hoge kan op een standvoet met 
bolle buik overgaand in een slanke geribbelde hals: dergelijke kannen hadden 
oorspronkelijk drie van dergelijke decoratieve medaillons. Uit de voornoemde beerput van 
het Haarlemmerplein kwamen twee soortgelijke exemplaren, gedateerd 1630 en 1644.19 
Hoewel het verspreidingsgebied van Westerwald kannen met deze decoraties zich in 
Nederland hoofdzakelijk tot Amsterdam beperkte, zijn ze ook van andere, zelfs 
buitenlandse vindplaatsen bekend, zoals een Indiaans graf in een 17de-eeuwse 
Amerikaanse context. Deze vindplaats in de Susquehanna Valley, Pennsylvania lag 
destijds binnen Nederlandse invloedssfeer en bevatte een compleet exemplaar, 
gedateerd 1630.20  

De keramiek in de ophoging van Oostenburg vertoont een grote diversiteit die 
kenmerkend is voor de midden-17de-eeuwse materiële cultuur in Amsterdam. Importen 
hadden daarin een belangrijk aandeel, met tingeglazuurd aardewerk uit Italië en Frankrijk, 
Iberisch aardewerk en Chinees porselein. Voorwerpen van het Iberisch schiereiland 
waren vertegenwoordigd met de hals van een roodbakkende kruik (afb. 23) en 
fragmenten van minimaal drie olijfoliekruiken. Dergelijke oliekruiken dienden hoofdzakelijk 
als verpakkingsmateriaal en werden niet alleen naar de Republiek, maar ook naar 
Europese vestigingen in Noord Amerika verscheept.  

                                                      
19 HAP-65-182 en HAP-65-162: Peters 2003, 41 en 69.  
20 Gaimster 1997, 101. 
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22  Een greep uit het stadsafval waarmee Oostenburg in de jaren 1660-1663 is opgehoogd: boven (vlnr) een 
olielamp van roodbakkend aardewerk, een faience bord met golfbandpatroon op de vlag en een landschap op de 
spiegel, roodbakkend aardewerk, de bodem van een faience kom, een kom van witbakkend aardewerk; onder: 
de bodem van een Franse faience plooischotel, een stuk roodbakkend aardewerk, fragmenten van drinkglazen 
(roemers), een kom van roodbakkend aardewerk met slibversiering en een faience plooischotel  
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Kenmerkend is het rode baksel, een wit sliboppervlak aan de buitenzijde en soms groen 
of geel loodglazuur aan de binnenzijde. Het vormenspectrum was gevarieerd en omvatte 
bolle en langgerekte kruiken tot aan aangepunte amforen.21  

                                     
23  Hals van een kruik van Iberisch roodbakkend aardewerk (OOST4-1-#16)  

 
Via de VOC werd de Nederlandse markt vanaf het begin van de 17de eeuw 

overspoeld met Chinees porselein. De ophogingslaag S 1 bevatte fragmenten van 
voorwerpen van overgangsporselein uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Onder de 
vondsten was een kop die aan de buitenzijde was gedecoreerd met een onderglazuur 
blauwe beschildering van een stadsmuur met kantelen. De bodem was gemerkt met een 
merk van zes Chinese karakters. Het gaat om een imitatiemerk van keizer Chenghua 
(1465-1487) dat in de eerste helft van de 17de eeuw veelvuldig voorkwam.22 Het gebruik 
van keizermerken was van oudsher voorbehouden aan de ovens die in opdracht van de 
keizerlijke familie produceerden. Vanwege de bijzondere status van dit gemerkte 
porselein gingen ook particuliere werkplaatsen keizermerken plaatsen. Vaak werd er dan 
teruggegrepen op een ouder merk van een keizer uit een voorgaande periode. 
Vergelijkbare exemplaren met een keizer Chenghua imitatiemerk zijn in Amsterdam 
bekend uit een beerput op de Oudeschans uit 1600-1650, maar ook uit de lading van 
scheepswrakken, zoals het ‘Wanli wrak’ dat omstreeks 1625 voor de kust van Maleisië is 
gezonken.23  

Naast keramiek bestond het afval uit kleipijpen, glas en metaal. De pijpen 
behoorden tot het midden-17de-eeuwse, iets langgerekte dubbelconische model. Er 
kwamen zowel ongemerkte grovere pijpen voor als geglaasde (gepolijste) pijpen van 
fijnere kwaliteit. Op basis van de hielmerken zijn enkele exemplaren toe te schrijven aan 
Goudse pijpenmakers. Voor de pijpen met de merken ID, T en TW geldt dat deze mogelijk 
van Amsterdamse makelij zijn. Kenmerkend is hun wat langgerekte vorm met slanke 
hals.24  

Het glas bestond uit de fragmenten van twee bekers, een berkenmeier, negen 
roemers, een tuitkan, een geknepen kelderfles (Kuttrolf-fles) en een stuk vensterglas.  

  
vondstnr herkomst diameter 

(mm) 
datering literatuur 

OOST4-1-4 Uitrecht 19 1637 Purmer 1996, 5103 
OOST4-1-5 Reckheim, imitatieduit 

Friesland, 161x 
20 1610-

1619 
Purmer 1996 R60.1 

OOST4-1-6 Friesland 21 1653 Purmer 1996 
OOST4-1-7 Friesland, 162x 18 1620-

1629 
Purmer 1996 6006 

OOST4-1-8 Reckheim 19 z.j. Purmer 1996, R 60.1 
OOST4-1-9 Zeeland  1601 Purmer 1996, 4004 

 
24  Koperen duiten uit ophogingslaag S 1 

                                                      
21 Hurst et al 1986, 65-67.  
22 Rinaldi 1989, 68. 
23 Oudeschans 7 (OS4), rapport in voorbereiding. Sjostrand en Lok Lok bt. Syed Idrus 2007. 
24 Duco 1981, 153.  



 

 

AAR 58 Gemeente Amsterdam 
Bureau Monumenten & Archeologie 
Oostenburg kavel 5 
 

27

Onder de metaalvondsten was een grote hoeveelheid spijkers, die behoorden tot 
bouw- of sloopafval. Er waren verschillende soorten te onderscheiden met ronde of 
vierkante koppen en met aangepunte of beitelpunt uiteinden. De munten in het afval 
bieden de mogelijkheid tot een preciezere archeologische datering. In combinatie met de 
historische terminus ante quem van 1663 voor de ophoging komt er zo meer zicht op de 
looptijd van de voorwerpen. Er waren zes koperen duiten uit de periode 1601-1653 (afb. 
24), waarvan de jongste munt, een duit uit Friesland, een terminus post quem van 1653 
voor de ophoging bood (afb. 25). Gelet op de slijtage langs de rand was de munt enige tijd 
in omloop voordat deze in de ophogingslaag terecht kwam.  

 

                              
 
25  Archeologische terminus post quem van ophogingslaag S 1, een Friese duit uit 1653 (OOST4-1-6) 

 
Er kwam een textiellood uit de ophogingslaag die aan één zijde was gemerkt met 

het getal 25 en op de andere zijde van het wapen van Haarlem was voorzien (OOST4-1-
2, afb. 26). 

                       
 
26  Voor- en achterzijde van een Haarlems textiellood (OOST4-1-2) 
 
4.3  Loopniveaus en werfophogingen 

De loopniveaus vertoonden een lage vondstdichtheid van ingetrapt afval en ook de 
tussenliggende ophogingslagen waren kleinschalig van opzet. In tegenstelling tot de basis 
ophogingslaag S 1 van het eiland, waar sprake was van een grootschalige afvalstort en 
een gevarieerd materieel cultuurspectrum, leverden de loopniveaus en werfophogingen 
slechts geringe hoeveelheden majolica, faience, roodbakkend aardewerk, kleipijpen en 
metalen objecten, c.q. spijkers. Hoewel beperkt in aantal, zijn deze vondsten goed 
bruikbaar voor een nadere chronologie van grondverbeteringsactiviteiten en van 
werkzaamheden op het werfeiland vanaf het moment van de ingebruikname ervan na 
1663 tot aan het midden van de 18de eeuw.  

Het eerste loopniveau op de verstevigde bovenzijde van de eilandophoging 
(loopniveau 1: S 2) bevatte een spijker, enkele fragmenten roodbakkend aardewerk 
(OOST4-5 #004-005), een fragment groot formaat slijpsteen (afb. 40, diam. 58 cm: 
OOST4-25) en drie rookpijpen (OOST4-4 en 5 #001-003). De pijpen hadden een massief 
gedrongen tot een langgerekt ketelmodel (basistype 1) en dateren uit 1650-1680 (afb. 27). 
Oostelijk van dit loopniveau sloot een kleiophoging (S 11) aan met een majolica scherf 
(1625-1650) en een complete zalfpot van faience (OOST4-10-1) (afb. 28, 29). 
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27  Rookpijpen OOST4-5 #003 en #-002, basistype 1, respectieve 1655-1675 en 1670-1680, uit loopniveau 1 
 

 
28  Fragment van een majolica bord (1625-1650) uit ophoging S 11, met Wanli motief en op de achterzijde 
telmerken (OOST4-10 #001: schaal 1:2.) 

 

 
 
29  Faience zalfpot 91625-1675) in situ in ophogingslaag S 11, ca 1660-1695) (OOST4-10-1) 
 

 
 
30  Rookpijp OOST4-17 #001 1675-1695 uit ophogingslaag S 10 onder loopniveau 3 (S 5) uit 1675-1700 (1690) 
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De ophogingslaag (S 3) die loopniveau 1 (S 2) afdekte bevatte enkele niet te 
dateren pijpfragmenten en meerdere aangepunte en platpunt spijkers (OOST4-6, 14). De 
platte punt (beitelpunt) diende ervoor om het hout waarin de spijkers werden geslagen 
niet te doen splijten (afb. 40). In het loopniveau 2 (S 4, OOST4-7) op deze ophoging (S 3) 
zaten, naast een fragment van een majolica bord uit 1625-1675, enkele spijkers, een 
slijpsteen fragment en roodbakkend aardewerk met een brede 17de-eeuwse datering.  

In loopniveau 3 (S 5, OOST4-3, 8, 13) uit circa 1675-1700 (1690) kwamen 
fragmenten van een faience bord uit 1675-1700, van roodbakkend aardewerk, enkele 
pijpenstelen en zowel aangepunte spijkers als platpunt spijkers voor. De ophoging (S 10) 
onder dit loopvlak bevatte enkele pijpen van het langgerekte dubbelconische model 
(basistype 1) uit de periode 1675-1700 (OOST4-17) (afb. 30). Alle pijpen waren van een 
grove kwaliteit en ongemerkt.  

Loopnivau 3 werd snel, rond 1690, opgevolgd door loopniveau 4 (S 6, OOST4-2, 
11). Ook dit loopvlak bevatte zowel aangepunte als platpunt spijkers (OOST4-2 #003-
006). De pijpen in deze laag behoorden tot het trechtervormige model basistype 2 
(OOST4-2 #001-002). Dit type werd rond 1680 geïntroduceerd en maakte vanaf 1690 een 
vormontwikkeling door van een zware massieve ketel tot een fijner dunwandig model in 
de eerste decennia van de 18de eeuw. De pijpen uit loopniveau 4 behoren tot de 
vroegere variant en dateren uit de periode 1690-1700 (afb. 31). Een vergelijkbare pijp uit 
1695-1710 is geborgen uit de laag die loopniveau 4 afdekte (S 9, OOST4-16) (afb. 32).  

Uit loopniveau S 23 (profiel 2, OOST4-20) is een aantal pijpen geborgen waarvan 
er één kan worden geclassificeerd als een slank en dunwandig trechtervormig model. 
Deze pijp is te dateren in de periode 1730-1740 (afb. 33). 
 

   
 

 
 

31, 32, 33 vlnr:  
31  rookpijp OOST4-2 #001 (1690-1700) uit loopniveau 4 
(S6):   
32  rookpijp OOST4-16 (1695-1710) uit de ophogingslaag 
S 9 op loopvlak 4:  
33  rookpijp OOST4-20-1 (1730-1740) uit loopvlak S 23  
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4.4  Losse vondsten 

In het vlak kwamen verschillende losse vondsten voor die verband hielden met de 
scheepsbouw activiteiten van de VOC, in het bijzonder de ijzerproductie en –bewerking. 
Een fraai voorbeeld van een werktuig dat in de nabijgelegen smidse in gebruik was, was 
een 41 cm lange 17de- of 18de-eeuwse ijzeren smeedtang (afb. 34, 35). De tang had een 
holle vierkantige haakse bek en één van de armen was gemerkt met XXX op de ene kant 
en drie pijlen (?) op de andere zijde. Naar de VOC scheepsbouw verwijzen ook diverse 
scheepsspijkers, onder meer in de loopniveaus 3 en 4 uit 1675-1700, die in de smidse 
waren vervaardigd en in de spijkerloods ernaast waren opgeslagen. 
 

 
 
34  Smeedtang (OOST4-27-1) 
 

                       
 
35  Merktekens op beide zijden van de smeedtang (OOST4-27-1) 
 

Ook de industriële activiteiten op Oostenburg vanaf het midden van de 19de eeuw 
tot eind vorige eeuw werden weerspiegeld door een diversiteit aan metalen voorwerpen 
uit de bovengrond, aangevuld met losse vondsten van het terrein (OOST4-27), waaronder 
platpunt spijkers. Eén scheepsspijker was waarschijnlijk halfmachinaal uit een plaat 
geknipt, een techniek die toen in Nederland niet gangbaar was. Dit exemplaar uit de 
ophogingslaag is in de tweede helft van de 19de eeuw te dateren.  

Directe verwijzingen naar het laat-19de-eeuwse en 20ste-eeuwse Werkspoor 
geven twee steeksleutels die met WS (Werkspoor) gemerkt zijn (afb. 37). De materiële 
neerslag van de productie van treinstellen vormen een aantal railspijkers (afb. 38). Tot de 
overige gereedschappen behoren een groot assortiment vijlen, van fijn tot grof, snijafval, 
een ruimer, een ratelsleutel (afb. 36) en diverse scheepsspijkers.  
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36  Ratelsleutel, 1850-1930 (OOST4-27 #005) 
 

 
 
37  Sleutel, na 1870, gemerkt WS (OOST4-27#028) 
 
 

 
 
38  Railspijker, na 1875 (OOST4-27#040) 
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5  Conclusie 

De Archeologische Begeleiding van de diepsanering van Oostenburg kavel 5 heeft met 
twee bodemprofielen nadere informatie verschaft over de samenstelling van de ophoging 
van het eiland Oostenburg in 1660-1663. Tevens zijn een aantal loopniveaus en 
ophogingen in kaart gebracht uit de periode waarin het terrein in gebruik was als 
scheepsbouwwerf van de VOC. De bovenlaag bestond uit verstoorde grondpakketten uit 
de 19de en de 20ste eeuw, met daarin ook losse vondsten die gerelateerd zijn aan de 
industriële activiteiten van de fabrieken van Werkspoor en Stork.  

De ophogingslaag waarmee Oostenburg in de jaren 1660 is aangelegd was 
vermengd met een gevarieerd pakket stadsafval, bestaande uit uiteenlopende soorten 
keramiek, glas en metalen voorwerpen. De diversiteit aan keramiek categorieën en 
vormen, die variëren van huishoudelijk vaatwerk tot industrieel afval zoals suikertrechters, 
biedt een goede afspiegeling van de midden-17de-eeuwse stedelijke materiële cultuur 
van Amsterdam. Uit de hoge graad van fragmentatie van de keramiek scherven valt af te 
leiden dat het materiaal niet primair als afval op Oostenburg is gestort, maar vanuit 
verschillende plaatsen in de stad is aangevoerd. De steekproef was kwantitatief te klein 
om nadere uitspraken te kunnen doen over de samenstelling van dergelijke secundaire 
afvalstromen die voor ophogingen toentertijd werden gebruikt. Vergelijking van deze 
steekproef met vondstcomplexen uit de ophoging op andere locaties op Oostenburg kan 
nader inzicht geven in het ruimtelijke verspreidingspatroon en de opbouw van de 
ondergrond van het werfeiland.  

De vondsten uit de loopniveaus en tussenliggende ophogingen waren nog 
geringer in aantal, maar uitermate relevant vanwege hun informatie over de 
bedrijfsactiviteiten op het werfeiland in de VOC-periode. Het ging deels om de spaarzame 
resten van persoonlijke bezittingen of gebruiksvoorwerpen van het VOC-personeel dat op 
de werf werkzaam was, zoals (goedkoop) rookgerei, enkele borden en een test. Deze 
zaken werden afgedankt en op het loopvlak gestort dat verder vooral was bezaaid met 
bedrijfsafval van houtsnippers en een reeks van verschillende soorten spijkers. Hier 
ontbraken objecten die specifiek aan wooncultuur worden gerelateerd, zoals kookgerei of 
glazen serviesgoed, en doorgaans in archeologische context worden aangetroffen.  

Het archeologisch vondstspectrum betreft expliciet de materiële neerslag van een 
bedrijfscomplex en belicht verschillende aspecten van het functioneren en de inrichting 
van de VOC-werf. Uit de stratigrafie van de bodemopbouw was een chronologie van de 
aanleg en het gebruik van het werfterrein te reconstrueren waarbij verschillende 
rookpijpen in de afzonderlijke lagen bruikbaar waren als tijdsindicatoren. Er konden 
minstens vijf loopvlakken worden onderscheiden vanaf het moment van ingebruikname 
rond 1665 tot circa 1740. Eventuele bovenliggende niveaus uit de VOC periode zijn 
vergraven bij de bouwactiviteiten van Werkspoor en daarna.  

In aanvulling op een chronologische interpretatie konden de vondsten en profielen 
via een ruimtelijke extrapolatie ook worden gekoppeld aan de toenmalige topografische 
bedrijfsmatige situatie. Er waren twee opeenvolgende lagen uit het laatste kwart van de 
17de eeuw van rode verbrande klei met roestbrokken en een hoge dichtheid aan spijkers 
(S 6 en S 8). Dit was een lokale depositie die zich over 20 m uitstrekte en aan de 
zuidoostkant van de profielen ontbrak. Zowel de roest als de spijkers houden verband met 
de bedrijfsgebouwen die toen in de directe omgeving lagen, namelijk de smidse, 
spijkerloods en een werkplaats voor het onderhoud van gereedschappen (afb. 12).  
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39  Een smid in actie op een 17de-eeuwse gravure van Jan Luiken. De inzet toont de opgegraven smeedtang  

 
Een karakteristiek stuk gereedschap dat verband houdt met het werk in de VOC-

smederij is de smeedtang gemerkt met drie Andrieskruizen (XXX), die als losse vondst in 
het vlak is aangetroffen (afb. 34, 35, 39). De producten werden opgeslagen in de 
naastgelegen spijkerloods die direct ten zuiden van profiel 1 was gesitueerd. De talrijke 
vondsten van spijkers, zowel aangepunte als de platpunt spijkers die in de scheepsbouw 
werden toegepast, zijn een overblijfsel van de productie en opslag van deze 
bouwmaterialen (afb. 40). Tussen de smidse en de spijkerloods lag een werkplaats waar 
enkele grote slijpstenen waren opgesteld en de werfarbeiders hun gereedschappen, 
vooral hun bijlen, lieten slijpen. Met de smederij als centraal distributiepunt voor ijzerwaar 
was dit Oostenburg’s ontmoetingsplek bij uitstek, waar werklieden van verschillende 
afdelingen hun onderdelen kwamen afhalen en dit bezoek tevens benutten voor een 
praatje, al was dit laatste door de VOC nadrukkelijk verboden.25 De goedkope rookpijpen 
van eenvoudige makelij, die het werkvolk gebruikte en zich hier in de opeenvolgende 

                                                      
25 Gawronski 1996, 89. 
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loopniveaus bevonden, kunnen worden aangemerkt als de materiële neerslag van deze 
bedrijfsontmoetingsplek. Ook de afgedankte slijpsteen die is teruggevonden op de 
rietmatten van het vroegste werkniveau op het eiland kan in de onderhoudswerkplaats zijn 
opgesteld, zoals afgebeeld op de laat-17de-eeuwse prent van de VOC-werf (afb. 12).  

 

       
40  Plantpunt spijkers uit loopniveau 3 (S 5, OOST4-8) en een slijpsteen uit loopniveau 1 (OOST4-25) 
 
De oeverconstructie aan de westzijde van het werfeiland aan de Wittenburgervaart 
bestond uit een aflopend talud dat was bekleed met kruislings gestapelde planken en 
balken. Deze provisorische kade week aanmerkelijk af van de zwaar uitgevoerde 
oeverconstructie met massieve scheepshellingen aan de noordelijke oever van het eiland 
die in 2000 en 2001 was onderzocht. De westelijke oeveraanleg leek meer op de 
oeverconstructies en scheepshellingen van eenvoudig gestapelde planken en plankieren, 
zoals in de eerste helft van de 17de eeuw op Uilenburg en Marken werden gerealiseerd. 
De AB wees uit dat zo’n pragmatische aanpak bij de westelijke oeveraanleg op de VOC-
werf samen ging met grootschalige en innovatieve bouw zoals aan de noordoever.  

 

 
 
41  Bovengronds en ondergronds aanzicht van drie eeuwen industrie op Oostenburg: de Van Gendthallen, waar 
in de 20ste eeuw treinstellen werden gebouwd door Werkspoor met vlak onder het straatniveau de goed 
geconserveerde ophogingslagen en loopvlakken van de VOC-werf (gezien naar zuidwesten) 
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Bijlage 1 Sporen 

S P NAP NAP onder beschrijving interpretatie ass vondstnr datering 
1 1 0,50 m ÷  grijze zeer zware gevlekte klei ophoging 

Oostenburg 
<2 OOST4-1 

OOST4-18 
1661-1663 

2 1 0,50 m ÷ 0,40 m ÷ bruine humeuze, rulle klei met 
kiezels en vomdstmateriaal. Wigt uit 
richting westen, ligt op S 1, ouder 
dan S 3 

werkniveau 1 >1, <3 OOST4-4 
OOST4-5 
OOST4-25 

1660-1675 

3 1 0,25 m ÷ 0,40 m ÷ grijze zware iets gevlekte klei, ligt op 
S 2 

ophogingslaag >2, <4 OOST4-6 
OOST4-14 

1660-1675 

4 1 0,20 m ÷ 0,35 m ÷ bruine humeuze klei met houtresten, 
ligt op S 3, ligt onder S 5 

werkniveau 2 >3, <5 OOST4-7 1660-1675 

5 1 0,10 m ÷ 0,20 m ÷ donkergrijs kleiig zand met veel 
houtresten, houtsnippers en 
houtskool 

werkniveau 3 >4, <6 OOST4-3 
OOST4-8 
OOST4-13 

1675-1700 
(1690) 

6 1 0,00 m 0,10 m ÷ werkniveau van rode verbrande klei / 
roestbrokken met veel spijkers 

werkniveau 4 >5, <9 OOST4-2 
OOST4-11 
OOST4-28 

1690-1700 

7 1 0,10 m + 0,0 m donkerbruine klei met houtresten ophogingslaag >6, <20 OOST4-9 1680-1700 
8 1 0,20 m + 0,00 m rode verbrande klei / roestbrokken 

met veel houtsnippers en spijkers, 
onderkant en top gemarkeerd door 
losse stukken liggend hout 

werkniveau 5 >6, <20 OOST4-29 1660-1675 

9 1 0,00 m 0,10 m ÷ donkergrijs zand met houtresten en 
houtskool 

ophogingslaag >6, <8 OOST4-16 1660-1675 

10 1 0,20 m ÷ 0,35 m ÷ bruine klei met veel houtsnippers ophogingslaag >1, <17 OOST4-17 
OOST4-19 

1675-1700 

11 1 0,40 m ÷ 0,70 m ÷ donkerbruin kleiig zand  met 
baksteen, lijkt in verband te staan 
met S 2, maar is dikker en bevat gen 
kiezels maar baksteenpuin, ligt op S 
1, ligt onder S 3 

ophogingslaag >1, <3 OOST4-10 1660-1675 

12 1 0,50 m + 0,30 m ÷ ophoging / egalisatie van bruin + 
geel + geel iets gelaagd zand 

ophoging 19de 
eeuw 

>6, <20 OOST4-12 1800-1900 

13 1 0,85 m ÷  constructie van houten liggers, 
mogelijk onderdeel van de westkade 
van het 17de-eeuwse eiland 

kade constructie 
VOC eiland 

>14, <11  1660-1675 

14 1 0,80 m ÷  laag van houtsnippers waarin 
houtconstructie S 13 is gelegd 

ophogingslaag >1, <13  1660-1675 

15 1 0,20 m ÷ 0,45 m ÷ donkerbruin zandige klei met veel 
houtsnippers, ligt op S 16 

ophogingslaag >16, <3  1660-1675 

16 1 0,45 m ÷ 0,85 m ÷ grijszwarte iets gevlekte klei, ligt op 
S 13 en S 14, ligt onder S 3 en S 15 

ophogingslaag >13, <3 OOST4-15 1660-1675 

17 1 0,50 m ÷ 0,90 m ÷ zwartgrijs + bruine klei + brokken 
sintelachtig materiaal 

aanplemping vanaf 
1844 

>3, <18  1844-1900 

18 1 0,20 m ÷ 0,80 m ÷ grijze klei + schelpen +puin, ligt op S 
17, onder S 19 

aanplemping >17, <19  1844-1900 

19 1 0,20 m ÷ 0,85 m ÷ donkergrijs zwart zand + brokjes / 
kiezels, sintelachtige structuur 

aanplemping >18, <20  1844-1900 

20 1 0,75 m ÷ 0,20 m ÷ bovenlaag, sterk verrommeld, 19de, 
20ste eeuw 

ophogingslaag >12  1850-2000 

21 2 0,30 m ÷ 0,42 m ÷ grijze klei met zeer veel 
houtsnippers en stukken hout, eerste 
loopniveau Oostenburg, ligt op S 1, 
ligt onder S 22 

loopniveau >1, <22 OOST4-21 
OOST4-22 

1660-1675 

22 2 0,00 m 0,30 m ÷ grijze klei, licht gebrokte structuur, 
ligt op S 21, ligt onder S 23 

ophogingslaag >21, <23  1660-1700 

23 2 0,10 m + 0,00 m loop / werkniveau van donkergrijs 
zand met een grote concentratie 
houtsnippers en stukken hout, 
waarschijnlijk 18de-eeuws 
loopniveau 

werkniveau / 
ophogingslaag 

>22, <24 OOST4-20 1700-1750 

24 2 0,40 m + 0,10 m + grijszwart zandige klei, verrommeld, 
ligt op S 23, mogelijk gelijktijdig met 
S 12 

ophogingslaag >23, <20  1700-1750 
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Bijlage 2  Vondsten 

V objectnr (#) S N MAE object archeo 
object 

materiaal kenmerken dev sys datering 

1  #001 1 2 2 bord rand, 
spiegel 

porselein: 
China, kraak 

 p-bor- 1625-1650 

1  #004 1 1 1 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

applique: wapen  
Amsterdam, 
1644 

s2-kan- 1644 

1  #005 1 4 1 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

 s2-kan-
37 

1600-1650 

1  #006 1 1 1 pispot wand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

appliques: 
Rijksadelaar en -
appel 

s2-pis- 1625-1700 

1  #007 1 8 6 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Frechen 

 s2-kan- 1600-1700 

1  #008 1 9 8 kan wand, 
bodem 

steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

geen decoratie s2-kan- 1650-1700 

1  #009 1 1 1 kan wand steengoed: 
België, Raeren 

appliques s2-kan- 1575-1625 

1  #010 1 2 2 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

 s2-kan- 1625-1700 

1  #011 1 10 10 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

diverse 
appliques 

s2-kan- 1650-1700 

1  #012 1 1 1 pot rand steengoed: 
Duitsland, 
Westerwald 

 s2-pot- 1600-1675 

1  #013 1 1 1 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Keulen 

applique s2-kan- 1550-1575 

1  #014 1 3 3 kan wand steengoed divers s2-kan- 1600-1675 
1  #015 1 3 3 olijfoliekruik wand, 

rand 
roodbakkend, 
Spanje 

 ib-kru- 1600-1650 

1  #016 1 1 1 kruik rand roodbakkend, 
Spanje? 

 ib-kru- 1600-1650 

1  #017 1 6 6 bord rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

decoratie op 
spiegel, witte 
vlag 

f-bor-2 1650-1675 

1  #018 1 2 1 kan rand faience kan met oor f-kan- 1600-1675 
1  #019 1 1 1 scheer 

bekken 
rand faience: 

Noordelijke 
Nederlanden 

 f-sbe-1 1600-1700 

1  #020 1 1 1 bord rand, 
spiegel 

faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

lanschap op 
spiegel, 
gestileerde 
bloemen op vlag 

f-bor-2 1625-1650 

1  #021 1 1 1 bord rand faience: 
Haarlem ? 

gestileerde 
bloemen op vlag, 
rode penmoet 

f-bor- 1625-1650 

1  #022 1 8 3 bord rand, 
spiegel 

faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

florale motieven 
op vlag en 
spiegel 

f-bor-2 1625-1675 

1  #023 1 13 13 bord rand (11) faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

ongedecoreerd f-bor- 1625-1700 

1  #024 1 2 2 bord spiegel faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-bor- 1625-1675 

1  #025 1 1 1 zalfpot wand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

ongedecoreerd f-zal-3 1625-1675 

1  #026 1 1 1 kom bodem, 
wand 

faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

gestileerde 
figuren 

f-kom- 1650-1675 

1  #027 1 1 1 bord wand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

floraal motief f-bor- 1625-1675 

1  #028 1 1 1 kom rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

kom met 
uitgebogen rand, 
floraal motief 

f-kom-3 1625-1675 

1  #029 1 1 1 kan oor faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-kan- 1625-1700 

1  #030 1 1 1 plooischotel spiegel faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

bloemmotief op 
spiegel 

f-plo-2 1625-1700 

1  #031 1 4 4 bord wand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

ongedecoreerd f-bor- 1625-1675 

1  #032 1 1 1 plooischotel rand faience: Italië aigretterand i-plo- 1600-1650 
1  #033 1 7 7  rand (3) faience: 

Noordelijke 
Nederlanden 

divers f- 1625-1675 

1  #034 1 1 1 bord rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

uitgebogen rand 
(Hupperetz 
1994/032) 

f-bor-11 1650-1675 
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1  #035 1 2 2 bord rand faience: 
Haarlem ? 

Wanli motief, 
Verstraeten? 

f-bor- 1640-1660 

1  #036 1 7 1 kan wand faience: 
Frankrijk 

 f-sir- 1625-1700 

1  #037 1 7 7 bord wand, 
rand (1) 

faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

divers f-bor- 1625-1675 

1  #038 1 2 2 plooischotel rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-plo-3 1625-1700 

1  #039 1 3 1 plooischotel rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-plo-2 1625-1700 

1  #040 1 1 1 plooischotel rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-plo-1 1625-1675 

1  #041 1 2 1 kom rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-kom- 1625-1675 

1  #042 1 1 1 bord rand faience: Italië, 
Ligurië 

blauw fond i-bor- 1600-1650 

1  #043 1 1 1 bord rand majolica: 
Haarlem ? 

aigretterand, 
Gerrit 
Verstraeten? 

m-bor- 1625-1650 

1  #044 1 1 1 plooischotel spiegel faience: 
Frankrijk, 
Nevers 

 f-plo- 1625-1675 

1  #045 1 1 1 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Keulen 

applique s2-kan- 1550-1575 

1  #046 1 1 1 kom rand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-kom-3 1625-1675 

1  #047 1 2 2 bord rand (2) faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

décor op spiegel, 
witte vlag 

f-bor-2 1650-1675 

1  #048 1 2 2 bord wand faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

florale motieven f-bor- 1625-1675 

1  #049 1 1 1 bord spiegel majolica: 
Haarlem 

verhoogde 
spiegel: 
pannenkoeken 
schotel, florale 
motieven 

m-bor-13 1625-1675 

1  #050 1 1 1 kom spiegel majolica: 
Noordelijke 
Nederlanden 

rozet m-kom- 1600-1625 

1  #051 1 1 1 bord spiegel faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 f-bor- 1625-1650 

1  #052 1 1 1 bord rand majolica: 
Haarlem 

aigretterand, 
Willem Jansz 
Verstraeten? 

m-bor- 1625-1650 

1  #053 1 3 3 bord rand (2) majolica florale motieven m-bor- 1600-1650 
1  #054 1 1 1 bord rand majolica: 

Haarlem 
aigretterand, 
Willem Jansz 
Verstraeten? 

m-bor- 1625-1650 

1  #055 1 1 1 kom rand majolica bolle kom, 
uitgebogen rand, 
standring 

m-kom-3 1625-1675 

1  #056 1 1 1 bord rand majolica: 
Haarlem 

diep bord, 
uitgebogen rand, 
airetterand, 
Gerrit 
Verstraeten? 

m-bor- 1625-1650 

1  #057 1 2 1 bord spiegel majolica S-vorm spiegel-
vlag, landschap 
op spiegel 

m-bor- 1650-1700 

1  #058 1 6 6 bord rand majolica kabelrand, grof m-bor- 1650-1700 
1  #059 1 2 1 bord rand majolica gestileerde 

bloemen op 
spiegel en vlak 

m-bor-3 1650-1675 

1  #060 1 9 7 bord rand (4) / 
wand 

majolica bloemen op 
spiegel en vlag 

m-bor- 1650-1700 

1  #061 1 1 1 bord spiegel faience: 
Noordelijke 
Nederlanden 

bloemen op 
spiegel 

f-bor- 1625-1675 

1  #062 1 8 8 bord rand (7) majolica ongedecoreerd m-bor- 1650-1700 
1  #063 1 5 5 bord rand majolica polychroom, grof 

beschilderd 
m-bor- 1625-1675 

1  #064 1 7  vensterglas  glas: Waldglas  gl 1600-1700 
1  #065 1 2 1 beker voet glas: Waldglas  gl-bek- 1600-1700 
1  #066 1 4 1 beker voet glas: Waldglas vetro a filibeker gl-bek- 1600-1650 
1  #067 1 2 1 berkemeier voet glas: Waldglas  gl-ber- 1550-1625 
1  #068 1 4 3 roemer stam / 

voet 
glas: Waldglas gladde noppen gl-roe- 1600-1700 

1  #069 1 18 6 roemer stam / 
voet 

glas: Waldglas braamnoppen gl-roe- 1600-1700 

1  #070 1 2 2 fles bodem glas: Waldglas  gl-fle- 1600-1700 
1  #071 1 2 1 kelderfles wand glas: Waldglas kuttrolf kelderfles 

(knijpfles) 
gl-fle- 1600-1700 

1  #072 1 1 1 tuitkan ? bodem glas: Waldglas kan met voet, zie 
Henkes 1994, 
226 

gl-kan- 1600-1700 

1  #073 1 3 3 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 1, 
zijmerk 
vierbladige roos 

 1640-1660 

1  #074 1 9 9 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 1, 
zijmerk 
vijfbladige roos 

 1640-1660 
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1  #075 1 5 5 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 1, 
zijmerk 
zesbladige roos 

 1640-1660 

1  #076 1 50 50 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 1, 
grove kwaliteit, 
ongemerkt 

 1640-1675 

1  #077 1 117  rookpijp steel pijpaarde   1625-1675 
1  #078 1 2 2 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 

TW monogram, 
Amsterdam? 

 1625-1650 

1  #080 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
T, Amsterdam? 

 1625-1650 

1  #081 1   rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
ruit met fleur-de-
lis 

 1625-1650 

1  #082 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
roos 
ongekroond, 
1628-1645 
(Duco 2003, 
126) 

 1628-1645 

1  #083 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
TFR, niet Gouds 

 1625-1650 

1  #084 1 2 2 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
PEVS, 1665 / 
1670-1675 / 
1680 (Duco 
2003, 186) 

 1665-1680 

1  #085 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
CIVG, 1653 / 
1658-1679 
(Duco 2003, 
185) 

 1653-1679 

1  #086 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
ID met (sterk 
versleten) ster, 
m1660 / 1665-
1670 / 1675 
(Duco 2003, 157 

 1660-1675 

1  #087 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
SM met stip, 
1635 / 1640-
1655 / 1660 
(Duco 2003, 
163) 

 1635-1660 

1  #088 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
posthoorn 
gekroond, 
vroeger dan 
Gouds merk 

 1650-1675 

1  #089 1 1  rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hiel 
niet meer 
aanwezig 

 1625-1660 

1  #09 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm: 
TW monogram, 
Amsterdam? 

 1650-1675 

1  #090 1 7 7 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm 
sterk versleten 

 1625-1660 

1  #091 1 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, hm 
onduidelijk 

 1650-1675 

1  #092 1 1 1 rookpijp steel pijpaarde steel met geel 
glazuur 

 1600-1700 

1  #093 1 6 1 kop wand en 
bodem 

witbakkend: 
groen 

 w-kop-3 1625-1650 

1  #094 1 9 5 kom rand (5), 
wand 

witbakkend: 
groen 

 w-kom-
15 

1650-1700 

1  #095 1 1 1 lekschaal rand witbakkend: 
groen 

 w-lek-1 1600-1700 

1  #096 1 1 1 vergiet rand (1) witbakkend: 
groen 

 w-ver-4 1650-1700 

1  #097 1 21 4 grape rand (4), 
wand 

witbakkend: 
groen 

 w-gra- 1600-1700 

1  #098 1 1 1 test rand witbakkend: 
geel 

 w-tes-1 1650-1700 

1  #099 1 2 1 kandelaar voet, 
rand (1) 

witbakkend: 
geel 

 w-kdl- 1600-1700 

1  #100 1 1 1 kop rand witbakkend: 
geel 

 w-kop- 1600-1700 

1  #101 1 2 1 kom rand witbakkend: 
geel 

 w-kom- 1600-1700 

1  #102 1 2 2 kom rand witbakkend  w-kom-
15 

1575-1625 

1  #103 1 1 1 kom rand witbakkend: 
groen 

 w-kom-7 1575-1625 

1  #104 1 3 3 pispot rand (3) witbakkend  w-pis- 1600-1700 
1  #105 1 1 1 kom rand witbakkend  w-kom- 1600-1700 
1  #106 1 1 1 grape rand witbakkend: 

geel 
 w-gra-

17? 
1575-1625 

1  #107 1 3 3 kom rand witbakkend: 
groen 

 w-kom- 1600-1700 

1  #108 1 1 1 vergiet wand witbakkend: 
groen 

 w-ver- 1600-1700 

1  #109 1 24 14  rand (5), 
wand 
bodem 

witbakkend  w- 1600-1700 

1  #110 1 1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 0,8 cm; l 
11,3 cm; 44 gr; 
vierkante kop 1,6 
cm; beitelpunt 
(platpuntspijker), 
compleet 

 1600-1675 
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1  #111 1 1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 1,1 cm; l 
8,8 cm; 20 gr; 
vierkante kop 1,2 
cm; beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1600-1675 

1  #112 1 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
4,6 cm; 4 gr; 
vierkante kop 1,1 
cm, compleet 

 1600-1675 

1  #113 1 4 4 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,6 cm; l 
5,6 cm; 7/11/2/4 
gr 

 1600-1675 

1  #114 1 3 3 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
8,2 cm; 5/7/9 gr 

 1600-1675 

1  #115 1 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,7 cm; l 
9 cm; vierkante 
kop 1,2 cm, 12 
gr 

 1600-1675 

1  #116 1 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,4 cm; l 
7,2 cm; vierkante 
kop 0,9 cm; 4 gr 

 1600-1675 

1  #117 1 4 4 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,6/0,7 
cm; l 
9,5/10,3/11,1 
cm; 20/17/16/21 
gr 

 1600-1675 

1  #118 1 10 10 spijker  metaal: ijzer fragmenten, 
incomplete 
spijkers, totaal 
116 gr 

 1600-1675 

1  #119 1 1 1 schroefdop  metaal: tin schroefdop met 
hals kelderfles 

 1600-1700 

1  #119  1 1 loodstrip  metaal: lood loodstrip, 75 gr  1600-1675 
1  #120 1 2 2 musketkogel musketk

ogel 
metaal: lood 16 en 24 gram  1600-1650 

1  #121 1 2 2 loodstrip loodstrip metaal: lood loodstrip glas in 
lood 

 1600-1700 

1  #122 1 1 1 plaatje  metaal rechthoekig 
plaatje 1,8 x 1,5 
cm; 4 gr 

 1600-1675 

1  #123 1 1 1   metaal metalen plaatje  1600-1675 
1  #124 1 1 1 bord spiegel porselein: 

China, kraak 
 p-bor-7 1625-1650 

1  #125 1 2 1 bord spiegel porselein: 
China, kraak 

 p-bor-4 1625-1650 

1  #126 1 4 3 lekschaal rand (2), 
wand 

roodbakkend platte lekschaal 
met geribbelde 
kraagrand, op 
(ontbrekende) 
poten 

r-lek-8 1550-1650 

1  #127 1 2 2 lekschaal rand (1), 
wand 

roodbakkend  r-lek- 1600-1700 

1  #128 1 3 3 vuurtest rand roodbakkend vierkante test, 
ongeglazuurd 

r-tes- 1600-1700 

1  #129 1 11 6 vuurtest rand (2), 
wand, 
bodem 

roodbakkend ronde test, 
ongeglazuurd 

r-tes- 1600-1700 

1  #130 1 19 13 grape rand 
(17), 
wand 

roodbakkend: 
Nederland, 
Bergen op 
Zoom 

 r-gra- 1600-1700 

1  #131 1 3 1 kom rand, 
wand 

roodbakkend: 
slib 

 r-kom-
36? 

1600-1700 

1  #132 1 1 1 bord wand roodbakkend: 
slib, Duitsland, 
Weser 

 r-bor- 1600-1650 

1  #133 1 1 1 olielamp stam roodbakkend  r-oli-2 1600-1700 
1  #134 1 21 18 bord rand roodbakkend  r-bor-6 1600-1675 
1  #135 1 12 5 pispot rand (5), 

wand 
roodbakkend  r-pis- 1600-1700 

1  #136 1 2 1 bakpan  roodbakkend  r-bak-12 1650-1700 
1  #137 1 1 1 grape rand roodbakkend wijde grape / 

sluitpan met 
scherpe knik 
bodem-wand en 
brede sluitrand 

r-gra-65 1600-1700 

1  #138 1 1 1 grape rand roodbakkend bolle grape met 
sluitrand 

r-gra- 1600-1700 

1  #139 1 3 3 bakpan steel roodbakkend  r-bak- 1600-1700 
1  #140 1 17 9 grape rand, 

wand, 
bodem 

roodbakkend wijde grape r-gra- 1600-1700 

1  #141 1 1 1 grape rand roodbakkend hoge grape r-gra- 1600-1700 
1  #142 1 1 1 kom rand roodbakkend kom, 

vingerindrukken 
onder rand 

r-kom- 1600-1700 

1  #143 1 3 2 deksel rand roodbakkend  r-dek-8 1650-1700 
1  #144 1 3 1 stroopkan bodem, 

wand 
roodbakkend  r-kan- 1600-1700 

1  #145 1 25 15 grape rand, 
wand, 
bodem 

roodbakkend  r-gra- 1600-1800 

1  #146 1 3 3 kop rand, 
bodem 

roodbakkend  r-kop-2 1600-1650 

1  #147 1 1 1 vogelbakje bodem roodbakkend  r-vog- 1600-1700 
1  #148 1 1 1 vetvanger rand roodbakkend  r-vet- 1600-1700 
1  #149 1 14 8 kop rand 

(10), 
wand, 
bodem 

roodbakkend  r-kop- 1600-1700 
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1  #150 1 155  grape rand, 
wand, 
bodem 

roodbakkend  r-gra- 1600-1700 

1  #151 1 1 1 vuurstolp wand roodbakkend  r-vst- 1600-1700 
1  #152 1 2 1 pispot rand (1), 

wand 
witbakkend  w-pis- 1600-1700 

1  #153 1 2 1 bord rand (1), 
bodem 

roodbakkend: 
slib 

 r-bor- 1600-1700 

1  #154 1 11 3 suikertrechter rand, 
wand 

roodbakkend ongeglazuurd r- 1600-1700 

1  #155 1 1 1 deksel rand roodbakkend ongeglazuurd r-dek- 1600-1700 
1  #156 1 4 4 plavuis plavuis bouwceramiek   1600-1700 
1  #157 1 1 1 olielamp  roodbakkend  r-oli- 1600-1700 
1  #158 1 12   rand roodbakkend divers r- 1600-1700 
1  #159 1 80  divers fragment leer diverse 

fragmenten 
vooral 
schoenzolen 

 1600-1675 

1 OOST4-1-1   1 1 zalfpot zalfpot roodbakkend compleet r-zal-3 1550-1650 
1 OOST4-1-2  1 1 1 textiellood textielloo

d 
metaal: lood   1600-1675 

1 OOST4-1-3  1 1 1 lepel lepel metaal: tin druppelvormige 
bak, roosmerk 
met initialen  
(PI?) 

 1600-1650 

1 OOST4-1-4  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

duit, Utrecht, 
1637, d. 19 mm 
(Purmer 5103) 

 1637 

1 OOST4-1-5  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

Reckheim, duit 
161x initatieduit 
Friesland, d. 20 
mm (Purmer 
R60.1) 

 1610-1619 

1 OOST4-1-6  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

duit, Friesland, 
1653, d. 21 mm 
(Purmer) 

 1653 

1 OOST4-1-7  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

duit, Friesland, 
162x, d. 18 mm 
(Purmer 6006) 

 1620-1629 

1 OOST4-1-8  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

duit, Reckheim 
z.j., d. 19 mm 
(Purmer R 60.1) 

 1600-1675 

1 OOST4-1-9  1 1 1 munt  metaal: 
koperlegering 

duit, Zeeland, 
1601, variant 
ZE/LANDIA/- vz 
..EMERGO. 
1601 (Purmer 
4004) 

 1601 

1 OOST4-1-
10 

#002 1 1 1 kop rand, 
wand 

porselein: 
China 

stadsmuur / 
kasteel, gemerkt, 
overgangsporsel
ein, ../ 4,4 

p-kop-4 1640-1660 

2  #001 6 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 2, 
zwaar maaksel 

 1690-1700 

2  #002 6 6 2 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 2, 
zwaar maaksel 

 1690-1700 

2  #003 6 3 3 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
4,9 cm; 4 gr; 
vierkante kop 1,1 
cm; aangepunt 

 1675-1700 

2  #004 6 2 2 spijker spijker metaal: ijzer vierkant; l 5,4 
cm; 7 gr; 
vierkante kop 1,2 
cm; aangepunt 

 1675-1700 

2  #005 6 1 1 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
5,9 cm; 
aangepunt 

 1675-1700 

2  #006 6 2 2 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,4 cm; l 
(kop afgebroken) 
4,8 cm; type als 
# 3 

 1675-1700 

3  #001 5 2 2   roodbakkend divers  1600-1700 
3  #002 5 1 1 wandtegel wand 

tegel 
faience ongedecoreerd f- 1675-1700 

3  #003 5 1 1  rib eco: bot, rund aan uiteinden 
haksporen 

 1675-1700 

3  #004 5 1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 0,7 cm; l 
10,9 cm; 18 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1675-1700 

3  #005 5 1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 0,8 cm; l 
11,4 cm; 39 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1675-1700 

3  #006 5 2 2 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,6 cm; l 
8,4 cm; 13 gr; 
aangepunt; 
vierkante kop 1,3 
cm 

 1675-1700 

3  #007 5 1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 0,6 cm; l 
9 cm; 16 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1675-1700 

3  #008 5 1 1 spijker; 
platpuntspijk
er 

 metaal: ijzer vierkant 0,7 cm / 
l 6,7 cm; ronde 
kop; 9 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1675-1700 

3  #009 5 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,6 cm; l 
7,7 cm; 8 gr; kop 
deels 

 1675-1700 
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afgebroken 
3  #010 5 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,4 cm; l 

3,7 cm; 3 gr; 
vierkante kop 1 
cm 

 1675-1700 

3  #011 5 1 1   metaal: ijzer plaatje, functie 
onbekend, 3,1 x 
2 cm; 6 gr 

 1675-1700 

4   2 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, 
mogelijk 
Amsterdam 

 1650-1670 

5  #001 2 3 3 rookpijp steel pijpaarde   1600-1700 
5  #002 2 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, grof 

langgerekt 
model 

 1670-1680 

5  #003 2 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, 
massief 
gedrongen 

 1655-1675 

5  #004 2 2 1 kom bodem roodbakkend kom met 
standvlak, 
ongedecoreerd 

r-kom- 1600-1700 

5  #005 2 4 4  rand, 
wand 

roodbakkend grape, bord, 1 
kei 

 1600-1700 

5  #006  1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

compleet metaal: ijzer   1600-1700 

6  #001 3 5 5 rookpijp steel pijpaarde   1600-1700 
6  #002  1 1 spijker, 

platpuntspijk
er 

spijker metaal: ijzer vierkant 1,2 x 1 
cm; l 17,5 cm; 
110 gr; vierkante 
kop 1,9 cm; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1600-1700 

6  #003  1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
13,7 cm; 22 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1600-1700 

6  #004  1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
7,2 cm; 7 gr; 
beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1600-1700 

6  #005  1 1 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 
4,4 cm; 4 gr; 
aangepunt 

 1600-1700 

6  #006  1 1 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,4 cm; l 
6 cm; 2 gr (kop 
afgebroken) 

 1600-1700 

7  #001 4 2 2 bord spiegel majolica: 
Noordelijke 
Nederlanden 

 m-bor- 1625-1675 

7  #002 4 8  rookpijp steel pijpaarde   1600-1700 
7  #003 4 1 1 test rand roodbakkend ongeglazuurd  1600-1700 
7  #004 4 1 1  wand roodbakkend   1600-1700 
7  #005 4 1 1 slijpsteen slijp 

steen 
natuursteen   1660-1675 

7  #006  2 2 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,5 cm;l 
5,1 cm; 4 gr; 
vierkante kop 1 
cm; aangepunt 

 1660-1675 

7  #007  1 1 spijker, 
platpuntspijk
er 

spijker metaal: ijzer vierkant 0,8 cm; l 
11,4 cm; 34 gr; 
vierkante kop 1,9 
cm; beitelpunt 
(platpuntspijker) 

 1660-1675 

8   5 7 5 rookpijp steel pijpaarde   1600-1700 
8  #002 5 3 3 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,5 cm; l 

4,9/5,2 cm; 4/5/7 
gr; vierkante kop 
1,1 cm 

 1675-1700 

8  #003 5 2 2 spijker  metaal: ijzer vierkant 1 cm; l 
7,8 cm (kop 
afgebroken); 
vierkante kop 1,8 
cm; 44 / 54 gr 

 1675-1700 

8  #004 5 3 3 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,7/0,9 
cm; l 
10,5/11,1/10,7 
cm; vierkante 
kop 1,7 cm; 
20/31/19 gr 

 1675-1700 

8  #005 5 2 2 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,3 / 0,5 
cm; l 4,4 cm; 
vierkante kop 1,1 
x 0,8 cm; 2/4 gr 

 1675-1700 

8  #006 5 2 2 spijker  metaal: ijzer vierkant 0,6 cm; l 
7,5/7,8 cm; 
vierkante kop 
(niet compl); 5/9 
gr 

 1675-1700 

9   7 5 3 rookpijp steel pijpaarde stelen en 
ketelfragment 

 1600-1700 

9  #002 7 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 1,2 cm; l 
11,2 cm 
(afgebroken); 41 
gr 

 1660-1700 

10  #001 11 1 1 kom wand majolica: 
Noordelijke 
Nederlanden 

voorzijde Wanli 
motief, 
achterzijde 2 
rijen van 
telmerken (?) 

m-kom- 1625-1650 
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10  #002 11 4 2 grape wand roodbakkend  r-gra 1600-1700 
10 OOST4-10-

1 
 11 1 1 zalfpot zalfpot faience: 

Noordelijke 
Nederlanden 

compleet f-zal-3 1625-1675 

11   6 1 1 spijker spijker metaal: ijzer vierkant 0,6 cm, l 
6,5 cm, 9 gr 

 1675-1700 

11   6 2 2 rookpijp steel pijpaarde   1700-1800 
12  #001 12 1 1 rookpijp ketel pijpaarde gelobte wand  1800-1900 
12  #002 12 1 1 drinkglas stam glas: kleurloos   1800-1900 
13  #001 5 4 1  wand roodbakkend   1675-1700 
13  #002 5 1 1 rookpijp steel pijpaarde   1650-1800 
13  #003 5 1 1 bord wand faience: 

Noordelijke 
Nederlanden 

 f-bor- 1675-1700 

14   3 8 4 rookpijp  pijpaarde steel en ketels  1625-1675 
15   16 1 1 bord  faience  f-bor- 1650-1675 
16   9 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 2, 

zwaar maaksel, 
geen hm 

 1695-1710 

17  #001 10 3 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, grof 
model 
langgerekt 

 1675-1695 

17  #002 10 2 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 1, 
langgerekt 

 1670-
1685/90 

17  #003 10 46 8 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde basistype 1, 
langgerekt, 
grove kwaliteit, 
chevron op steel 

 1685-1700 

17  #004 10 1 1 kan wand steengoed: 
Duitsland, 
Frechen 

 s2-kan- 1600-1700 

17  #005 10 1 1 grape rand roodbakkend  r-gra- 1600-1700 
18  #001 1 1 1 rookpijp steel pijpaarde   1600-1675 
18  #002 1 1 1 deksel rand roodbakkend  r-dek- 1600-1675 
19   10 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 1,5 cm; 

afgebroken; 170 
gr 

 1600-1800 

20    1 1 spijker spijkerfra
gment 

metaal: ijzer vierkant, 0,8 cm, 
l 3,8 cm, 2 gr 

 1700-1750 

20  #001 23 1 1 rookpijp ketel pijpaarde basistype 2, licht 
maaksel 
(kleinkop) 

 1730-1740 

20  #002 23 3 3 rookpijp ketel en 
steel 

pijpaarde fragmentarisch  1650-1750 

20  #003 23 1 1 vensterglas  glas: groen   1600-1800 
21    1 1 spijker spijkerfra

gment 
metaal: ijzer vierkant, 1 cm  1650-1700 

21   21 5 5 rookpijp steel pijpaarde   1650-1700 
22   21 1 1 ton fragment hout   1650-1700 
23  #001 24     metaalslak brokken slak, 

1332 gr 
 1800-2000 

23  #002 24 1 1 spijker  metaal: ijzer vierkant 1,6 cm; l 
14 cm; lvormige 
kop, gemerkt H 

 1800-2000 

25   2 1 1 slijpsteen  natuursteen d 0,58 m, h 0,14 
m, gew 35 kg 

 1660-1700 

26  #001  1 1 bahco compleet metaal: ijzer PCS en PCS 
gemerkt, merk 
Gedore 

 1900-2000 

26  #002  2 2 vijl en ruimer compleet metaal: ijzer dubbelgekapte 
grove vijl 

 1900-2000 

27      slijpsteen  natuursteen   1600-1800 
27  #001  5 3 rookpijp ketel en 

steel 
pijpaarde basistype 1, 

langgerekt, grof 
model 

 1660-1680 

27  #002  12 12 spijker spijker metaal: ijzer lengte 18 cm, 12 
cm, 10,5 cm 

 1660-1800 

27  #003  7 7 vijl compleet metaal: ijzer halfrond en rond, 
bastaardvijl 

 1900-2000 

27  #004  1 1 steeksleutel compleet metaal: ijzer   1900-2000 
27  #005  1 1 ratelsleutel compleet metaal: ijzer smeedijzer 

(puddelijzer), 
slaksporen, ca 
1930 in gebruik 

 1850-1930 

27  #006  1 1 ringsleutel compleet metaal: ijzer eind 20ste eeuw  1950-2000 
27  #007  1 1 sleutel compleet metaal: ijzer slaksporen, ca 

1930 in gebruik 
 1850-1930 

27  #008  1 1 sleutel compleet metaal: ijzer   1930-2000 
27  #009  1 1 beitel compleet metaal: ijzer geen slak  1930-2000 
27  #010  1 1 slot fragment metaal: ijzer   1800-1900 
27  #011  1 1 scharnier fragment metaal: ijzer mogelijk van een 

kist 
 1600-1800 

27  #012  3 3 spijker, 
railspijker 

compleet metaal: ijzer   1875-2000 

27  #013  8 1 ketel fragment metaal: 
gietijzer 

  1800-2000 

27  #014  1 1 mes fragment metaal: ijzer   1800-2000 
27  #015  1 1 sluitplaat compleet metaal: ijzer vierkante plaat 

met gat, gekipt 
en geboord, 
ijzerplaat 

 1870-1950 

27  #016  1 1 dopsleutel  metaal: ijzer   1870-1930 
27  #017  1 1 indet fragment metaal: ijzer smeedijzer  -1870 
27  #018  1 1 spijker compleet metaal: ijzer   -1870 
27  #019  1 1 beitel compleet metaal: ijzer ketelspie  1870-2000 
27  #020  1 1 steeksleutel compleet metaal: ijzer Stahlwille stabil, 

Germany, 
steeksleutel 32-
36 

 1950-2000 

27  #021  1 1 ring compleet metaal: ijzer   1900-2000 
27  #022  2 1 strip fragment metaal: ijzer   1900-2000 
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27  #023  1 1 ruimer compleet metaal: ijzer UK gemerkt  1900-2000 
27  #024  1 1 beitel compleet metaal: ijzer   1650-1800 
27  #025  2 2 spijker compleet metaal: ijzer scheepsspijker  1650-1800 
27  #026  1 1 hamer  metaal: ijzer voor 1800, 

mogelijk 17de 
eeuw 

 1600-1800 

27  #027  1 1 hamer, 
penhamer 

 metaal: ijzer met deel van 
houten steel, 
Engels model 

 1870-1940 

27  #028  1 1 open 
slagsleutel 

 metaal: ijzer gemerkt WS 
(Werkspoor) 50 

 1870-2000 

27  #029  1 1 steeksleutel  metaal: ijzer   1870-2000 
27  #030  1 1 steeksleutel  metaal: ijzer gemerkt WS 

(Werkspoor) 136 
elora nr 100, 41-
36, recent 

 1900-2000 

27  #031  1 1 snijafval  metaal: ijzer   1900-2000 
27  #032  1 1 vijl compleet metaal: ijzer blokvijl, vierkant, 

grof, dubbel 
gekapt 

 1900-2000 

27  #033  3 3 vijl compleet metaal: ijzer platte vijlen, 
enkel gekapt, 
grof 

 1900-2000 

27  #034  1 1 vijl compleet metaal: ijzer driehoekvijl, 
dubbel gekapt, 
bastaardvijl 

 1900-2000 

27  #035  1 1 vijl compleet metaal: ijzer halfronde vijl, 
zoet (fijn), merk 
BAITER 

 1900-2000 

27  #036  1 1 klinknagel  metaal: ijzer bolkop kl, bij 
sluitkop 
uitgeboord 

 1900-2000 

27  #037  1 1 breekijzer compleet metaal: ijzer ronde vorm, 
klein, gewalst 

 1800-1930 

27  #038  3 3 guts 
elektroden 

 koolstof elektroden, om 
lasnaad uit te 
gutsen 

 1950-2000 

27  #039  1 1 indet  metaal: ijzer machine 
onderdeel 

 1870-2000 

27  #040  1 1 railspijker compleet metaal: ijzer platte punt  1875-2000 
27  #041  1 1 rondstaf fragment metaal: ijzer halffabrikaat, 

homogeen 
materiaal 

 1920-2000 

27  #042  1 1 vijl compleet metaal: ijzer zoete ronde vijl  1870-2000 
27  #043  1 1 smeedtang fragment metaal: ijzer halffabrikaat 

smeedtang 
 1930-2000 

27  #044  1 1 spijker compleet metaal: ijzer scheepsspijker, 
vierkante kop 
halfmachinaal uit 
plaat geknipt, 
waarsch niet NL 

 1850-1900 

27  #045  1 1 spijker compleet metaal: ijzer scheepsspijker  1800-1900 
27 OOST4-27-

1 
  1 1 smeedtang smeedta

ng 
metaal: ijzer holle vierkantige 

haakse bek, 
gemerkt XXX op 
arm, 1 kaak van 
bek deels 
afgebroken, l= 
41 cm, 34 cm tot 
draaispil, 
gewicht 863 gr 
(David 1983,20) 

 1600-1800 

28   6     grondmonster   1660-1700 
29   8     grondmonster   1660-1700 
30   5   spijker  metaal: ijzer   1600-1800 
31  #001 11 1 1 bord spiegel faience: 

Noordelijke 
Nederlanden 

Chinees in 
landschap 

f-bor 1640-1660 

31  #002 11 1 1 bord rand roodbakkend groene spiegel r-bor- 1600-1650 
31  #003 11 1 1 grape wand witbakkend: 

groen 
 w-gra- 1600-1700 
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Bijlage 3 Deventer systeem catalogus 

    
 
 
 
 
             

      

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZA-30-59 (1:4)   

                   
 
 
 
 
 
 
                                
 
                      

     
 

     
 

 

 
 1  

 
1a  OOST4-1 # 004 

1b  ophogingslaag (1660-1663) 

2    s2-kan-84 

3    1644 

4a  - / - 

4b  hoge peervormige kan op een  

      standvoet met bolle buik  

      overgaand in een slanke  

      geribbelde hals  

5a  - 

5b  - 

5c  applique wapen van  

      Amsterdam, 1644 

5d   

6a  standvoet 

6b  lintoor 

6c fragment 

7   kan 

8   Westerwald  

9   Gaimster 1997, 101 

2  
 
1a  OOST4-1-10 

1b  ophogingslaag (1660-1663) 

2    p-kop-4 

3    1620-1640 

4a  - / 4,4 

4b  afgeronde kop met rechte  

      rand, op standring 

5a  - 

5b  - 

5c  stadsmuur met kantelen 

5d  apocrief merk keizer Chenghua  

     (1465-1487)  

6a  standring 

6b   

6c  fragment compleet profiel 

7   kop 

8   China, Jingdezhen  

9   Harrison-Hall 2001, 305  

Opbouw van catalogusblokjes 

 

1a vondstnummer 

1b vondstcontext (complexdatering) 

2 code van het type 

3 objectdatering 

4a maten in centimeters (grootste 

diameter / hoogte) 

4b beschrijving van het type 

5a baksel / materiaalsoort 

5b kleur / glazuur 

5c beschrijving van de decoratie 

5d diversen 

6a bodem 

6b oor / steel 

6c compleetheid 

7 functie 

8 productiecentrum 

9 literatuur  

 

(alle afbeeldingen zijn, tenzij anders 

vermeld, schaal 1:2) 

  
 

 

OOST4-1 # 004 
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