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Basisgegevens 

Plangebied  Steeg tussen Nieuwendammerdijk 305-307 
Adres Nieuwendammerdijk 305, Amsterdam 
Kadaster ASD31 AL 01087 G 0000 
RD-coördinaten NW X: 124.470 Y: 489.366 
 NO X: 124.472  Y: 489.366 
 ZW X: 124.469 Y: 489.356 
 ZO X: 124.471 Y: 489.355 
TOPO-code BMA NDD 
OM nummer 53253 
Opdrachtgever  dhr. M. Dekkers (eigenaar) 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Noord 
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam 
  Bureau Monumenten & Archeologie  
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 
 
 

 
 
1  De locatie van de Nieuwendammerdijk 305-307 (NDD) in het Stadsdeel Noord 
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1  Inleiding 

Op 25 maart 2012 werden bij graafwerkzaamheden in de steeg tussen de panden 
Nieuwendammerdijk 305 en 307 twee skeletten aangetroffen (afb. 2). De vondst is door 
de bewoners aan de politie gemeld. Na inspectie heeft de politie geconcludeerd dat het 
geen recente menselijke overschotten betrof die met een misdrijf verband hielden. Hierna 
is de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) op de hoogte 
gebracht en is er besloten tot een archeologisch onderzoek ter plaatse.  

Het onderzoek in de vorm van een Archeologische Begeleiding door de afdeling 
Archeologie van BMA vond plaats op 28 maart 2012. Het fysisch antropologisch 
onderzoek ter plekke werd uitgevoerd door dr. Liesbeth Smits en de nadere skelet 
analyse door drs. M.L. d’Hollosy van het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van 
de UvA. 
 

 
 
2  De onderzoekslocatie met de ligging van de werkput binnen de topografische situatie van 2011 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

De Nieuwendammerdijk loopt door Nieuwendam, tegenwoordig één van de historische 
dorpskernen van Landelijk Noord binnen de gemeente Amsterdam. Oorspronkelijk 
maakte het dorp deel uit van de veel grotere regio Waterland, die zich uitstrekte tussen de 
wateren van het IJ en IJsselmeer, de Purmer Ee, Purmer, Weer en het Twiske.1  

Archeologisch en historisch onderzoek heeft aangetoond dat de regio Waterland 
rond het jaar 1000 werd ontgonnen en bewoond raakte.2 De ontginningen zouden voor 
ingrijpende veranderingen in de bodemgesteldheid zorgen. Eén daarvan was dat het 
ontwaterde veen begon te klinken en er bodemdaling optrad. Als gevolg nam de 
vernatting toe en deden zich regelmatig overstromingen voor waardoor de bewoners 
genoodzaakt werden om maatregelen te treffen voor de bescherming van hun akkerland 
en woonplaatsen. Hiertoe werden op verschillende plaatsen dijken aangelegd die door 
dammen onderling met elkaar werden verbonden. Zodoende ontstond in de 13de eeuw 
de Waterlandse Zeedijk, tussen Oostzaan en Monnickendam. De dijk werd tevens een 
belangrijke verbindingsweg met steden en dorpen die noordelijker langs de Zuiderzee 
waren gelegen.  

In de periode tot 1600 is het tracé van de 13de-eeuwse dijk enkele malen 
gewijzigd. Door de eeuwen heen veroverde de zee stukken land bij dijkdoorbraken. 
Daardoor schoof de dijk telkens iets landinwaarts. De dorpen verplaatsten zich met de dijk 
mee. Het huidige dorp Nieuwendam heeft zijn ontstaan te danken aan de aanleg van de 
Nieuwendammerdijk na een dijkdoorbraak in 1514.3 Het is waarschijnlijk dat ook na de 
aanleg van de dijk in 1514 het gebied bij storm en hoog water van tijd tot tijd onder water 
kwam te staan, waardoor klei op en achter de dijk werd afgezet. Uit historische bronnen is 
bekend dat bijvoorbeeld tijdens de Allerheiligenvloed van 1570, tijdens een stormvloed in 
november 1675 en tijdens de Kerstvloed van 1717 vele dijken in Noord- en Zuid-Holland 
braken en het water ook in Amsterdam de stad in stroomde.4 Het plangebied ligt direct ten 
oosten van een sluis in de dijk; deze opening in de dijk was een zwakke plek bij 
overstromingen.  

Nieuwendam is vermoedelijk langs deze ebsluis in de dijk ontstaan (afb. 3 en 4). 
Op basis van historische bronnen wordt er vanuit gegaan dat dit in de 14de eeuw en 
mogelijk eerder gebeurde. Ook de oorspronkelijk, meer zuidelijk gelegen dijk had een 
dam en sluis om het water uit de Buikslotermeer via de Kleine en Grote Die op het IJ af te 
wateren. Door het opschuiven van de dijk naar het noorden mag worden aangenomen dat 
de voorgangers van het huidige Nieuwendam zijn verdwenen.5   

Bestuurlijk viel Nieuwendam onder Zunderdorp, één van de zes Waterlandse 
hoofddorpen. In de 19de eeuw werd deze situatie omgedraaid en vormden Nieuwendam 
en Zunderdorp samen de gemeente Nieuwendam. In 1921 sloot deze gemeente zich aan 
bij Amsterdam. 

                                                      
1 Battjes 2006, 9 en Heidinga 1977, 21. Tegenwoordig valt Waterland binnen de gemeentegrenzen van 
Amsterdam, Waterland, Landsmeer, Purmerend en Edam-Volendam. 
2 Bos 1988. 
3 Lutgert 1994, 25-26. 
4 http://www.watervragen.nl/overstromingen-in-nederland. 
5 Lutgert 1994, 25-26. 
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3  Huidige topografie geprojecteerd op de op de kaart van Visscher uit 1700, in rood globaal de locatie van het 
plangebied met ernaast met de ebsluis die voor afwatering op het IJ zorgde. Ten noordoosten van het 
plangebied de kerk van Nieuwendam 
 

De beide dijkhuizen Nieuwendammerdijk 305 en 307 staan op de 
rijksmonumentenlijst.6 Ze dateren uit het einde van de 18de eeuw. Op de kadastrale 
minuut uit 1832 zijn de beide panden met de kadastrale nummers weergegeven: de 
tussengelegen steeg is duidelijk zichtbaar (afb. 4). Uit historische bronnen is niets bekend 
van de aanwezigheid van een begraafplaats op deze locatie. Op historische kaarten staat 
de kerk met een eventueel kerkhof ten noordoosten ervan afgebeeld (afb. 3). 
 
2.2  Methodiek  

Het plangebied bevindt zich binnen de historische kern van Nieuwendam. Op de 
Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is dit een terrein van hoge archeologische 
waarde.7 Op de verwachtingskaart voor het bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid uit 2009 
ligt het plangebied in een zone waar bebouwing vanaf de 16de eeuw kan worden 
verwacht. De materiële neerslag kan bestaan uit sporen van gebouwen, losse vondsten 
en afval. Ook kunnen resten van de dijk uit het begin van de 16de eeuw, die behalve als 
waterkering ook als een belangrijke verkeersas diende, worden verwacht. Binnen het 
plangebied geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 0,50 m en met een oppervlak groter 
dan 100 m2 meter een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de planvorming wordt 
opgenomen.8 

Aangezien in het plangebied slechts een zeer bescheiden bodemingreep 
plaatsvond gold een uitzondering van archeologisch onderzoek. De ontgraving bleef 
beperkt tot een sleuf van circa 3,5 m2 waarbij tot circa 1,5 m onder het bestaande 
loopoppervlak van de steeg werd verdiept. 

                                                      
6 monument nummer 6711/6712. 
7 AMK-nr 25E-185. 
8 BMA Bureauonderzoek, 2009. 
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4  De kadastrale minuut uit 1832, in rood de percelen Nieuwendammerdijk 305 (L) en 307 (R) met de 
tussengelegen steeg waarin de skeletten werden gevonden. Ten westen van het plangebied de sluis in de dijk 
 

Na de vondst van de skeletten is besloten tot het uitvoeren van een Archeologische 
Begeleiding (AB) gericht op het documenteren en bergen van de skeletten. Deze zouden 
bij de verdere werkzaamheden verstoord worden.  

Met het onderzoek zou mogelijk een antwoord gevonden kunnen worden op de 
vraag hoe en waarom deze menselijke lichamen zich in de steeg bevonden. Het onderzoek 
ter plaatse was er daarom op gericht om aanwijzingen over de bodemopbouw en de 
ligging, herkomst en datering van de skeletten te achterhalen. Fysisch antropologisch 
onderzoek van het skeletmateriaal werd ingezet voor het bepalen van de leeftijd, het 
geslacht, algemene gezondheid en eventuele verwondingen en ziekten van de individuen.  
 
De AB is uitgevoerd op 28 maart 2011 door het veldteam van de afdeling Archeologie van 
BMA, in samenwerking met dr. Liesbeth Smits van het Amsterdams Archeologisch 
Centrum (AAC) van de UvA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2. Sporen zijn gedocumenteerd door middel van 
digitale fotografie en tekeningen op schaal 1:20. Voor de methoden gebruikt bij de fysisch 
antropologische analyse van de botresten door drs. M.L. d’Hollosy wordt verwezen naar 
het rapport in bijlage 3.9  

                                                      
9 d’ Hollosy 2012. 
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3  Resultaten 

3.1  Sporen en structuren 

De twee skeletten bevonden zich in de steeg tussen de panden 305 en 307 op 5 tot 9 m 
uit de rooilijn van de Nieuwendammerdijk. Ze lagen circa 1,8 m lager dan het straatniveau 
van de Nieuwendammerdijk, dat zich op 0,8 m +NAP bevindt (afb. 5).  

De skeletten hadden nog hun anatomisch verband. De lichamen lagen achter 
elkaar in de lengterichting van de steeg en in gestrekte houding op de rug (afb. 6 en 7). 
Van het meest noordelijke skelet (NDD-3) lag de rechterhelft onder een tien jaar geleden 
aangelegd riool. Dit kon daardoor niet geheel worden vrijgelegd. Aangezien onder de 
rioolbuis niet verder gegraven zou worden zijn deze skeletdelen hier in situ bewaard 
gebleven. 
 

 
 
5  De archeologische begeleiding in de steeg (het noorden is onder) 
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Sporen van een grafkuil of grafkist zijn niet waargenomen. De vulling tussen de 
skeletdelen, een zware zeer stevige grijze klei vermengt met wat puin- en 
houtskoolspikkels (S 3), was identiek aan die van de omgeving. Deze klei kan hier zijn 
afgezet tijdens een overstroming, onderdeel zijn van het dijklichaam of de vulling betreffen 
van een groter spoor, bijvoorbeeld een kuil, waarvan de randen niet zijn waargenomen. 

Het kleipakket waarin de skeletten zich bevonden werd afgedekt door een lichtere 
zandige kleilaag (S 4) met hierin wat puin en twee wandtegels (NDD-5). Op basis van de 
vondsten is deze laag te dateren vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw (zie § 4.4). De 
oudste kleilaag (S 3) lag direct tegen de zijgevel van Nieuwendammerdijk 307. Dit kan 
betekenen dat het pakket hier terecht gekomen is toen het pand er al stond, of dat de 
zijgevel van het pand vanaf de andere zijde is gemetseld waardoor er geen insteek 
zichtbaar is.  
 

 
 
6  De steeg met de twee vrijgelegde skeletten (het noorden is onder) 

NDD-1 

NDD-3 

DIJK    
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     7  Alle sporenkaart  
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4  Vondsten 

De AB leverde botten op van twee gearticuleerde skeletten (NDD-1 en NDD-3; afb. 8), 
losse skeletresten (NDD-2 en NDD-4) en vondsten uit de zandige kleilaag die de 
botresten afdekte (NDD-5). De rapportage van de fysisch antropologische analyse is 
opgenomen in bijlage 3. De onderstaande beschrijvingen van de skeletresten zijn in 
verkorte vorm aan dit rapport ontleend.  

        
 
8  Inventaris skelet NDD-1 en NDD-3 
 
4.1  Skelet NDD-1 

Dit is het eerste skelet dat bij de civiel technische ontgraving was blootgelegd. Daarbij 
raakte het ter hoogte van het bovenlichaam verstoord, omdat het bovenlijf en het bekken 
werden weggegraven (afb.8). Het onderlichaam bleef nog geheel gearticuleerd intact. 
Geslachtsbepaling op basis van de botdimensies bleek niet mogelijk. In geval van een 
man was de lichaamslengte circa 1,70 m en in geval van een vrouw circa 1,65 m. 
Aangezien het grootste deel van het skelet ontbrak kon de leeftijd alleen worden bepaald 
aan de hand van de spongieuse structuur van de dijbeenkop. Deze ligt naar schatting 
tussen de 23 en 40 jaar. Het linker scheenbeen was, vermoedelijk tijdens de kinderjaren, 
gebroken en onder een abnormale hoek weer geheeld. Verbeningen aan het bot doen 
vermoeden dat het been na het trauma minder functioneerde.   

 
4.2  Skelet NDD-3 

Van het tweede skelet (S2/ NDD-003) was het hoofd niet meer intact. Hier was alleen een 
deel van de onderkaak bewaard. De linkerhelft van het skelet was grotendeels compleet 
met uitzondering van een deel van de ribben en de linkerhand. De rechterhelft van het 
skelet is, met uitzondering van het scheen- en kuitbeen en de rechterduim, niet 
gedocumenteerd omdat het onder een rioolpijp lag. De linker bovenarm en het linker 
dijbeen vertoonden knaagsporen van muizen of ratten. 

Legenda:  

zwart =  aanwezig  

wit = afwezig 
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Op basis van de kaak en het bekken kon worden afgeleid dat het om een man 
ging. Hij was circa 1,75 m lang. Uitgaande van de nog vergroeiende epifyse van de 
bekkenkam, de bovenarmkop en het open distale gewricht van de ellepijp wordt de leeftijd 
gesteld op die van een jong volwassene van 21-22 jaar.  

Het rechter scheenbeen had ontstekingssporen van het botvlies, mogelijk als 
gevolg van een plaatselijke verwonding. Uit een lichte zijwaartse buiging in alle scheen- 
en kuitbeenderen kon worden afgeleid dat deze jonge man in zijn jeugd aan Rachitis 
(Engelse ziekte) had geleden. Deze ziekte is het gevolg van een gebrek aan vitamine D 
en calcium. Gewichtdragende beenderen ontwikkelen zich daardoor in de jeugdjaren zo 
zwak dat ze doorbuigen. De aandoening kwam tot het begin van de 20ste eeuw veel voor 
bij kinderen in arbeiderswijken, die gebrek aan zonlicht hadden in de smalle straten en 
donkere werkplaatsen. Het lichaam heeft zonlicht nodig om vitamine D aan te maken.10 
Ook hadden de wervels beschadigingen (deuken op de randen, depressies) die meestal 
een teken zijn van chronische overbelasting: deze aandoeningen vallen onder de 
verzamelnaam ‘hernia’ (afb. 9).   

De slechte ontwikkeling van de tussenwervelschijven en overdreven veel en/of 
grote vasculaire kanalen en gaten (vaatimpressies) bij de lage borstwervels 
(hypervasculariteit) (afb. 10) zijn een aanwijzing voor tuberculose. Dit lijkt echter niet 
aannemelijk, omdat het skelet geen andere criteria vertoont voor TBC.  

De tanden hadden een lichte vorm van tandsteen en er zaten glazuurlittekens op 
de hoektand en de eerste kies linksonder in de vorm van lijnen (zogenaamde 
hypoplasieën) die op ondervoeding en/of ziekte wijzen.  
 

          
 
9  eindplaat afwijking (deuken) aan de voorrand    10  abnormale hypervasculariteit in het wervellichaam van 
van het wervellichaam van de derde borstwervel    de zevende borstwervel. Normaal te zien gedurende de                        

groei maar dan in mindere mate 
 
4.3  Losse skeletresten NDD-2/4 

Tot de losse vondsten zijn de fragmenten gerekend die niet in articulatie lagen en ook niet 
duidelijk bij NDD-1 of NDD-3 hoorden. Het gaat mogelijk om botresten die van de 
gearticuleerde skeletten los zijn geraakt. Ze zijn van twee individuen, beide volwassen, in 
de leeftijd van 25 tot 39 jaar (NDD-2) en van 20 tot 24 jaar (NDD-4). Drie fragmenten van 
NDD-2 horen met zekerheid niet bij NDD-1 of NDD-3 en moeten aan een derde individu 
worden toegeschreven. Het betreft een linker sprongbeen, en een linker en rechter 
hielbeen, waarschijnlijk van een man.  

                                                      
10 http://nl.wikipedia.org/wiki/Rachitis. 
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4.4  Overige vondsten 

De archeologische begeleiding resulteerde naast het skeletresten in zeven vondsten 
(NDD-5) die afkomstig waren uit de bovenste kleilaag (S 4). Het betreft twee fragmenten 
van wandtegels met een gevlamd bruin/wit decor. De tegels dateren uit de eerste helft 
van de 18de eeuw. Verder waren er vijf fragmenten van een tegel met een paars 
plantmotief (afb. 11), die bij benadering uit het laatste kwart van de 18de eeuw dateert.    
 

 
 
                   11  Tegel met paars plantmotief (1775-1800)  
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5  Synthese en conclusie 

Graafwerkzaamheden in de steeg tussen de panden Nieuwendammerdijk 305 en 307 
brachten menselijke botresten aan het licht. Het ging om twee skeletten in anatomisch 
verband en enkele losse botten die minimaal nog één individu vertegenwoordigen. Het 
noodonderzoek was kleinschalig en heeft daarom een beperkt beeld van de bredere 
stratigrafische of ruimtelijke context opgeleverd. Met de beschikbare gegevens kon geen 
onomstotelijke bewijs voor de oorzaak van de depositie van de lichamen worden 
gevonden en zijn de onderzoeksvragen slechts ten dele beantwoord.  

De skeletten lagen zuid-noord georiënteerd in de lengte van de steeg haaks op de 
Nieuwendammerdijk. Er waren geen resten van grafkisten aanwezig. Het gaat in beide 
gevallen om (jong) volwassen individuen, in de leeftijd van naar schatting 23 tot 40 jaar 
(NDD-1) en 21 tot 22 jaar (NDD-3). Skelet NDD-3 betrof een man, van skelet NDD-1 was 
het geslacht niet te bepalen. Aan het skelet van de jongere man (NDD-3) was duidelijk 
zichtbaar dat er sprake was van een slechte gezondheid vanwege gebrekkige voeding, 
overbelasting en ziekte. Van skelet NDD-1 resteerde slechts het onderlijf op basis 
waarvan weinig tot geen uitspraken over de gezondheid gedaan konden worden.  
Aan het derde individu kunnen met zekerheid alleen een linker sprongbeen en een linker 
en rechter hielbeen worden toegeschreven. Het betreft een volwassen individu, 
waarschijnlijk van het mannelijk geslacht. Mogelijk lag dit skelet hoger en is het bij de 
aanleg van de rioolbuis vergraven. 

De botresten bevonden zich in een kleilaag. Gezien de aard van het pakket, 
zware homogene klei, is het waarschijnlijk dat de klei afgezet is tijdens een overstroming. 
Een andere mogelijkheid is dat het de vulling is van een grote kuil waarvan in de smalle 
steeg de randen niet zijn waargenomen. Het kleipakket is vermoedelijk geen onderdeel 
van het dijklichaam, hoewel de mogelijkheid niet geheel uitgesloten kan worden. Een 
dergelijke antropogene dijkophoging bestaat uit een opeenstapeling van zoden en 
plaggen, die meestal goed herkenbaar zijn. Op basis van de stratigrafie dateert de 
kleilaag dan van na 1514, het jaar waarin de dijk werd aangelegd, en van vóór 1775-1800, 
de periode waaruit de afdekkende laag dateert, zoals afgeleid van enkele aardewerk 
vondsten. 

De panden op nummer 305 en 307 zijn gebouwd aan het einde van de 18de 
eeuw, maar het is niet bekend of er al huizen waren voorafgaand aan de huidige 
bebouwing. Het is aannemelijk dat het kleipakket, met daarin de skeletten, er al lag op het 
moment dat de bouw van de huizen startte. Toch is het niet uit te sluiten dat de klei is 
afgezet tijdens een overstroming eind 18de of begin 19de eeuw. Aangezien de huizen er 
toen al stonden, zou het water door de steeg zijn geperst en kunnen de lijken zijn 
meegespoeld en vervolgens door de met het water meegevoerde klei zijn bedekt.  

Op basis van bovenstaande gegevens zijn er vier mogelijke verklaringen voor de 
aanwezigheid van de skeletten:  
1. de skeletten zijn na afzetting van de kleilaag begraven in het kleipakket; 
2. de skeletten zijn begraven in een grote kuil waarvan de randen tijdens het onderzoek 
niet zijn waargenomen; 
3. de skeletten zijn tijdens de aanleg van de dijk in het ophogingspakket terecht gekomen; 
4. de skeletten zijn bij een overstroming meegevoerd en met de meegespoelde klei 
bedekt.  
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Aangezien sporen van een grafkuil of ingraving ontbreken is het aannemelijk dat 
de skeletten onderdeel zijn van het kleipakket. Dat betekent dat ze met het kleipakket op 
die plek zijn beland en er niet secundair in zijn begraven. De mogelijkheid dat de depositie 
van de skeletten onderdeel is van een grotere kuil die zich uitstrekt tot buiten het 
plangebied kon niet worden geverifieerd want daarvoor was het oppervlak van de 
bodemingreep te klein. Toch lijkt een begraving geen optie, aangezien er geen sprake 
was van een reguliere christelijke oriëntatie of de aanwezigheid van een begraafplaats. 
De skeletten liggen wel met gestrekte ledematen op de rug, maar in zuid-noord richting en 
niet in de voor begravingen gebruikelijke oost-west oriëntatie. Ook de aanwezigheid van 
een kerk of begraafplaats is op deze locatie historisch niet bekend of van historische 
kaarten af te leiden. Indien we hier te maken hebben met een opzettelijke begraving, zou 
het kunnen gaan om het eenmalig dumpen van enkele (onbekende) slachtoffers van een 
overstroming of schipbreuk. In dergelijke gevallen wordt echter meestal een zo klein 
mogelijke kuil gegraven, waarbij de omvang ervan bepaald wordt door het aantal 
lichamen. Het graven van een grote kuil voor slechts twee of drie stoffelijke overschotten 
is niet voor de hand liggend. 
 De stratigrafische positie, geheel boven in de kleilaag, is een aanwijzing dat de 
skeletten niet tijdens de aanleg van de dijk in 1514 in het dijklichaam terecht zijn 
gekomen. Ook na de bedijking zal bij overstromingen nog enkele malen klei afzet zijn op 
en achter de dijk. De skeletten zouden dan vrijwel zeker dieper hebben gelegen en 
afgedekt zijn door latere kleiafzettingen of ophogingen. 

De ebsluis, direct ten westen van het plangebied, was gevoelig voor 
overstromingen. Daarom lijkt de meest aannemelijke verklaring dat de lijken tijdens een 
overstroming zijn meegevoerd en zijn weggezakt in de achtergebleven zachte klei. De 
aanwezigheid van knaagsporen geeft ook aan dat de lichamen enige tijd aan het 
oppervlak hebben gelegen voordat ze werden afgedekt. Het blijft onduidelijk of de 
stoffelijke resten in de steeg zijn achtergebleven na de overstroming of dat de steeg en de 
(eerste) bebouwing naderhand op de overstromingslaag zijn aangelegd. De ligging van 
beide skeletten, op de rug met gestrekte ledematen, in de lengte van de steeg, kan er op 
wijzen dat ze de steeg in zijn gedreven, maar dit vormt geen sluitend bewijs, want ook in 
vrij stromend water zonder de trechterwerking van de steeg kunnen lichamen in een 
dergelijke positie in meegespoelde klei achterblijven.  
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Bijlage 1 Sporen 

S beschrijving interpretatie vnr datering 
1 skelet mens - 1 na 1514 

2 skelet mens - 3 na 1514 

3 donkergrijze stevige siltige klei met spikkels puin en houtskool fluviatiele afzetting 1-4 na 1514 

4 grijze zandige klei met puinfragmenten ophogingspakket 5 na 1775 

 
 
 

Bijlage 2 Vondsten 
 
 
topo vondst

nr 
sub
nr 

spoor N MAE object materiaal kenmerken datering 

NDD 1  1/3  1 skelet eco: bot, 

menselijk 

anatomisch verband 1514 ? 

NDD 2  3  1 skelet eco: bot, 

menselijk 

losse fragmenten 1514 ? 

NDD 3  2/3  1 skelet eco: bot, 

menselijk 

anatomisch verband 1514 ? 

NDD 4  3  1 skelet eco: bot, 

menselijk 

losse fragmenten 1514 ? 

NDD 5  4 2 2 wandtegel bouwceramiek bruin/wit gevlamd 1700 1750 

NDD 5  4 5 1 wandtegel bouwceramiek paars, plantaardig 

motief 

1775 1800 
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Bijlage 3 Rapport fysische antropologie 
 
Menselijk skeletmateriaal uit de Nieuwendammerdijk, 
NDD 
 
opdrachtgever: gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie  
uitvoerende: M.L. d’Hollosy, afdeling fysische antropologie, AAC, GARS, UVA,  
 
 
Inleiding 
 
Op 25 maart 2012 zijn in een steeg tussen Nieuwendammerdijk 305 en 307, Amsterdam, 
twee skeletten in situ aangetroffen. Voor details betreffende het opgraven en de situatie 
ter plekke verwijs ik naar het NDD-dagrapport van de Afdeling Archeologie BMA (Bureau 
Monumenten & Archeologie Amsterdam). De skeletten zijn gedateerd ouder dan eind 17e 
of 18e eeuw. 
Doelstelling is d.m.v. fysisch antropologisch onderzoek antwoorden te verkrijgen over 
algemene vragen betreffende de onderzochte skeletten.  
De vragen betreffen het geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte, ziektes, verwondingen, 
afwijkingen, de algehele gezondheid, de status en gezondheid van het gebit, de 
schedelvorm en de dimensies van de lange pijpbeenderen. 
Hiervoor is een macroscopisch basisonderzoek uitgevoerd wat de volgende onderdelen 
omvat: inventarisatie, geslachtsbepaling, leeftijdsschatting, lichaamslengteschatting, 
gebitsonderzoek, pathologieonderzoek, osteometrie (lange pijpbeenderenmeting) en een 
epigenetisch onderzoek.  
 
Methoden 
 
De skeletten uit een duidelijke grafcontext zijn onderzocht als zijnde van één individu. De 
losse vondsten zijn onderzocht grotendeels volgens de regels die gelden voor onderzoek 
van losse beenderen en geïsoleerde vondsten.11 
Bij het fysisch antropologisch onderzoek hoort een inventaris van het gevonden 
skeletmateriaal. Hiervoor zijn de skeletdelen tijdelijk gereconstrueerd (geplakt) en voor de 
skeletten uit de graven zijn skeletdiagrammen ingevuld. De botten die niet in het 
inventarisdiagram staan, bijvoorbeeld het tongbeen, worden apart vernoemd. De overige 
losse beenderen zijn geïnventariseerd in een tabel geschikt voor de inventarisatie van los 
botmateriaal.12  
De geslachtsdiagnose is tot stand gekomen met behulp van twee methoden, de eerste 
methode is de morfologische geslachtsdiagnose met behulp van de schedel en het 
bekken.13 In geval van twijfel, of als er geen morfologische kenmerken aanwezig zijn die 
beoordeeld kunnen worden, kan ook naar de resultaten van de metrische methode 
gekeken worden.14 Wanneer deze extreem de vrouwelijke of mannelijke kant uitwijzen 
kan dit een aanwijzing zijn voor het geslacht. 

                                                      
11 Buikstra en Ubelaker, 1994. 
12 Buikstra en Ubelaker, 1994. 
13 Workshop of European Anthropologists, 1980. 
14 Stewart, 1979; MacLaughlin & Bruce, 1985; Dittrick & Suchey, 1986; Aten, 1992; Maat, 2002.  
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De leeftijdsschatting bij volwassenen is, waar dit mogelijk was, met behulp van de 
complexe methode15 tot stand gekomen. Wanneer de complexe methode niet bruikbaar 
is, of als de leeftijdsklassen erg groot zijn (=> 20 jaar) doordat veel kenmerken afwezig of 
niet scoorbaar zijn, kunnen enkele additieve methoden bekeken worden om de 
leeftijdsklassen te verkleinen. De zo ontstane leeftijd is een geëvalueerde leeftijd. 
Als additieve methoden worden het aanzicht van de facies auricularis16 (de facies 
auricularis is het gewrichtsvlak op het bekken waarmee dit aan het heiligbeen verbonden 
is), en de gebitsslijtage17 gebruikt. De laatste als er sprake was van een normaal 
slijtagepatroon zonder storende pathologieën en wanneer de meeste kiezen nog 
aanwezig waren.  
De leeftijdsschatting bij kinderen en adolescenten maakt gebruik van andere methodes, 
n.l.: de ossificatie van het axiale skelet18, de vergroeiing van de epifysen19 en de 
mineralisatie en eruptie van het gebit20 en indien nodig andere additieve methoden. 
De lichaamslengte kan geschat worden met behulp van een aantal formules die gebruik 
maken van de lengtes van de lange pijpbeenderen (armen en benen). Bij de mannen 
wordt standaard de lichaamslengte volgens Breitinger,21 én volgens Trotter en Gleser22 
gegeven. Voor vrouwen wordt standaard de lichaamslengte volgens Trotter en Gleser23 
gegeven.24 Er zijn aanwijzingen dat de  formules van Breitinger beter werken voor een 
noordwesteuropese populatie.25  
De sporen van ziekten en ongelukken (paleopathologie) op de skeletten worden 
beschreven en waar mogelijk gediagnosticeerd met behulp van de hiertoe geëigende 
literatuur.26 
Bij het gebitsonderzoek is vooral de gezondheid van het gebit van belang. Dit zegt 
namelijk wat over het dieet en de levensomstandigheden. Maar om dit goed op waarde te 
schatten is het noodzakelijk om een complete inventaris van het gebit op te nemen.  
Verder wordt gekeken naar de gezondheidstoestand van het gebit en de kaken: het 
voorkomen van cariës (gaatjes), tandsteen, wortelpuntontstekingen (peri-apicale 
processen), parodontale ontstekingen met als gevolg alveolaire atrofie en ante mortem 
(AM) tandverlies. Tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van tandsteen. De 
aanwezigheid van abnormaliteiten wordt ook genoteerd.  
Epigenetisch onderzoek kijkt naar het voorkomen van variaties/kenmerken die deels 
erfelijk bepaald zijn. De aanwezigheid van deze kenmerken kunnen een aanwijzing zijn 
voor eventuele familieverbanden.  

 

                                                      
15 Acsádi en Nemeskéri, 1970. 
16  Osborne et al, 2004. 
17  Maat et al, 2002. 
18  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979; Scheuer en Black, 2007. 
19  Brothwell, 1981; Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979. 
20 Ubelaker, 1978; Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen, 1979. 
21 Breitinger, 1937. 
22 Trotter en Gleser, 1958. 
23 Trotter en Gleser, 1958. 
24 Breitinger heeft geen formules ontwikkeld voor de berekening van de lichaamslengtes van vrouwen. 
25 Würm en Leimeister, 1986. 
26 Onder andere Manchester, 1983; Ortner en Puschar, 1985; Mann en Murphy, 1990; Roberts en Manchester, 
1995; Ortner, 2003; Mann en Hunt, 2005; Waldron, 2009. 
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Resultaten 
 
Skeletten in anatomisch verband 
 
Inventaris: 

 
Legenda:  Zwart =  aanwezig, wit = afwezig, gearceerd = aanwezig maar juiste locatie of links rechts 

determinatie niet mogelijk 
Figuur 1: inventaris skelet NDD1 en NDD3 
 
 
NDD1  
 
Basiskenmerken  
Geslacht:, indifferent gezien de dimensies van de pijpbeenderen (de morfologische 
geslachtsbepaling is niet mogelijk) 
Lichaamslengte: indien het hier een man betreft: 168,5 cm plusminus 4,8 cm27 of  170,2 
cm plusminus 3,94 cm.28 Indien het een vrouw betreft: 165,5 cm plus minus 3,72 cm29    

Leeftijd: 23-40 jaar, spongieuse structuur dijbeenkop (onderdeel van de complexe 
leeftijdsschatting). 
 
Epigenetische kenmerken 
Er zijn geen epigenetische kenmerken aangetroffen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
27 Breitinger, 1937. 
28 Trotter en Gleser, 1958. 
29 Trotter en Gleser, 1958. 
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    NDD 1   

    Rechts  Links 

bovenarm  maximale lengte     

  totale lengte     

  condylaire breedte     

dijbeen  maximale lengte  45,1   

  maximale antero‐posteriore maat  25,6   

  verticale diameter dijbeenkop  47,3   

  condylaire breedte     

  subtrochanterische antero‐posteriore maat  25,7   

  subtrochanterische mediale‐laterale maat  30,5   

  diameter mid schacht  78,5   

scheenbeen  antero‐posteriore maat  32,8  Pathologisch 

  mediale‐laterale maat  21,9  Pathologisch 

       

  Geslachtsdiagnose  ?   

       

Postcraniale maten in mm. 

     
Tabel 1: postcraniale maten van NDD 1 
 
Paleopathologie  
Wat de ongelukken (traumata) en ziektes betreft: het linker scheenbeen is gebroken 
geweest en onder een abnormale hoek weer geheeld. De breuk is waarschijnlijk een 
greenstick fracture, een botbreuk tijdens jonge kinderjaren van dit persoon, waarbij het bot 
buigt en maar gedeeltelijk breekt. De breuk bevindt zich in de bovenste helft van de 
schacht, en er is een glooiende buiging van de bovenkant van de schacht richting de 
zijkant (mediaal/lateraal) te zien. In de mergholte ter hoogte van het buigpunt is spongieus 
bot afgezet, op de cortex zelf zijn kleine langwerpige verbeningen te zien onder de 
tuberositas tibiae en langs de aanhechting van de scholspier (musculus soleus). Deze 
verbeningen kunnen een rechtsreeks gevolg zijn van het trauma of als gevolg van het 
slecht functioneren van dit been na het ongeluk. 
 

 
 
Figuur 2: vooraanzicht van het gebroken linker scheenbeen 
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NDD3 
 
Basiskenmerken: 
Geslacht: man, gebaseerd op de schedel en het bekken, zie tabel 2 en 3 
Lichaamslengte: 174,1 cm ± 3,72 cm30 of  178,3 cm ± 3,94 cm.31    

Leeftijd: 21 tot 22 jaar gebaseerd op de vergroeiende epifyse van de bekkenkam en de 
bovenarmkop en het open distale gewricht (epifyse nog niet vergroeid) van de ellepijp. 
 

    NDD 3 

schedel    score 

onderkaak  robuustheid onderkaak  0 

  kinpunt  1 

  kaakhoek  1 

  onderste kaakrand  1 

     

bekken    NDD 3 

  pre‐auriculaire sulcus  1 

  ischiadische hoek  2 

  pubische hoek   

  composiet boog  1 

  heupbeen   

  foramen obturatum   

  zitbeen    

  darmbeenkam  2 

  darmbeenholte  2 

  bekken ingang   

     

  Geslachtsdiagnose  man 
Tabel 2: geslachtskenmerken met hun scores van NDD3 
 

    NDD3   

    Rechts  Links 

bovenarm  maximale lengte    334 

  totale lengte    327 

  condylaire breedte    52,6 

dijbeen  maximale lengte    486 

  maximale antero‐posteriore maat    30,7 

  verticale diameter dijbeenkop    50,9 

  condylaire breedte    79,9 

  subtrochanterische antero‐posteriore maat    27,4 

  subtrochanterische mediale‐laterale maat    31,3 

  diameter mid schacht     

scheenbeen  antero‐posteriore maat  30,5  33,3 

  mediale‐laterale maat  28,5  27,2 

       

  Geslachtsdiagnose  m?   

       
Postcraniale maten in mm.     

Tabel 3: postcraniale maten van NDD 3 

                                                      
30 Breitinger, 1937. 
31 Trotter en Gleser, 1958. 
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Epigenetische kenmerken 
Er zijn geen epigenetische kenmerken in het botmateriaal aangetroffen. 
 
Paleopathologie  
Op een plekje van ca. 1 cm2 op het rechter scheenbeen is nieuw afgezet poreus bot te 
zien, een teken van periostitis, een ontsteking van het botvlies. Dit kan ontstaan door een 
plaatselijke verwonding. 

Er is een lichte zijwaarste buiging aanwezig in alle scheen- en kuitbeenderen 
(figuur 3). Dit is een gevolg van rachitis (Engelse ziekte). Rachitis kan ontstaan bij een 
gebrek aan vitamine D en calcium, waardoor de gewichtdragende beenderen in de jeugd 
zo zwak ontwikkeld zijn dat ze kunnen doorbuigen. 
 

    
 
Figuur 3: gebogen onderbenen             Figuur 4: knaagsporen op de linkerbovenarm 
als gevolg van rachitis. 
 
Doordat dit persoon vrij jong was, zijn de epifysair-ringen van de wervels nog niet 
helemaal vergroeid met de wervellichamen. Op een aantal plekken waar deze ringen 
moeten vergroeien zijn deuken aan de rand te zien, op de eindplaten zelf zijn ook enkele 
Schmorlse depressies en beginnende Schmorlse depressies. Deze kunnen ontstaan als 
de tussenwervelschijven verzwakt zijn, waardoor hun inhoud gaat uitstulpen en deuken 
veroorzaakt in de aangrenzende eindplaten van de wervellichamen (figuur 5).  
Bij de lage borstwervels zijn overdreven veel en/of grote vasculaire kanalen en gaten 
(vaatimpressies) aanwezig (hypervasculariteit). Vasculaire kanalen en gaten in de 
wervellichamen zijn vooral aanwezig bij jongere individuen dan deze (figuur 6). De slechte 
ontwikkeling van de tussenwervelschijven in combinatie met de resterende vasculaire 
kanalen en gaten wordt soms in verband gebracht met tuberculose. Dit skelet voldoet niet 
aan de criteria voor TBC in droge botten32 maar dit mocht niet onvermeld blijven. 
 

5  6  

                                                      
32 Waldron, 2009. 

Figuur 5: eindplaat afwijking 
(deuken)aan de voorrand van het 
wervellichaam van de derde 
borstwervel.                
 
 
 
Figuur 6: abnormale 
hypervasculariteit, normaal 
gedurende de groei maar dan in 
mindere mate, in het wervellichaam 
van de zevende borstwervel.     
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Gebitsonderzoek 
Voor de inventaris zie figuur 7. 
Er is tandsteen aanwezig in een lichte vorm. Op de hoektand en eerste kies linksonder 
zijn lichte glazuurlittekens aanwezig in de vorm van lijnen, hypoplasieën genaamd. In 
totaal zijn er 4 lijnen gevormd, gevormd tussen de 1,7 en 4,8 jaar. Deze littekens kunnen 
ontstaan in tijden van ondervoeding en/of ernstige ziekten. 

Op de verstandskies linksonder is een spoor van de vorming van een extra 
knobbel aanwezig, op de wangkant van de kies mesiaal (richting de voorkant). Dit is een 
epigenetisch kenmerk, een vormvariatie die verder geen effect heeft op de gezondheid of 
het functioneren van dit persoon. 
 

 
 
Figuur 7: gebitsinventaris van NDD 3 
 
Opmerkingen  
Op de veldtekening en in het dagrapport is wat op de vondstkaart genoteerd staat als 
NDD 3 als NDD 2 vermeld. Delen van NDD 4 (los bot) bleken bij skelet NDD3 te horen. 
Het betreft hier een fragment van een onderkaak, de zesde nekwervel en een rechter 
eerste rib. Een linker sleutelbeen van NDD4  zou qua leeftijd ook bij NDD3 kunnen horen, 
maar daar zijn geen harde bewijzen voor. Dit bot is daarom beschreven in de losse botten 
tabel onder NDD4. 

Op de voorkant van de linker bovenarm zijn over een lengte van 7,5 cm korte 
parallelle sporen te zien (figuur 4). Dezelfde sporen zijn aanwezig op de binnenzijde van 
het linker dijbeen, over een lengte van 5,5 cm, alleen minder duidelijk.  Dit zijn 
knaagsporen van b.v. muizen of ratten. Dit betekent dat de skeletten een tijdje in een 
open ruimte hebben gelegen, een kist bijvoorbeeld. 
 
Losse vondsten 
 
Onder de losse vondsten zijn die vondsten gerekend die niet in articulatie lagen en ook niet 
duidelijk bij een skelet in articulatie horen. De losse vondsten zijn beschreven in tabel 1. Het 
minimum aantal individuen van de losse beenderen is 2.  
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Losse botten tabel
opgraving: Nieuwendammerdijk, NDD 2 en 4

vondstnummer bot latijn bot nederlands zijde segment compleetheid aantal leeftijd lftd epif geslacht opmerkingen
in jaren

4 clavicula sleutelbeen l c 1 1 <=24
4 metacarpale 2 mhb 2 r c 1 1 a >=16 m?
4 metatarsale 4 mvb 4 l c 1 1 a >=16
4 metatarsale 1 mvb 1 l p3,d3,de 2 1 a
4 costa rib o 3 1
4 indet indetermineerbaar 1
4 cranium schedel m 3 2 a v?

MAI van vondst 4  1 volwassene <= 24 jaar

2 clavicula sleutelbeen l 2 1 a?
2 scapula schouderblad l 3 3
2 cranium schedel m 3 6 a?
2 pelvis bekken l 3 1 >=21
2 pelvis bekken r 3 5 25-39 >=21 i leeftijd volgens facies auricularis*
2 indet dier? indetermineerbaar dier?
2 humerus bovenarm r p3,m3,d3 3 1 a?
2 humerus bovenarm l pe,p3,m3,d3 2 1 >=18
2 ulna ellepijp r pe,p3 2 1 >=14
2 ulna ellepijp l pe,p3 2 1 >=14
2 lunate manus maanvormig handwortelbeentje l 1 1 a?
2 metacarpale 2 mhb 2 l 1 1 >=16
2 metacarpale 3 mhb 3 l 1 1 >=16
2 metacarpale 5 mhb 5 l 1 1 >=16
2 calcaneus hielbeen r 1 1 >=15
2 calcaneus hielbeen l 1 1 >=15
2 talus sprongbeen l 1 1 a?
2 tibia scheenbeen l 3 1 >=15
2 fibula kuitbeen r d3 3 1 a?
2 metatarsale 5 mvb 5 l 1 1 >=15
2 metatarsale 1 mvb 1 l 2 1 a?
2 falanx proximalis 1 pedis proximaal teenkootje, 1e teen o 2 1 >=15
2 falanx proximalis pedis proximaal teenkootje o 1 1 >=15
2 falanx distalis 1 manus distaal kootje, duim o 1 1 a?

MAI van vondst 2 1 volwassene

Legenda:
Bot: Zijde : Compleetheid: Geslacht: Leeftijd: Segment: alleen voor gew richten en diafysen van lange botten 
hw b = handw ortelbeentje m = midden 1 = > 75% aanw ezig o = onbekend a= volw assen c = (bijna) compleet
vw b = voetw ortelbeentje r = rechts 2 = 25-75% aanw ezig m = man v = volgroeid pe = proximale epifyse
mhb = middenhandsbeentje l = links 3 = < 25% aanw ezig v = vrouw o = onbekend p3 = proximale 1/3 van de diafyse
mvb = middenvoetsbeentje o = onbekend i = indif ferent m3 = midden 1/3 van diafyse

? = w aarschijnlijk d3 = distale 1/3 van diafyse
Aantal: refereert aan het aantal aanw ezige botfragmenten de = distale epifyse

MAI = minimum aantal individuen

*  Lovejoy  et al. 1985  
 
Tabel 4: losse beenderen van NDD 
 
Samenvatting 
 
Het minimum aantal individuen (MAI) van alle opgegraven beenderen is 3, n.l. een jonge 
man van 21-22 jaar (NDD 3), met een lengte van 174 cm.33 Een volwassene van 23-40 
jaar (NDD 1) met een lengte van 168,5 cm34 indien het een man betreft en 165,5 cm35 
indien het een vrouw betreft en een volwassene van onbekende leeftijd. De gezondheid 
van de jonge man (NDD3) was niet zo goed. In zijn jeugd had hij rachitis gekregen en de 
glazuurlittekens in zijn gebit wijzen op perioden van ondervoeding en/of ernstige ziekten in 
zijn jeugd. Dit komt overeen met de rachitis. Er is een zwakke aanwijzing voor een 
mogelijke tuberculose, maar dit is alleen een zwakke aanwijzing. Knaagsporen op de 
bovenarm en dijbeen duiden erop dat het skelet een tijd in een open ruimte (b.v. een kist) 
heeft gelegen. 
 
De volwassene van 23-40 jaar (NDD 1) heeft, waarschijnlijk in zijn jonge kinderjaren, een 
scheenbeenbreuk opgelopen. Deze breuk is geheeld maar niet in de juiste stand, 
waardoor zijn of haar scheenbeen krom is gegroeid. 
 

                                                      
33 Breitinger, 1937. 
34 Breitinger, 1937. 
35 Trotter en Gleser, 1958. 
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