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Basisgegevens 

Plangebied  Nieuwe Doelenstraat 
Adres Nieuwe Doelenstraat 
RD-coördinaten NO  121.544 / 486.833 
 Z     121.415 / 486.758 
TOPO-code BMA NDO1 
OM nummer 43569 
Opdrachtgever Waternet Sector Afvalwater 
 Amsterdam 
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam 
  Stadsdeel Centrum 
Uitvoerder  Gemeente Amsterdam 
  Bureau Monumenten & Archeologie  
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam 
 Bureau Monumenten & Archeologie  
 

 
 
1  De locatie van de archeologische begeleiding Nieuwe Doelenstraat (NDO1) binnen het Stadsdeel Centrum  
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1  Inleiding 

Tussen oktober 2010 en april 2011 werd ter hoogte van de Nieuwe Doelenstraat het 
bestaande transportriool uit 1937 in twee fasen vervangen. Elke fase is in opdracht van 
Waternet archeologisch begeleid door de afdeling Archeologie van Bureau Monumenten 
& Archeologie.  

De locatie bevindt zicht ter hoogte van een aanplemping in de voormalige 
Amstelbocht. Eerder archeologisch onderzoek op de Oude Turfmarkt in 2004 (vindplaats 
OTM) toonde de aanwezigheid van deze aanplemping met stadsafval aan vanaf circa 2,5 
m onder maaiveld (afb. 2).  

Voor de vervanging van het transportriool werden smalle bouwkuipen aangelegd 
waarin de bestaande rioolsleuf een halve meter werd verdiept tot maximaal 3,7 m onder 
maaiveld. In het kader van de Archeologische Begeleiding is de grond uit de onderste 
halve meter gescheiden van de recente bovenste vulling van de rioolsleuf en apart in 
depot gezet op de grondbank Nauerna (gemeente Zaandam). Daar is de grond per 
bouwkuip nader op archeologische sporen en vondsten onderzocht. Dit veldonderzoek 
vond plaats in november en december 2010 en in april 2011.  

 

 
 
2  De onderzoekslocatie met het riooltracé en de vindplaats OTM binnen de topografische situatie van 2012 
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2  Achtergronden en vraagstelling 

2.1  Achtergronden 

Tot in het eerste kwart van de 15de eeuw werd Amsterdam aan de oost- en westzijde 
begrensd door de achterburgwallen en in het zuiden door de Grimburgwal en het Spui 
(afb. 3). Een groeiende bevolking en een toenemende vraag naar woningen en 
bedrijfsruimten noodzaakten tot stadsuitbreidingen. Deze noodzaak werd nog groter nadat 
het zuidwestelijk deel van de stad door brand in 1421 grotendeels in de as was gelegd. Bij 
de wederopbouw werd de stad tevens uitgebreid.1 Tussen 1421 en 1425 werden aan de 
oostzijde van de stad twee nieuwe grachten gegraven: de Geldersekade en de 
Kloveniersburgwal. De tracés van waterlopen die hier reeds door het veenweidegebied 
liepen dienden als basis voor deze grachten.2 De nieuwe oostelijke stadsgrens werd naar 
het zuiden doorgetrokken tot aan de bocht van de Amstel (afb. 3). Hier sloot ook het 
Singel aan, de nieuwe, gelijktijdig gegraven, westelijke stadsgracht. Met de aanleg van 
het Singel werd de stad aan de westkant uitgebreid met een driehoekig stuk land tussen 
de Amstelbocht en het Spui. Eenzelfde vergroting vond plaats aan de oostkant met een 
driehoekig stuk grond ten zuiden van de Grimburgwal. Het was een van oorsprong 
drassig oevergebied dat in een eerder stadium vanaf het eind van de 14de eeuw al in 
fases was opgehoogd. Het bood ruimte voor het Oude en het Nieuwe Nonnenklooster die 
 

 
 
3  Het zuidoostelijk deel van Amsterdam in 1538, detail uit een schilderij van Cornelis Anthonisz., met in oranje 
de stadsgrens eind 14de eeuw met o.a de Grimburgwal (a) en het Spui (b) en het Oude (I) en het Nieuwe 
Nonnenklooster (II). Tussen 1421 en 1425 werd het stedelijk gebreid uitgebreid met het graven van de 
Geldersekade (niet zichtbaar), de Kloveniersburgwal (A) en het Singel (B). De stadsgrachten sloten op elkaar 
aan ter hoogte van de bocht in de Amstel (C). Een stadsmuur met poorten en torens omsloot de stad: 1 = toren 
Swych Utrecht, 2 = Het Rondeel, 3 = toren Leeuwenburg, 4 = Regulierspoort. De rode lijn markeert de locatie 
van de huidige Nieuwe Doelenstraat (Amsterdam Museum) 

                                                      
1 Gawronski 2012, 34. Jansen 1971, 320. 
2 Speet 2004, 90. 
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toen aan de rand van de toenmalige stad werden gebouwd. De plattegrond van het 
Nieuwe Nonnenklooster vertoont een markant gebogen rooilijn, die nog het natuurlijke 
verloop van de Amstelbocht ten tijde van de oprichting van het kloostergebouw 
weerspiegelt.3  

Vanaf 1425 werd Amsterdam beschermd door een aarden wal langs deze nieuw 
gegraven grachten. De poorten in de wal waren waarschijnlijk in steen uitgevoerd. Bij de 
Amstelbocht, ter hoogte van het huidige Muntplein, kwam een nieuwe stadspoort. Deze 
Regulierspoort verving de poort (Bindwijkerpoort) ter hoogte van het Spui. In 1481 besloot 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk dat Amsterdam haar aarden wallen moest vervangen 
door een stenen stadsmuur.4 De werkzaamheden aan deze ommuring namen ca. 20 jaar 
in beslag. Gelijktijdig werd de Amstelbocht ten zuiden van het Nieuwe Nonnenklooster 
aangeplempt. De oever werd rechthoekig gemaakt om de zuidelijke toegang tot de stad 
beter beheersbaar te maken.5 De muur moest de stad vooral beschermen tegen mogelijke 
aanvallen door Utrecht. Een van de torens in de muur, opgericht in 1482 ter hoogte van 
het punt waar de Kloveniersburgwal in de Amstel uitmondde, werd ‘Swych Utrecht’ 
genoemd. Door het aanplempen van de bocht werd de rivier versmald en kon een goede 
aansluiting worden verkregen tussen de toren Swych Utrecht en de toren Leeuwenburg 
naast de Regulierspoort (afb. 4). Als extra verdediging van de Amstelmonding werd in 
1535 nog een rondeel, een halfronde muurtoren zonder dak, opgericht. Met het geschut 
op dit verdedigingswerk werd de toegang van de stad via de rivier bewaakt.  

Het nieuwe terrein tussen de kloosters en de stadsmuur werd bestemd voor de 
stadstimmertuin of ‘scafferij’ en de doelen (schietbaan) van de voetboogschutterij Sint 
Joris. De doelen gingen in 1522 over in handen van de net opgerichte kloveniersschutterij. 
 

 
 
4  Detail uit de plattegrond van Pieter Bast uit 1597 met de aanplemping (oker) in de Amstelbocht buiten het 
Nieuwe Nonnenklooster (5) zodat een goede aansluiting kon worden gemaakt tussen de toren Swych Utrecht (4) 
en de toren Leeuwenburg (2) naast de Regulierspoort (1). De monding van de Amstel werd verdedigd door het 
Rondeel (3). In rood de huidige Nieuwe Doelenstraat (Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
3 Meischke 1955, 2. 
4 Gawronski 2012, 42-44. Speet 2004, 91. 
5 Meischke 1955, 2 en 6. 
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De muurtoren Swych Utrecht, die tegenover het doelenterrein stond, werd toen af 
gestaan aan de schutterij voor de opslag van hun wapens en buskruit. Via een overdekte 
loopbrug konden de schutters vanuit de toren hun doelenterrein bereiken.6 De Kloveniers 
hadden een speciaal soort vuurwapen; ‘doelgeweren’. Deze waren lang en hadden een 
relatief klein kaliber van ca. 12 mm.7 Ze stonden bekend onder de naam ‘colubers’ dat 
werd verbasterd tot klovenier of kolvenier. Eén van de compagnieën die in de 
Kloveniersdoelen bijeenkwamen was die van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant 
Willem van Ruytenburgh. Hun groep schutters werd in 1639-42 door Rembrandt van Rijn 
vereeuwigd op een schilderij dat nu bekend staat als ‘De Nachtwacht’. 

Eind 16de eeuw werd Amsterdam opnieuw uitgebreid en van een nieuwe 
stadswal voorzien, waardoor de bestaande stadsmuur met de torens en poorten haar 
militaire functie verloor. Op 14 september 1600 besloot het stadsbestuur om de muur en 
de meeste torens en poorten af te breken. Dit was eind 1603 voltooid.8 Op het 
vrijgekomen terrein langs de Amstel werden tussen de toren Swych Utrecht en het 
Rondeel houttuinen aangelegd waar stapels hout werden opgeslagen (afb. 5a). Het 
gebied langs de Amstelbocht werd in 1630 bebouwd met hoog kwalitatieve woningen, 
waaronder de panden van architect Vingboons langs de Oude Turfmarkt. Hiervoor zou de 
Stadstimmertuin naar de Tuinstraat in de Jordaan worden verplaatst, enkele grote kavels 
(7 m breed en minimaal 30 m lang) tussen het Rondeel en de toren Swych Utrecht 
worden aangeplempt en de Nieuwe Doelenstraat worden aangelegd (afb. 5b, 7). 9 
 

 
a               b 
5  Links (a) de situatie ter hoogte van de Nieuwe Doelenstraat (rode lijn) op de plattegrond van Van Berkenrode 
uit 1625 met de houttuinen tussen Het Rondeel en Swych Utrecht (‘Cloveniers Doelen’) en de stadstimmertuin. 
Rechts (b) de uitgifte kaart van de percelen aan weerszijden van de geplande Nieuwe Doelenstraat uit 1630. De 
houttuinen en de stadstimmertuin zijn verdwenen (Stadsarchief Amsterdam) 

                                                      
6 Tussenbroek 2008, 163. 
7 Voor musketten maakte men gebruik van kogels van een groter kaliber (17,5 – 19 mm) en voor pistolen van 
een kleiner kaliber (tot ca. 10-11 mm). De Kloveniers gebruikten geen pistolen, dus aangenomen mag worden 
dat de kogels waren bestemd voor de zgn. ‘doelgeweren’ , met dank aan J.P. Puype, Amsterdam. 
8 Den Herder 1999, 110. 
9 Abrahamse 2010, 104-107. 
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Door het opwaarderen van de buurt was de locatie van het verouderde rondeel 
sterk in waarde gestegen. De stad verkocht de grond en in 1633 werd het rondeel 
afgebroken en vervangen door een logement met dezelfde naam. De toren Swych Utrecht 
werd in 1638 nog uitgebreid met een nieuwe vleugel. In 1882 werd de toren gesloopt om 
plaats te maken voor een uitbreiding van het Doelen Hotel. Kort daarna werd in 1895 aan 
de andere kant van de Nieuwe Doelenstraat de herberg Het Rondeel vervangen door het 
huidige Hotel de l’Europe. 
 
2.2  Vraagstelling en methodiek 

Voor de locatie Nieuwe Doelenstraat bestond een archeologische verwachting.10 De 
locatie maakt onderdeel uit van een aanplemping in de voormalige Amstelbocht die werd 
gerealiseerd bij de aanleg van de stenen stadsmuur tussen 1481 en 1500 (afb. 4, 7). Op 
de nabij gelegen archeologische vindplaats Oude Turfmarkt (OTM, 2004) is vastgesteld 
dat bij de aanplemping van dat deel van de Amsteloever stadsafval is gebruikt dat in 
1450-1525 dateerde.11  

Aanleiding voor de Archeologische Begeleiding (AB) was de geplande aanleg van 
een nieuw diepriool waarbij de bestaande sleuf werd verdiept tot maximaal 3,7 m onder 
maaiveld. Ter hoogte van de locatie ligt het straatniveau op circa 1,30 m + NAP. Vanuit 
archeologisch onderzoek op vindplaats OTM (afb. 7) is bekend dat zich daar tussen circa 
1,30 m en 3,15 m ÷ NAP ( tussen 2,6 m en 4,45 m onder straatniveau) aanplempings- en 
ophogingspakketten bevonden. Het archeologisch onderzoek Nieuwe Doelenstraat werd 
dan ook tot de maximale ontgravingsdiepte van de rioolsleuf voortgezet. 

De AB had tot doel om van de aard en datering van de aanplemping ter hoogte 
van de Nieuwe Doelenstraat vast te stellen en om te bezien of er een relatie bestond met 
de aanplemping ter hoogte van de Oude Turfmarkt, bijvoorbeeld aan de hand van 
eventuele vondsten van stadsafval. 

De vernieuwing van het riool is in twee fasen uitgevoerd. Fase 1 behelsde de 
ontgraving vanaf de Kloveniersburgwal tot de Binnengasthuisstraat in oktober - december 
2010. In Fase 2, die in het voorjaar van 2011 startte, werd het diepriool vanaf de 
Binnengasthuisstraat tot aan de Oude Turfmarkt aangelegd. 
 

 
 
6  Voor het uitdiepen van de bestaande rioolsleuf was het noodzakelijk om aan weerszijden van oorspronkelijke 
riool damwanden te slaan, hetgeen archeologische documentatie van de bodemopbouw verhinderde 

                                                      
10 BMA Quickscan 10-934. 
11 Gawronski en Veerkamp 2010, 15-17. 
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7  Een projectie van de oever langs de Amstelbocht met de aanplemping rond 1425 (lichtbruin), die van 1480-
1500 (bruin) en die van 1630 (lichtblauw), inclusief de vindplaats Oude Turfmarkt (OTM, 2004, lila). In het tracé 
van het diepriool is de herkomst van de verschillende depots van stortgrond aangegeven: groen en blauw 
ontgraven in november 2010, rood in december 2010 en geel in april 2011 (afb. 8) 
 

De rioolsleuf werd conform de civieltechnische randvoorwaarden binnen 
damwanden aangelegd (afb. 6). Vanwege de beperkte breedte van sleuf was gravend 
archeologisch onderzoek ter plekke niet mogelijk en kon geen stratigrafisch profiel worden 
aangelegd. Tijdens het uitdiepen van de rioolsleuf werden de archeologische grondlagen, 
geverifieerd door een BMA-archeoloog. De grond uit de rioolsleuf is afgevoerd naar de 
grondbank Nauerna en daar separaat in depot geplaatst. Vervolgens kon het veldteam 
van de afdeling Archeologie BMA de stort op vondsten nalopen waarbij voor het traceren 
van metaal vondsten ook een metaaldetector is ingezet.12  

Uiteindelijk zijn in totaal negen verschillende depots van stortgrond uit de 
rioolsleuf doorzocht: zes in november en december 2010 en drie in april 2011. De 
vondsten zijn gedocumenteerd onder negen vondstnummers. Het doorzoeken van de 
grond vond plaats direct volgend op de aanlevering van de grond op het depot zodat de 
precieze herkomstlocatie van de partij grond binnen de sleuf bekend was (afb. 7 en 8).  
 
herkomst stortgrond kleur vondstnr. vondstdatum 
hoek Kloveniersburgwal/Nieuwe Doelenstraat 26 groen NDO1-1 22-11-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 20 t/m 24 blauw NDO1-2 23-11-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 20 t/m 24 blauw NDO1-3 25-11-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 20 t/m 24 blauw NDO1-4 26-11-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 16 en 18 rood NDO1-5 6-12-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 16 en 18 rood NDO1-6 7-12-2010 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 2 t/m 14 geel NDO1-7 18-4-2011 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 2 t/m 14 geel NDO1-8 19-4-2011 
t.h.v. Nieuwe Doelenstraat 2 t/m 14 geel NDO1-9 20-4-2011 
 
8  Koppeling van de vondstnummers aan de locatie van de partijen grond die zijn doorzocht op vondsten 

                                                      
12 Plan van Aanpak en V&G-plan Archeologie. Project stortgrond diepriool Nieuwe Doelenstraat 2010. 
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3  Vondsten 

De AB resulteerde in een vondstcomplex van ca.40 kg, bestaande uit ceramiek (39 %), 
plavuizen en daktegels (20 %), botmateriaal (19%), metaal (16 %) en rookpijpen, glas, 
hout, leer, schelpen en natuursteen (bij elkaar ca. 1%). Het totaal aan vondsten dateert uit 
ca. 1375 en 2010, maar het merendeel heeft een datering uit de periode 1450-1525 (afb. 
9 en 10a-d).  
 
3.1  Ceramiek 

Er zijn in totaal 285 fragmenten ceramiek die zijn onder te verdelen in verschillende 
bakselsoorten en vormen (afb. 10a en b). De bakselsoorten zijn steengoed (N = 58), rood- 
(N = 206), grijs- (N = 8) en witbakkend aardewerk (N = 7), majolica (N = 3), faience (N = 
2), industrieel vervaardigd porselein (N = 1) en pijpaarde (N = 12). De voorwerpen 
bestaan hoofdzakelijk uit alledaags eet-, drink-, kook- en rookgerei.  

De meest voorkomende vondsten zijn roodbakkend gebruiksaardewerk, zoals 
bakpannen, grapen, borden en pispotten, en steengoed kannen. Dit steengoed is met 
name afkomstig uit de productiecentra Aken en Raeren, slechts enkele kannen waren in 
Siegburg geproduceerd. Het steengoed en roodbakkend aardewerk dateren uit 1450-
1525 (afb. 9a). Uitzondering hierop vormen een drinkschaaltje en een trechterbeker uit 
Siegburg (ca. 1425-1450), twee 19de-eeuwse steengoed mineraalwaterflessen en een 
aantal 17de- en 18de-eeuwse borden, grapen en testen (N = 10). 

Het grijsbakkend aardewerk kan niet aan een objecttype worden toegeschreven, 
en daarom niet scherper worden gedateerd dan voor de hele periode (1300-1450) waarin 
gedraaid grijsaardewerk voorkomt. Het witbakkend aardewerk bestaat uit divers vaatwerk 
met een brede datering 1500-1900. Er was één scherf van kleurrijk Italiaans majolica uit 
Montelupo uit de eerste helft van de 16de eeuw (NDO1-5 #05). De Hollandse majolica 
was met twee verschillende 17de-eeuwse borden vertegenwoordigd (NDO1-1 #04, 1600-
1625 en NDO1-8 #04,1675-1700). Uit het midden van de 17de eeuw dateren een faience 
kandelaar (NDO1-9 #03) en een papkom (NDO1-3 #06). De jongste ceramiek bestond uit 
een porseleinen schotel uit de 20ste eeuw (NDO1-1 #05).  

Tot de alledaagse voorwerpen behoren ook de 12 pijpenkoppen of ketels van 
pijpaarde rookpijpen. De oudste rookpijp heeft een slanke dubbelconische ketel en dateert 
uit het midden van de 17de eeuw (NDO1-1 #08), de jongste pijpen in dit complex zijn een 
grootkop van de firma Goedewagen (NDO1-9 #07) en een zogenaamde kromkopketel 
(NDO1-9 #08), beide uit circa 1900.  
 
3.2  Organisch materiaal 

Het organisch materiaal bestond vooral uit een grote hoeveelheid rund- en varkensbotten 
en een enkele hoornpit van een rund. Deze botresten (N = 110) zijn, gezien de snijsporen 
op enkele van de botten, waarschijnlijk als slacht- of productieafval gedumpt. Ook de 
losse kleppen van zoutwaterschelpen (N = 16) zoals mosselen, oesters en een kokkel 
waren consumptie restanten (afb. 10c).  

Eén botvondst behoorde tot speelgoed. Het de teenkoot van een rund (NDO1-7-3) 
werd gebruikt als werpkoot bij het kootspel. Daarvoor was er in het bot een gat geboord, 
zodat de koot gedeeltelijk met lood opgevuld kon worden. 
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De stort bevatte ook een aantal fragmenten van leren schoenen, zoals zolen en 
schachten (N = 8). Eén fragment (NDO1-7-8) is toe te wijzen aan een hoge schoen uit de 
tweede helft van de 15de eeuw waarvan de schacht met riempjes en gespjes werd 
gesloten. De andere fragmenten leer zijn te klein om daarvan een dateerbaar schoentype 
te kunnen identificeren. Ook de fragmenten hout (N = 8) zijn te gefragmenteerd om te 
kunnen worden herleid tot een herkenbaar object.  
 
3.3  Bouwceramiek 

Het cluster bouwceramiek bestond uit fragmenten van daktegels (N = 18) en plavuizen 
(vloertegels) (N = 7). De daktegels waren 14 cm breed en 12-13 mm dik. De vlakke 
daktegel werd in de 16de eeuw geleidelijk aan vervangen door de golvende dakpan. Er 
waren twee intacte plavuizen, maar daarvan was het oorspronkelijke glazuur op de 
bovenkant door intensief gebruik geheel afgesleten. Het waren relatief kleine plavuizen 
van 9,5 x 9,5 cm (NDO1-5-1) en 13,5 x 13,5 cm (NDO1-3-2). Dit laatste exemplaar was 
met 3,8 cm opvallend dik. Dergelijke zwaar uitgevoerde kleine plavuizen zijn in 
Amsterdam bekend uit laat 14de- en vroeg 15de-eeuwse contexten.13 Een brok ovenafval 
(NDO1-9-2), bestaande uit aan elkaar gebakken fragmenten van daktegels op een 
baksteen met sporen van glazuur, duidt op de productie van daktegels in de stad (afb. 9). 
 

 
 
3.4  Metaal 

De metaalvondsten (N = 183) zijn hoofdzakelijk van ijzer en lood en dateren uit de 16de 
en 17de eeuw (afb. 10d). De grootste groep bestaat uit 113 smeedijzeren spijkers. Andere 
vondsten van ijzer zijn twee scharnierdelen (NDO1-4-1 en NDO1-7-2), twee sleutels 
(NDO1-5-02 en NDO1-7-1) en een fragment van een knijpschaar (NDO1-5-3). Naast een 
aantal strookjes raamlood (N = 14), waarmee stukjes glas in een venster werden gezet, 
bestaan de objecten uit lood uit twee spinsteentjes (NDO1-8-4 en NDO1-3-4), een klein 
speelgoed koekenpannetje (NDO1-3-6) en twee textielloden, waarvan één uit Gouda 
(NDO1-7-4) en één uit Amsterdam (NDO1-8-1). De grootste geroep lood vondsten waren 
15 ronde kogels van 11-12 mm diameter en gemiddeld 8,9 gram (zwaarste 11 gr, lichtste 
7 gr) (NDO1-1, NDO1-2, NDO1-3 en NDO1-8). Op een aantal kogels is de gietnaad nog 
duidelijk voelbaar, maar er waren ook gebruikte exemplaren die waren platgedrukt door 
de impact na het afvuren. Hun ruimtelijke verspreiding binnen de rioolsleuf lijkt te wijzen 
op een verband met de activiteiten van de schutters in de Kloveniersdoelen. Bijna de helft 
van de vondsten kwam uit het vak dat het dichtst bij de Doelen lag en het vondstaantal 
nam evenredig af naarmate de afstand tot de schutterslocatie toenam (afb. 11).  

                                                      
13 Gawronski en Veerkamp 2005, 129-131. 

9  De intacte plavuizen en de aan elkaar 
gebakken fragmenten van daktegels  
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10  Materiaalgroepen uit de diepriool sleuf: a =ceramiek tot ca. 1525, b = ceramiek 1500-1900, c = organisch 
materiaal en d = metaal (1450/1500-2000) 
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11  De Kloveniers hielden hun bijeenkomsten in de toren Swych Utrecht tegenover hun oefenterrein waar de 
doelen waren gevestigd. Per ontgravingsvak (vergelijk afb. 7) is het aantal gevonden kogels aangegeven, dat 
duidelijk afneemt naarmate het opgravingsvak verder van de oorspronkelijk locatie van de Kloveniersdoelen ligt. 
De onderliggende kaart is een detail uit de stadsplattegrond van Van Berckenrode uit 1625 met rechts de toren 
Swych Utrecht en links het Rondeel 
 
Vondsten van geelkoper waren vijf schoengespen, een fragment van een tasbeugel 
(NDO1-1-4), het voorste stuk van een tapkraan (NDO1-6-3) en twee kleine fragmenten 
van rijk versierde Gotische mesheften (NDO1-1-2 en NDO1-2-2). 

De 20ste eeuw wordt vertegenwoordigd door twee theelepeltjes van roestvrijstaal 
(NDO-1-5 en NDO1-6-2), een kroonkurk van een mineraalwaterfles en een aantal 
aluminium capsules. Vier (NDO1-8 #6 en NDO1-9 #4) zijn afkomstig van flessen 
gepasteuriseerde melk van de VAMI, de Vereenigde Amsterdamsche Melkinrichtingen. 
Twee goudkleurige iets grotere (NDO1-8-3 en NDO1-9-1, ø 5,3 cm) hebben het opdruk in 
haute reliëf “HOTEL DE L’EUROPE AMSTERDAM” (afb. 12). Het is niet bekend of met 
deze capsules een pot of fles werd afgedicht. Mogelijk zijn ze gebruikt als verpakking van 
chocolademunten. Tot slot is er een fragment van een licht metalen sigarenkoker waarop 
het opschrift “…MEG Y JULIETA Havana, Cuba” nog leesbaar is. 
 

 

12  Goudkleurige capsule van 
aluminium, mogelijk gebruikt als 
verpakking voor een chocolademunt 
als relatiegeschenk 
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4  Conclusies 

Voor het plangebied de Nieuwe Doelenstraat gold een archeologische verwachting 
vanwege het feit dat dit stedelijke gebied door middel van een laat 15de-eeuwse 
aanplemping van de Amsteloever was ontstaan. Op dergelijke locaties werd doorgaans 
stadsafval in de ophoging verwerkt ter versteviging van de grond. In het nieuwe stedelijke 
gebied werd tussen 1480 en 1500 de stenen stadsmuur doorgetrokken met enkele 
verdedigingstorens aan de oever. In de 16de eeuw werden hier de stadstimmertuin en de 
schietbaan (doelen) van de schutterij van de Kloveniersdoelen ingericht. Na 1630 werd de 
Nieuwe Doelenstraat ingericht en werd het gebied bebouwd met woningen. 

De mogelijkheden tot archeologisch onderzoek bij het verdiepen van de 
bestaande rioolsleuf in de Nieuwe Doelenstraat waren vanwege de civieltechnische 
randvoorwaarden zo beperkt, dat ervoor gekozen is om de uitgegraven grond op het 
stortdepot te onderzoeken.  

De onderste halve meter van de verdiepte rioolsleuf (tussen ca. 3,2 en 3,7 m ÷ 
NAP) bevatte een grote hoeveelheid overblijfselen van gevarieerd stadsafval uit 1450-
1525, bestaande uit ceramiek scherven, (fragmenten van) leren schoenen, kleine 
metaalwaren als spijkers, raamlood en gespen, en bouwmateriaal als plavuizen en 
daktegels. Het ging voornamelijk om alledaagse gebruiksvoorwerpen. Etensresten waren 
aanwezig in de vorm van dierlijke botten en schelpen. Ook was er ovenafval in de vorm 
van een brok van aan elkaar gebakken daktegel fragmenten dat verband hield met de 
productie van daktegels in Amsterdam. De samenstelling en datering van het 
ophogingsafval uit de ondergrond van de Nieuwe Doelenstraat kwamen sterk overeen 
met de vondsten van de archeologische vindplaats op de nabij gelegen Oude Turfmarkt.14 
Hieruit volgt dat beide locaties tot dezelfde fase van staduitbreiding kunnen worden 
gerekend waarbij de Amstelbocht is strak getrokken voor de bouw van de laat 15de-
eeuwse stadsmuur. 

Verder dateerden enkele vondsten uit de periode ca. 1500 tot ca. 1950. Dit is 
materiaal dat waarschijnlijk in de vulling van de rioolsleuf terecht was gekomen bij de 
aanleg van het oorspronkelijke diepriool in 1937. Terwijl de rioolsleuf bij die 
werkzaamheden open lag is de bodem vervuild geraakt met afval wat toen weg 
weggegooid en zich vermengde met vondst uit hoger gelegen bodempakketten. 

Er waren twee clusters vondsten met een topografisch samenhang die verband 
hielden met activiteiten op een bepaalde locatie in het plangebied. De eerste is een 
concentratie loden kogels, waarvan sommige met sporen van inslag, ter hoogte van de 
voormalige schuttersdoelen, ooit het oefenterrein van de Kloveniers. Deze schutterij hield 
sinds 1522 hun schietoefeningen in hun doelen op de hoek van de Nieuwe Doelenstraat 
met de Kloveniersburgwal. De kogels kwamen verspreid over de hele sleuf voor, maar 
namen in aantal toe in de richting van de locatie van de schuttersdoelen (afb. 11).  

De andere vondst betreft twee aluminium capsules met in haut-reliëf een kroon 
met het wapen van Amsterdam en het opschrift “HOTEL DE L’EUROPE AMSTERDAM” in 
een parelrand (afb. 12). Het zijn mogelijk verpakkingen van chocolademunten. Aangezien 
de vondstlocatie in de sleuf tegenover het hotel lag, zijn dit chocolaatjes die in 1937 in het 
hotel werden geserveerd. 

                                                      
14 Gawronski, Jayasena en Veerkamp 2010, 16. 
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Bijlage 1 Vondsten 

Vnr Object 
nr 

(#) N gr object materiaal kenmerken datering 

1   2 14 divers metaal: lood   

1   4 424 divers eco: bot   

1   2 15 divers eco: schelpen   

1    124

0 

indet. metaal: ijzer   

1   1 5 schoen leer   

1   7 670 divers bouwceramiek   

1   21 468 spijker metaal: ijzer   

1  01 19 665 vaatwerk roodbakkend  1500-1800 

1  02 1 10 bakpan witbakkend  1500-1600 

1  03 6 470 kan steengoed  1450-1500 

1  04 1 56 bord majolica  1600-1625 

1  05 1 16 bord industrieel: 

porselein 

 1900-2000 

1  06 1 3 rookpijp pijpaarde steel met Gerret Glas in 

Gouda (zie Duco 2003) 

1844-1860 

1  07 1 12 rookpijp pijpaarde slank dubbelconisch, hm TG 

(duco 2003, 481, 1648-1669) 

1648-1669 

1  08 1 11 rookpijp pijpaarde dubbelconisch, zonder hm 1640-1650 

1  09 2 63 kan steengoed  1450-1500 

1 NDO1-1-1  6 55 kogel metaal: lood diameter: 11 - 12 mm 1525-1700 

1 NDO1-1-2  1 5 mes metaal: 

koperlegering 

heftbeëindiging 1475-1500 

1 NDO1-1-3  1 3 gesp metaal: 

koperlegering 

 1550-1600 

1 NDO1-1-4  1 23 tas metaal: 

koperlegering 

met versiering en merk lijkt 

op 'AA' 

1500-1550 

1 NDO1-1-5  1 9 lepel metaal: 

roestvrijstaal 

 1975-2000 

2   1 300 kiezel natuursteen   

2   3 440 divers bouwceramiek   

2   12 821 divers eco: bot   

2   26 276 spijker metaal: ijzer   

2    905 indet. metaal: ijzer   

2  01 28 119

1 

vaatwerk roodbakkend  1500-1550 

2  02 2 39 vaatwerk witbakkend  1750-1800 

2  03 7 645 kan steengoed  1450-1500 

2  04 5 608 divers grijsbakkend  1350-1450 

2  07 5 334 fles steengoed mineraalwaterkruik 

Heppingen 

1800-1850 

2 NDO1-2-1  4 30 kogel metaal: lood diameter: 11- 12 mm 1525-1700 
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2 NDO1-2-2  1 3 mes metaal: 

koperlegering 

heftbeëindiging 1475-1500 

2 NDO1-2-3  1 18 indet. metaal: brons onderdeel kaarshouder? 1400-1500 

3    272 indet. metaal: ijzer   

3   8 212 spijker metaal: ijzer   

3   3 68 divers metaal: lood   

3   2 88 divers bouwceramiek   

3   14 860 divers eco: bot   

3  01 28 938 vaatwerk roodbakkend  1400-1500 

3  02 1 41 olijfolie 

kruik 

roodbakkend: 

Iberisch 

 1575-1675 

3  03 1 5 vaatwerk witbakkend  1575-1600 

3  04 9 392 kan steengoed  1450-1500 

3  05 1 2 dop metaal: ijzer flessedop Spa Blauw 1975-2000 

3  06 1 75 papkom faience: Italië  1625-1650 

3  07 1 28 fles steengoed  1850-1900 

3 NDO1-3-1  1 3 ring metaal: 

koperlegering 

steen ontbreekt, ø 18 mm  

3 NDO1-3-2  1 131

8 

plavuis bouwceramiek 14 x 13,5 x 3,8 cm 1375-1450 

3 NDO1-3-3  2 3 gesp metaal: 

koperlegering 

klein formaat 1500-1525 

3 NDO1-3-4  1 18 spinsteen metaal: lood 8,5 mm dik, ø 19 mm 1400-1500 

3 NDO1-3-5  3 31 kogel metaal: lood diameter: 12 mm, een ex 

enigszins platgedrukt 

1525-1700 

3 NDO1-3-6  1 11 bakpan metaal: tin/lood speelgoed, versierd 1500-1600 

4   4 65 spijker metaal: ijzer   

4   8 687 divers eco: bot   

4   1 4 divers houtskool   

4   4 12 divers eco: schelpen   

4   2 7 divers leer   

4  01 18 670 vaatwerk roodbakkend  1475-1500 

4  02 3 450 kan steengoed  1475-1500 

4  03 1 414 daktegel bouwceramiek 14 cm breed, 12 mm dik 1400-1500 

4 NDO1-4-1  1 87 scharnier metaal: ijzer lengte ca. 130 mm 1500-1600 

5    155 indet. metaal: ijzer   

5   4 21 indet. hout   

5   3 15 schoen leer fragmenten  

5   8 82 schelp eco: schelpen   

5   25 204

5 

divers eco: bot   

5   3 25 spijker metaal: ijzer   

5   1 33 raamlood metaal: lood   

5  01 23 165

5 

vaatwerk roodbakkend  1450-1500 

5  02 7 488 divers steengoed  1500-1550 

5  03 3 95 divers grijsbakkend  1350-1450 

5  04 1 37 indet. witbakkend  1700-1750 

5  05 1 23 bord majolica: Italië Montelupo 1500-1550 
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5  06 3 18 pijp pijpaarde steelfragment  

5  07 1 20 bord roodbakkend: 

Duitsland 

slibversierd 1700-1800 

5 NDO1-5-1  1 428 plavuis bouwceramiek 9,5 x 9,5 x 2,4 cm 1400-1500 

5 NDO1-5-2  1 10 sleutel metaal: ijzer mist stuk bovenkant 1500-1600 

5 NDO1-5-3  1 18 knijp 

schaar 

metaal: ijzer 1 lemmet van knijpschaar 1500-1600 

5 NDO1-5-4  1 5  glas: Waldglas glasfragment gegraveerd  

"Am" 

1650-1700 

6   1 13 indet. metaal: 

koperlegering 

plaatje roodkoper ca. 60x35 

mm 

 

6   7 215

5 

divers bouwceramiek frgm  

6   1 33 lakenlood metaal: lood kwart deel lakenlood (?)  

6   31 220

0 

divers eco: bot   

6   1 9 schoen leer schoenfragment  

6   3 48 indet. hout plankje 13 x 7,5 x 0,6 cm met 

2 inkepingen 

 

6   1 60 kool delfstof: 

antraciet 

steenkool  

6   1 33 raamlood metaal: lood raamlood (?)  

6   5 89 spijker metaal: ijzer   

6   2 18 schelp eco: schelpen mossel  

6  01 69 364

5 

vaatwerk roodbakkend  1450-1525 

6  02 8 468 kan steengoed  1450-1500 

6  03 1 15 vaatwerk witbakkend  1800-1900 

6  04 1 7 rookpijp pijpaarde hm: gekroonde 55 1725-1750 

6 NDO1-6-1  1 11 kogel metaal: lood diameter: 12 mm 1525-1700 

6 NDO1-6-2  1 9 lepel metaal: 

roestvrijstaal 

theelepel bak, sporen 

drugsgebruik 

1950-2000 

6 NDO1-6-3  1 24 tapkraan metaal: 

koperlegering 

fragment voorzijde, geelkoper 1500-1600 

7   11 233 raamlood metaal: lood   

7    282 indet metaal: ijzer   

7   7 342 spijker metaal: ijzer   

7 NDO1-7-1  1 115 sleutel metaal: ijzer  1550-1600 

7 NDO1-7-2  1 105 scharnier metaal: ijzer   

7 NDO1-7-3  1 60 werpkoot eco: bot met geboord gat voor 

loodvulling 

 

7 NDO1-7-4  1 8 merklood, 

textiellood 

metaal: lood wapen van Gouda 1550-1600 

7 NDO1-7-5  1 3 gesp, 

schoen 

gesp 

metaal: 

koperlegering 

ø 22 mm 1500-1525 

7 NDO1-7-6  1 3 gesp, 

schoen 

gesp 

metaal: 

koperlegering 

ø 18 mm , met angel 1500-1525 

7 NDO1-7-7  1 3 gesp metaal:  1500-1525 
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koperlegering 

7 NDO1-7-8  1 64 schoen leer: vaars afgesneden schacht hoge 

schoen met 2 riempjes en 

gespjes 

1450-1500 

8   4 547  glas   

8   13 484 divers eco: bot   

8   2 677  metaal: lood   

8  01 11 760 vaatwerk roodbakkend  1450-1525 

8  02 5 374 kan steengoed  1450-1525 

8  03 1 34 vaatwerk witbakkend  1800-1900 

8  04 1 78 bord majolica  1675-1700 

8  05 1 23 rookpijp pijpaarde  1880-1925 

8 NDO1-8-1  1 11 merklood, 

textiellood 

metaal: lood wapen van Amsterdam  

8 NDO1-8-2  1 7 kogel metaal: lood diameter: 11 mm 1525-1700 

8 NDO1-8-3  1 2 capsule metaal: 

aluminium 

"HOTEL DE L'EUROPE 

AMSTERDAM", ø 6 cm 

1900-2000 

8 NDO1-8-4  1 9 spinsteen metaal: lood ø 9 - 19 mm 1400-1500 

8 NDO1-8-5  1 4 capsule metaal: 

aluminium 

melkdop 1925-1975 

9   1 15 meubel hout   

9   1 19 raamlood metaal: lood   

9   2 315 bot eco: bot   

9   2 138

5 

divers bouwceramiek   

9   39 803 spijker metaal: ijzer   

9  01 8 876 vaatwerk roodbakkend  1525-1575 

9  02 5 485 kan steengoed  1450-1525 

9  03 1 105 kandelaar faience: 

Noordelijke 

Nederlanden 

 1625-1650 

9  06 3 33 rookpijp pijpaarde  1675-1725 

9  07 1 30 rookpijp pijpaarde grootkop ketel, hm IWI (Duco 

2003, 736) firma 

Goedewagen, hm IWI 

1880-1910 

9  08 1 16 rookpijp pijpaarde kromkopketel met 

lofvormigspoor 

1880-1920 

9 NDO1-9-1  1 2 capsule metaal: 

aluminium 

"HOTEL DE L'EUROPE 

AMSTERDAM", ø 6 cm 

1900-2000 

9 NDO1-9-2  1 830 daktegel bouwceramiek productieafval 1400-1500 

9 NDO1-9-3  3 3 capsule metaal: 

aluminium 

gepasturiseerde melk VAMI 1925-1975 

9 NDO1-9-4  1 7 sigaren 

koker 

metaal: 

aluminium 

…MEG Y JULIETA, havana 

Cuba 
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AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten)  

 In druk verkrijgbaar 
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