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1  De onderzoekslocatie binnen het stadsdeel Amsterdam-Centrum

Basisgegevens

Toponiem  Nieuwezijds Kapel
Adres Rokin 78
RD-coördinaten NW 121.262 / 487.063
 NO 121.276 / 487.059
 ZW 121.269 / 487.021
 ZO 121.252 / 487.024
TOPO-code BMA EKS
CIS-code  9405
Opdrachtgever Merlin Entertainments LTD
Bevoegd gezag Gemeente Amsterdam,  Stadsdeel Centrum
Uitvoerder Gemeente Amsterdam,
 Bureau Monumenten & Archeologie
Beheer en plaats documentatie Gemeente Amsterdam,
 Bureau Monumenten & Archeologie 
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1 Inleiding

De Nieuwezijds Kapel aan het Rokin in Amsterdam was van 22 maart tot 26 april 2005 
het toneel van een archeologische verkenning door de afdeling Archeologie van Bureau 
Monumenten & Archeologie (BMA) in opdracht van Merlin Entertainments LTD. Dit rijks-
monument is eigendom van de Hervormde Gemeente en werd door de Britse onderne-
ming verbouwd voor de vestiging van de Amsterdam Dungeon, een publieksattractie 
met historische horrorthema’s. Afgezien van de monumentale waarde van het bouwwerk 
gold voor de locatie ook een hoge archeologische verwachting. In de bodem konden 
overblijfselen aanwezig zijn van de Kapel Ter Heilige Stede uit 1347 en van de 15de-
eeuwse opvolger die in 1908 is gesloopt om plaats te maken voor het huidige kerkge-
bouw. De verbouwing hield onder meer de plaatsing in van een stalen stellage die in de 
kapelvloer werd verankerd. De bodemverstoring die dit zou veroorzaken maakte een 
archeologisch (waardestellend) onderzoek vooraf noodzakelijk. 

2  De onderzoekslocatie binnen de topografische situatie van 2005
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In december 2003 zijn de verbouwingsplannen besproken met het oog op bouwkundige 
consequenties. Vervolgoverleg over het archeologisch programma heeft in 2004 geleid 
tot afspraken over het inpassen van een inventariserend veldonderzoek (IVO) en moge-
lijk een aanvullend archeologisch deelonderzoek (AO). Dit heeft in 2005 uiteindelijk ge-
resulteerd in een veldwerkcampagne van 20 dagen. Onder de betonvloer van de huidige 
kerk bleek de oorspronkelijke vloer met grafzerken en begravingen uit het einde van de 
16de eeuw tot het einde van de 19de eeuw nog intact. Gezien het bijzondere cultuur-
historische karakter van vondst is de grafzerkenvloer nauwkeurig gedocumenteerd. Het 
bouwplan werd tussentijds aangepast zodat de vloer in z’n geheel in situ kon worden 
bewaard. Wel is in het kader van een funderingsinspectie op twee plaatsen een archeo-
logische proefopgraving uitgevoerd waarbij als steekproef gegevens over de toestand 
van de bodem en de begravingen onder de zerken zijn verzameld. Vanwege het unieke 
karakter van de vindplaats zijn op 11 en 12 april open dagen georganiseerd die vele 
honderden bezoekers trokken.
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2 Achtergronden, vraagstellingen en 
onderzoeksmethode

2.1 Achtergronden

1 De wonderkapel uit 1347
De Nieuwezijds Kapel die nu aan het Rokin staat is een ontwerp van architect Posthu-
mus Meyjes. De kerk werd in opdracht van de Hervormde Gemeente in 1912 gebouwd, 
nadat in 1908, ondanks veel protest, de middeleeuwse voorloper was gesloopt. Voor 
katholieke gelovigen in Amsterdam is dit gewijde grond, aangezien zich hier in 1345 
het Mirakel van Amsterdam had voltrokken. Een stervende man had het laatste sacra-
ment toegediend gekregen, waarna de zieke moest overgeven en zijn braaksel in de 
haard werd gegooid. De volgende morgen bleek de hostie, die ook in de vlammen was 
beland, niet verbrand. De Heilige Hostie werd in een processie naar de Oude Kerk ge-
bracht, maar werd daarna meteen weer teruggevonden in het woonhuis aan de Kalver-
straat waar het wonder had plaatsgevonden. Op deze plek verrees in 1347 een kleine 

3  Drie 15de-eeuwse Amsterdamse pelgrimsinsignes afkomstig van opgravingen langs het Rokin en aange-

troffen in oeveraanplempingen. De linker (ROK1-1) is het oudst bekende exemplaar (1400-1450) en toont de 

hostie in het vuur. De andere twee (NES 114, ROK1-2) zijn varianten op een veel voorkomende serie van de 

hostie met engelen (1475-1525)
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kerk met een kapel waarin de oorspronkelijke haardschouw stond. Hier werd de miracu-
leuze hostie getoond in een kristallen monstrans. De Kapel Ter Heiligen Stede trok vele 
pelgrims uit binnen- en buitenland en maakte Amsterdam in de 15de en 16de eeuw tot 
een belangrijk Europees bedevaartsoord. 

Bij de grote stadsbrand van 1421 werd de kerk verwoest, maar spoedig kwam er een 
nieuwe, iets grotere, voor in de plaats. Ook bij de tweede 15de-eeuwse stadsbrand, die 
van 1452, werd het gebouw niet gespaard en in de tweede helft van de 15de eeuw werd 
de zaak geheel herbouwd en uitgebreid. Met deze derde bouwfase die rond 1500 was 
voltooid had de Heilige Stede kapel zijn grootste omvang bereikt. De kerk die de vol-
ledige ruimte tussen de Kalverstraat, het Rokin, de Wijde Kapelsteeg en de Enge Kapel-
steeg besloeg, zou tot 1908 het straatbeeld aan Kalverstraat en Rokin bepalen.

Aan het katholieke gebruik van de Kapel ter Heilige Stede kwam een eind met de 
Alteratie op 26 mei 1578, toen de protestanten het bestuur van Amsterdam van de 
katholieken overnamen en de openlijke belijdenis van het katholieke geloof verboden 
werd. De Nieuwezijds Kapel was een van de kerken die toen werden geplunderd, maar 
al een maand na de Alteratie werden er protestantse diensten gehouden. Verder diende 
de ruimte in de jaren daarna ondermeer als paardenstal, stadsturfhuis en zoutopslag. In 
1590 namen de protestanten er definitief hun intrek en werd in 1595 het kerkelijke ge-
bruik hersteld. Dit betekende dat ook de ter aarde bestellingen in het gebouw werden 
hervat. In dat jaar verscheen het Grafboek van de Heilige Stede van Jan Cornelis Danc-
kertz Rooimeester, ‘waerin gestelt sijn in goeder ordonnantie de graeven nae ‘t Leven 
om perfectelijck alle dooden te begraven ende sarcken te leggen’.1 Om de band met 

4  Gezicht op de Nieuwezijds Kapel vanaf de overzijde van het Rokin (in: Commelin, Beschrijvinge etc, 1694)
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het katholieke verleden definitief te verbreken werd het godshuis omgedoopt tot Nieu-
wezijds Kapel. Toch behield de kerk zijn aantrekkingskracht op de katholieke gelovigen 
die kwamen bidden bij de haardstede waar het wonder ooit had plaats gevonden. In een 
poging om dit verder blijkbaar verder aan banden te leggen, werd de haard in 1624 op 
last van kapelmeester Gerrit Geurtzen Doodtshoofd weggebroken.2

Vanaf 1620 was de kerk aan de Duitse protestante gemeente toegewezen. Voor de vele 
Duitse vluchtelingen uit de Paltz werd er door Duitse predikanten in hun moedertaal
gepreekt. Hieraan kwam een eind in 1882 met het overlijden van ds Brandt, de leider 
der Hoogduitse diensten.3 De toeloop van gelovigen liep sterk af en ook werd het ge-
bouw vanwege de kosten niet meer onderhouden, zodat het in 1898 wegens bouwval-
ligheid moest worden gesloten. 

6  Fragment van de zerk van Gerrit Geurtsen Dootshooft en echtgenote [graf B 21]

5  Het delven van een graf in de Nieuwezijds Kapel (J. Goeree, in: Wagenaar, Amsterdam etc, 2e stuk, 1765)
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2 Sloop en nieuwbouw 1908-1912
De plannen van de Hervormde Gemeente om de kerk te slopen veroorzaakten toenter-
tijd behoorlijk wat commotie in Amsterdam. Er kwamen talloze protesten vanwege de 
historische en kunsthistorische betekenis van het gebouw. Volgens enkele architecten 
was het technisch mogelijk om de kerk zo te herstellen dat deze voor de toekomst be-
houden kon blijven. Een groep katholieke gelovigen opperde zelfs om het gebouw weer 
aan de katholieke kerk over te dragen. Ondanks deze discussies, die overigens tien jaar 
duurden, bleef de Hervormde Gemeente bij haar besluit en werd in 1908 de opdracht 
tot sloop van het middeleeuwse bouwwerk verleend.
De afbraak startte in juli 1908 en moest op 1 december van dat jaar zijn afgerond. Naast 
de bezwaren van tegenstanders die voor vertraging zorgden stuitten de slopers ook op 
praktische problemen. Wat te doen met de graven van hen die hier in gewijde grond 
waren bijgezet? Men besloot om voorlopig tot maaiveld te slopen en de vloer onaange-
roerd te laten. 4 Op 1 december 1908 verscheen in Amsterdamse dagbladen een adver-
tentie waarin de gecommitteerden van de Nieuwezijds Kapel bekend maakten dat er zes 
weken zou worden gewacht met graafwerkzaamheden in de vloer zodat nabestaanden 
de gelegenheid werd geboden om stoffelijke resten naar een andere begraafplaats 
over te brengen. Half januari 1909 was de termijn verlopen en hadden zich maar enkele 
belangstellenden gemeld. 
Intussen was de Hervormde Gemeente voornemens om ‘uit eerbied’ niet alle grond 
te verkopen, maar om op een deel van het terrein weer een kerk te plaatsen. De oude 
graven zouden met een betonstorting worden afgedekt.5 De sloop had een bebouwbaar 
oppervlak van 1.118 m2 opgeleverd. De nieuwe kerk kwam er, maar was met 335 m2 aan-
zienlijk kleiner uitgevallen dan zijn voorganger. In het nieuwe gebouw was het midden-
deel van de oorspronkelijke vloer opgenomen, terwijl de voorzijde aan de Kalverstraat 

7  Ramadan in de moskee Fatik in 1976
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en het koor aan de achterzijde (Rokin) werden verwijderd voor de bouw van winkelpan-
den. De ingang werd 180 graden ten opzichte van de vroegere kerk gedraaid en kwam 
aan het Rokin. 
De kerk was van 1912 tot 1974 voor protestantse diensten in gebruik, maar gaandeweg 
werden de gevolgen van de ontkerkelijking van Nederland voelbaar. De teruggang 
van het aantal kerkgangers leidde tot sluiting en uiteindelijk tot herbestemming van 
kerkruimten. Dit kreeg een extra impuls vanwege een groeiende behoefte aan gebeds-
ruimten voor nieuwe allochtone godsdiensten. Zo ook in het geval van de Nieuwezijds 
Kapel, waar halverwege de zeventiger jaren de Turkse moskee Fatik zijn deuren opende. 
De voormalige kerk met de centrale ruimte en tal van bijruimten eromheen leende zich 
goed als islamitische gebedsruimte.
Toen Fatik de Nieuwezijds Kapel verruilde voor een andere locatie vond in de kerk in de 
jaren tachtig de maandelijkse huizenveiling plaats. Daarna verhuurde de Hervormde Ge-
meente het gebouw in de jaren negentig onder de naam Park Plaza voor conferenties, 
feesten en discoavonden totdat in 2005 er de Amsterdam Dungeon werd gevestigd. 

2.2 Vraagstellingen en methodiek

Op de locatie van de Amsterdam Dungeon zijn sporen te verwachten van verschillende 
verbouwingen en gebruiksfasen van de Kapel ter Heilige Stede, de kerk die hier oor-
spronkelijk in 1347 is gebouwd. Het gebouw deed tot 1578 dienst als katholieke kerk, 
kwam daarna in bezit van de Hervomde Gemeente en werd aan de Duitse protestante 
gemeente toegewezen. De kerk is in de 15de eeuw twee maal door brand verwoest, 
verbouwd en vergroot. Het laat 15de-eeuwse gebouw is in 1908 gesloopt en werd in 

8  Islamitische gebedsketting opgegraven in het zand op de zerkenvloer
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9  De proefsleuf met de zerken K 412-422. Tussen de zerken K 420 en K 421 bevond zich een achthoekig 

pijlerbasement. De pijler behoorde tot het middenschip van de kerk en dateerde van de laatste verbouwing in 

de tweede helft van de 15de eeuw. De zerk aan de oostzijde van het basement was ingezaagd zodat de steen 

netjes aansloot
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1912 vervangen door een neogotisch bouwwerk van architect Posthumus Meyjes. Bij de 
huidige verbouwing van dit rijksmonument werd toegezien op het behoud van de bouw-
kundige waarden van de gevels en het interieur. Wel voorzagen de plannen in plaatse-
lijke bodemverstoring, omdat er een metalen stellage in de binnenruimte zou worden 
opgericht, waarvoor 18 funderingspalen moesten worden aangebracht door de bestaan-
de vloer en de ondergrond. Het was daarom zaak om een archeologische inventarisatie 
(IVO) in te plannen om de aanwezigheid van oudere overblijfselen onder de vloer vast te 
stellen. Deze verkenning kon worden uitgebreid tot een nader archeologisch onderzoek 
(AO) indien de aanwezigheid van archeologische sporen dit zou vereisen. Voor IVO en 
AO golden de richtlijnen van de KNA 2.2 (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). 

Op 22 maart startte het IVO met een sondering onder de gewapende betonvloer die 
tevoorschijn was gekomen na sloop van de bovenliggende houten vloer. Om toegang te 
krijgen tot de ondergrond werd een sleuf van 10 x 1,5 m gemaakt langs het pijlerbase-
ment in de noordoost zone waar enkele van de nieuwe funderingspalen waren gepland. 
Onder het beton bevond zich een 15-30 cm dikke laag droog geel zand en fijn stof. 
Direct hieronder kwam een hardstenen grafzerk tevoorschijn met het ingebeitelde num-
mer ‘K 413’. Bij de verdere ontgraving van de sleuf werden nog 26 zerken aaneengeslo-
ten naast elkaar vrijgelegd. De stenen lagen oost-west gericht en voorzover nummers 
zichtbaar waren bleken ze op volgorde te liggen: van noord naar zuid waren de inscrip-
ties ‘K 412’ tot ‘K 422’ leesbaar. Enkele zerken waren voorzien van een tekst of een (sterk 
afgesleten) cartouche. De stenen platen waren her en der lokaal verzakt en daardoor 
soms gebroken, vooral langs de westzijde van het pijlerbasement.

Om de aanwezigheid en kwaliteit van de zerkenvloer ook aan de andere zijde van de 
ruimte te toetsen werd in de zuidoosthoek van de kerk een tweede beperkte sondering 
uitgevoerd. Ook hier bleken onder de betonvloer hardstenen zerken aanwezig. Beide 
kijkgaatjes hadden geresulteerd in een vondst van hoge cultuurhistorische waarde. Het 
leek erop dat de oorspronkelijke zerkenvloer van de in 1908 gesloopte kerk nog over 
het hele oppervlak intact was. Het was nu zaak om gezien de voorgenomen bouwplan-
nen dit historische erfgoed systematisch te documenteren en ook de ondergrond van de 
kerk nader in kaart te brengen. 

Het vervolgproject had twee doelen. Het ene was een non-destructieve en vlakdekkende 
opgraving en inventarisatie van de aanwezige zerkenvloer. Na verwijdering van de ge-
hele betonvloer kwamen circa tweehonderd zerken, al dan niet met teksten en nummers, 
en acht basementen van pijlers aan het licht. Dit was des te opmerkelijker, aangezien 
concrete documentatie over de oorspronkelijke kerkvloer schaars was. Er was slechts een 
beschrijving van het gebouw voorhanden, die architecten Van Arkel en Weissmann voor-
afgaand aan de sloop opstelden.6 De vondst van de oorspronkelijke vloer gaf gelegen-
heid om hun documentatie aan te vullen met aandacht voor de volgende zaken: 
n	overzichtsplattegrond van de gehele vloer met alle individuele grafzerken, inclusief 

details, zoals de grafnummering, hoogtematen en verzakkingen;
n	documentatie van elke zerk afzonderlijk inclusief eventuele nummers, teksten, decora-

ties, wapens of emblemen, door middel van een overtrektekening en fotografie, met 
een nauwkeurige transcriptie van de teksten, voor vervolgonderzoek naar datering en 
familieachtergronden van begravingen;

n	duiding van de aanwezige vloer en basementen in relatie tot het grondplan van (het 
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middenschip van) de laat-15de-eeuwse kerk;
n	evaluatie van de mate van intactheid van de vloer en de cultuurhistorische waarde van 

dit monumentale overblijfsel van de oorspronkelijke kerk.

Het tweede doel was een verdere verkenning, gericht op de ondergrond van de zerken-
vloer. De vondst van de historische vloer onder het 20ste-eeuwse beton betekende dat 
aanpassing van het funderingsplan nodig was. Doorboring van de vloer was immers niet 
langer een optie vanwege schade aan de zerken en eventuele overblijfselen of begra-
vingen in de ondergrond. Het idee was nu om verstoring van de vloer te vermijden door 
de bestaande basementen als fundering voor de staalconstructie te gebruiken. Hiertoe 
moest hun constructieve kwaliteit worden gecontroleerd. Er is daarom een onderzoek 
uitgevoerd naar de fundering van één van de 15de-eeuwse pijlerbasementen en naar de 
bodemsituatie langs de muur van de kerk. Hieruit bleek dat het alternatieve plan uitvoer-
baar was. Omdat met het bijgestelde bouwplan de vloer inclusief mogelijke begravingen 
en andere sporen in situ bewaard bleven, was na afronding van documentatie van de 
zerkenvloer verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Wel bood de werkput 
voor het funderingsonderzoek gelegenheid tot nader archeologisch onderzoek van de 
ondergrond met aandacht voor: 
n	verificatie van de aanwezigheid en de kwaliteit van eventuele begravingen onder de 

zerkenvloer;
n documentatie van de bodemopbouw met onderscheid in de verschillende begravings-

niveau’s, inclusief een mogelijke datering van de graflagen;
n documentatie van de begravingen, inclusief grafkisten en berging van skeletmateriaal 

als steekproef voor fysisch antropologisch onderzoek naar de Amsterdammers die in 

10  Het vrijleggen van de zerkenvloer deed veel stof opwaaien
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11  Een deel van de zerken was met een laag cement bestreken dat zich met hamer en beitel lastig liet verwij-

deren

12  De zerkenvloer in de noordoostelijke hoek van de kerk, na verwijdering van de recente betonvloer en on-

derliggende zandlaag. Tussen de zerken is een van de acht basementen van de oorspronkelijke pijlers van het 

middenschip zichtbaar. Op de achtergrond een pijler van de huidige kerk

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

15



13  Grondplan van de zerkenvloer met in groen de 54 zerken met decoraties die afzonderlijk zijn gedocumen-

teerd
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de Nieuwezijds Kapel werd begraven;
n documentatie van de fundering van het pijlerbasement van het schip van de laat 

15de-eeuwse kerk;
n een reconstructie van de bodemopbouw en een inschatting van de aanwezigheid van 

de hoeveelheid graven en skeletten onder de gehele vloer. 

De eerste fase van het vervolgonderzoek (22 maart tot 6 april) werd in beslag genomen 
met het uitprepareren van de vloer en het op schaal intekenen van de zerken. Voor een 
systematische documentatie werd een gridsysteem toegepast dat bestond uit 7 zerken-
rijen van oost naar west die werden voorzien van de letters A t/m H en een nummering 
van de zerken binnen elke rij van zuid naar noord (met een gemiddelde van 30 zerken 
per rij). Veel tijd ging zitten in het afbikken van een dunne maar zeer harde cementlaag. 
Toch bleek dit beton, dat uit piëteit over de stenen zou zijn gestort, lang niet bij alle zer-
ken aanwezig. Het blijft onduidelijk waarom sommige stenen wel en andere niet waren 
aangesmeerd. Het leek logisch om aan te nemen dat men toentertijd juist inscripties en 
namen afgedekt zou hebben. Vaak was het echter zo, dat rijk versierde zerken brand-
schoon onder een laagje zand vandaan kwamen, terwijl stenen waarvan de cementlaag 
moeizaam verwijderd moest worden kaal bleken. 
De tweede fase (6 tot 26 april) werd besteed aan een proefopgraving. Voor dit funde-
ringsonderzoek is een sonderingsput aangelegd bij een van de 15de-eeuwse basemen-
ten in de zuidwesthoek van de kerk en zijn langs de noordwestmuur twee sonderingput-
ten gegraven. 

14  Situering van de drie sonderingen: de opgraving tussen basementen  4-3 en 4-4 in de zuidoosthoek van de 

kapel en de twee kleine sonderingsputten in de noordwesthoek 
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15  Het schoonmaken van de vloer na het verwijderen van het zand

16  Overzicht van de zerkenvloer met enkele basementen van de 15de-eeuwse kerk
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3 Resultaten

3.1 Structuren en funderingen 

1 Zerkenvloer
De vrijgelegde vloer bestreek het middelste deel van het oorspronkelijke vloeropper-
vlak van de middeleeuwse kerk. De voormalige vloerzones aan de voorkant van de kerk 
in het westen en in het koor in het oosten waren geruimd bij de sloop in 1908. Ook de 
noordelijke en zuidelijke uiteinden waren niet langer intact vanwege de plaatsing van de 
wanden bij de nieuwbouw in 1912. De zerkenvloer bestond uit zeven rijen van gemid-
deld 30 grafplaatsen, die oost-west waren georiënteerd. Langs de wanden rondom was 
een circa 1 m brede strook die vooral met fragmenten van grafzerken was opgevuld. Van 
een soortgelijke verstoring was ook sprake rond de basementen van de vier pijlers van 
de nieuwe kerk. Naast de circa 204 grafplaatsen in het hoofddeel van de vloer resteer-
den er waarschijnlijk ook begravingen langs de randen die bij de nieuwbouw in 1912 zijn 
verstoord. 

17  Hoogtelijnenkaart van de zerkenvloer (links het noorden), opgesteld door elke zerk op 3 tot 5 punten in te 

meten ten opzichte van NAP. In rood de 15de-eeuwse basementen, in grijs de vier pilaren van de 1912 nieuw-

bouw, in blauw de verzakte, dieper gelegen zones, in groen de hogere niveaus. Duidelijk zichtbaar zijn de twee 

‘ruggen’ ter hoogte van de 15de-eeuwse pijlers
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Een groot deel (circa 64%) van de zerken was voorzien van een grafnummer, bestaande 
uit een nummer met vaak de hoofdletter K. Hoewel er vooral aan de randen hiaten wa-
ren, bleek binnen de zeven rijen zerken de opeenvolgende nummering nog in redelijke 
mate intact. Het laagste nummer (K234, zerk H 32) bevond zich in de noordwesthoek 
en het hoogste nummer (K505, zerk B 1) in de zuidoosthoek. Dit betekent dat grofweg 
de begravingen van 250 tot 500 bewaard zijn en dat de rijen 0 tot 250 in het voorste 
deel van de kerk geruimd zijn: naar schatting liepen de graven in het koor van 500 door 
tot circa 650, maar die zijn met de sloop van het koor ook geruimd. In totaal waren 160 
zerken nog compleet, zowel in één stuk als samengesteld uit meerdere fragmenten. 

Naast zerken met grafnummers waren er 54 exemplaren (27%) die waren voorzien van 
een inscriptie, cartouche of een combinatie daarvan. Deze zerken zijn apart gefotogra-
feerd en op ware grootte getekend (bijlage 4). De inscripties en decoraties wezen uit 
dat de vloer niet de middeleeuwse fase vertegenwoordigde, maar de periode na de 
Alteratie van 1578: de zerken dateerden uit het einde van de 16de eeuw tot het einde 
van de 19de eeuw, met een zerk uit 1595 als oudste en een uit 1862 als jongste.7 Een 
nadere chronologische onderverdeling, uitgaande van jaartallen en stilistische kenmer-
ken van de decoraties op zerken in combinatie met informatie over begraven personen 
uit historische bronnen, leert dat (afgezien van 28% niet te duiden zerken) de hoofdmoot 
(39%) 17de-eeuws is, gevolgd door 19de-eeuws (20%). Opvallend is het relatieve lage 
aandeel van 18de-eeuwse zerken (7%). Indien we er vanuit gaan dat een deel van de niet 
te duiden zerken tot de 18de eeuw behoort, zouden de 54 zerken in gelijke mate over 
de drie eeuwen verdeeld zijn, de 6% uit de 16de eeuw (een periode van overgang met 
de Alteratie in 1578) buiten beschouwing gelaten. 
Bij het vrijleggen van de vloer werden verschillende losse vondsten gedaan, zoals aar-
dewerk, menselijke beenderen en fragmenten van grafkisten uit voornamelijk de 18de 
tot de 19de eeuw. Treffend voor de recente geschiedenis van het gebouw kerk was de 

18  Projectie van de pijlers van 

de middeleeuwse kerk op de 

nog aanwezige zerkenvloer. 

In donkergroen de aangetrof-

fen basementen (spoor 4-1/8). 

Boven het voormalige koor aan 

de Rokinzijde
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19  De zerken die rond de basementen zijn gelegd zijn in de meeste gevallen aangepast in vorm zodat de 

vloer aansloot langs de pilaren. Dit is een aanwijzing dat de basementen al stonden voordat de huidige zerken 

werden geplaatst

20  Basement 4-2 na verwijdering van de baksteenopvulling. Op de voorgrond is het langwerpige fundament 

van de preekstoel duidelijk herkenbaar
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vondst van een oranje plastic gebedskettinkje (afb. 8), dat een van de gebruikers van de 
moskee had verloren en onder de vloer was geraakt.

2 Verzakkingen
De zerkenvloer lag met een gemiddelde van 1,30 m + NAP bijna een meter hoger dan 
het straatniveau van het Rokin waar de ingang was gesitueerd. Dit opvallende niveau-
verschil is te wijten aan het feit dat de ingang op de plaats van het voormalige koor lag. 
Oorspronkelijk had de kerk zijn toegang aan de Kalverstraat. De vloer lag dan ook gelijk 
met de dijk waarover de Kalverstraat langs de Amstel (het Rokin) liep. Ook zal de vloer 
zijn opgehoogd om droge grond te bieden voor de begravingen binnen de kerk. 
Op foto’s van de sloop is te zien dat de zerkenvloer in 1908 nog praktisch vlak lag. Nu 
bleek de vloer plaatselijk sterk verzakt. Het gewicht van het zandpakket en de beton-
vloer van de nieuwe kerk was duidelijk te veel voor de oude vloer. De verzakkingen zorg-
den voor allerlei variaties in vloerhoogte van 1,64 tot 1,06 m +  NAP maar vertoonden 
wel een regelmatig patroon. Het diepst verzakt was het centrale deel van de ruimte waar 
de vloer in z’n geheel op gemiddeld 1,06 m + NAP lag. Ook in het noordelijk deel lag de 
vloer deels zo laag. Direct aan weerszijden van de basementen was de vloer juist weer 
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21  Reconstructie van de fundering van de verbindingsmuur tussen beide basementen
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hoger. In de lijn van de basementen waren als het ware twee hoge ruggen van zerken 
ontstaan op een niveau van gemiddeld 1,50 m + NAP. Het verzakkingenpatroon duidde 
op afwijkingen in de stabiliteit in de ondergrond die mogelijk samenhingen met de con-
structie van de basementen. Het funderingsonderzoek van een van de basementen zou 
hier uitsluitsel over geven (zie paragraaf 3.1.3).

3 Pijlerbasementen en hun fundering
Het middeleeuwse gebouw was een hallenkerk met een middenschip en 2 zijbeuken van 
gelijke hoogte. Het houten gewelf werd ondersteund door 18 bundelpijlers, waarvan er 
zes het vijfhoekig koor aan het Rokin in het oosten vormden. De twaalf pijlers in het mid-
denschip stonden in twee rijen van zes stuks. De nieuwe kerk van 1912 viel zoals gezegd 
veel kleiner uit en was dwars op de oostzijde van het oude schip gebouwd. De acht ba-
sementen (twee rijen van vier) in de zerkenvloer behoorden tot de vier meest oostelijke 
pijlers van het schip, net voor het koor.

De basementen waren achthoekig met een doorsnede van 1,05 m en met zijden van 
circa 40 cm. Ze waren deels samengesteld uit oranje rode baksteen en deels uit zand-
kleurig natuursteen. De bakstenen kwamen qua formaat (22-22,5 x 11-11,5 x 4,5-5 
cm) sterk overeen met die uit de Olofskapel8 en de Sint Jakobskapel9, kapellen uit het 
tweede kwart van de 15de eeuw.

Bij basement 4-2 in het zuidwestelijk deel van de kerk was sprake van een aanbouw-
sel dat bij de andere exemplaren ontbrak. Aan de noordzijde was een bakstenen voet 
(formaat 100 x 60 cm) geplaatst dat met een muurijzer aan het basement was verankerd. 
Deze aanbouw was de fundering van de preekstoel die na de Alteratie voor de Protes-

22  Verwijderen van zerkfragmenten ter hoogte van C4, C5 en C6 bij de zuidoost pijler van de kerk uit 1912 

ten behoeve van de opgravingsput
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tantse eredienst middenin de kerk werd geplaatst. In een later stadium, waarschijnlijk 
voorafgaande aan het leggen van de nieuwe vloer in 1912, is dit basement als enige tot 
aan het omringende vloerniveau opgehoogd met een laag los gelegde bakstenen (mo-
derne Waalsteen, paars/bruin formaat 20 x 9 x 5 cm).

De proefopgraving bracht aan het licht dat de basementen 4-3 en 4-4 door een muur 
(S 11) met elkaar waren verbonden. De verbindingsmuur was opgetrokken uit rode 
baksteen (22,5 x 10,5 x 3,5 cm) en was oorspronkelijk even breed als de onderzijde 
van de basementen. Van de zuidelijke kant was een deel weggebroken omdat de muur 
moest worden versmald voor de aanleg van de pilaar van de nieuwe kapel in 1912. De 
muur was bijna 1,40 m hoog met de bovenzijde op 0,06 m + NAP en de onderzijde op 
1,30 m ÷ NAP. Ook de onderkant van de basementen lag op deze diepte. Vanaf 0,58 m 
÷ NAP kraagde de muur uit met 11 kleine vertandingen van 5-6 cm breedte, die in een 
enkel geval twee steenlagen dik waren. De vertanding van de basementen begon iets 
hoger en bestond dan ook uit 15 treden. De houten fundering die onder de muur en 
de basementen doorliep kon niet in z’n geheel in beeld worden gebracht. Daar was de 
sonderingsput te klein voor en ontbraken de mogelijkheden tot uitbreiding van het op-
gravingsgebied vanwege de dichte opeenstapeling van grafkisten rondom (zie paragraaf 
3.2). Wel werd duidelijk dat het niet een roosterfundering betrof die voor de 15de eeuw 
gebruikelijk was, maar dat muur en basementen rustten op een constructie van horizon-
tale schotten en heipalen met dwarshouten. Onder het muurwerk waren houten platen 
over de lengte aangebracht: de verbindingsmuur was gefundeerd op een grenen houten 
schot van minimaal 48 x 11 cm (S 35), onder het oostelijke basement lag een grenenhou-
ten plaat van 48 x 10 cm (S 32) en onder het westelijk westelijke basement tenslotte lag 
een grenen plaat van 34 x 8 cm (S 34). Deze platen, die als een soort langshout fungeer-
den, werden overdwars ondersteund door platen en balken die met heipalen van 24 
cm doorsnede waren onderheid: onder de verbindingsmuur liep een eikenhouten plaat 
van 36 x 10 cm (S 33) en onder het oostelijk basement lag een grenenhouten balk van 
15 x 22 cm (S 36). Onder de grenen plaat (10 x 26 cm, S 37) van het westelijk basement 
konden geen heipalen worden waargenomen, maar die kunnen meer naar het westen 
gelegen hebben. Dergelijke kespen met heipalen en brede langshouten boden een 
uitermate solide fundering die in Amsterdam in deze vorm niet eerder is waargenomen, 
zeker niet in een 15de-eeuwse context. Ook de muur zelf was een bijzondere construc-
tie. De verbinding kan worden gezien als een oplossing om de samenhang tussen de 
basementen te vergroten en daarmee de fundering te verstevigen. De muur beperkt zich 
niet tot deze twee basementen maar liep waarschijnlijk als een ondergrondse band tus-
sen de zuilen van het schip en oorspronkelijk ook het koor. Deze veronderstelling wordt 
onderbouwd door de twee hoge ‘ruggen’ in het verzakkingspatroon van de zerkenvloer 
tussen de basementen, waar de ondergrond meer stevigheid had en minder inklinking 
op trad. Waarschijnlijk is deze bouwkundige oplossing aangebracht in de laatste bouw-
fase rond 1500.

3.2  Begravingen 

De opgravingsput was aangelegd tussen basementen 4-3 en 4-4 in de zuidwesthoek van 
de ruimte. Daarvoor zijn de zerken verwijderd op grafplaats C4 (tussen de basementen) 
en de beide grafplaatsen C5 en C6 direct ten noorden hiervan. De zerken uit de rijen B 
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23  IJzeren handvat van geruimde grafkisten uit de knekelput niveau A (S 7)

24  Fragmenten van deksels van grafkisten met opschriften van koperen nageltjes uit de knekelput (S 7)
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en D aan weerszijden van de opgravingsput (B8 en D8) bleven op hun plaats, evenals 
zerk C7 ten noorden van de opgravingsput. Veel zerken in deze zone waren gebroken 
en konden daarom relatief gemakkelijk worden gelicht. Met een opgraving ter hoogte 
van C4 kon ook de fundering van de pijler uit 1912 worden onderzocht die net zuidelijk 
van de 15de-eeuwse basementen lag. Juist de aanleg van deze pijler was met het weg-
breken van de originele vloer waarschijnlijk de oorzaak voor de beschadigingen van de 
zerken tussen de basementen. Om de fundering van de basementen te bereiken moest 
de put bijna drie meter worden verdiept tot circa 1,50 m ÷ NAP. Hierbij zijn in totaal vijf 
afzonderlijke niveau’s van begravingen aangetroffen en gedocumenteerd (begravingsni-
veau’s A-E).

1 Knekelput niveau A (1,35 m - 0,40 m + NAP)
De eerste aanwijzingen dat er begravingen onder de kerkvloer waren, kwamen van 
beenderen, die al op 10 cm onder de vloer (op circa 1,23 m + NAP) ter hoogte van graf 
C5 los en niet gearticuleerd in het zand lagen. Het bleek de bovenzijde van een knekel-
put (S 7) met de overblijfselen van meerdere individuen. De botten vormden een com-
pact pakket van circa 50 cm dikte en bestreken een oppervlak van circa 1,60 x 0,85 m. 
Hoogstwaarschijnlijk was dit een herbegraving van resten, waaronder veertig schedels, 
uit meerdere geruimde graven. Dit viel af te leiden van verschillende losse materialen 
tussen de botresten, zoals ijzeren hengsels van grafkisten, fragmenten van kistdeksels 
voorzien van letters en cijfers (samengesteld uit koperen nageltjes) en zelfs een haar-
vlecht. Op de locatie van het naast gelegen graf C4 tegen de pijler uit 1912 ontbra-
ken deze sporen, aangezien de bodem hier verstoord was vanwege de insteek van de 
nieuwe fundering.

Ten oosten van grafplaats C5 bevond zich een tweede en grotere concentratie knekels 
die begon op 1,10 m + NAP (S 8). Ook dit was een knekelput waarin de botten zoals 
dijbenen, bekkens en schedels, op soort waren gesorteerd. Deze knekelput was veel 
omvangrijker dan de voorgaande en liep diep door tot 0,25 m ÷ NAP (niveau C, zie 
3.2.3). Ten westen van grafplaats C5 naast de knekelput (S 7) diende zich een volgende 
knekelput aan in de vorm van een verticaal houten schot (S 28) in het zand. De dunne 
grenenhouten planken vertoonden uitstulpingen waarachter enkele botten uitstaken. 
Vermoedelijk is dit schot de oostelijke begrenzing van een knekelput in de volgende (D-) 
rij van grafplaatsen. 

2 Begravingen niveau B (0,40 m + NAP - 0,00 m NAP) 
Op circa 0,35 m + NAP verscheen in het zand ter hoogte van graf C4 botmateriaal dat 
donkerder gekleurd was dan de resten in de knekelputten erboven en ernaast. Het 
bleek te gaan om de eerste samenhangende begravingsresten in de vorm van een sterk 
vergane kist en meerdere skeletten (S 9). De kist rustte op de verbindingsmuur tus-
sen beide basementen. Vanwege de harde ondergrond waren de lichamen in elkaar en 
tevens door de ondergelegen kist heen gedrukt. Naast de kist langs de zuidelijke rand 
van de muur lagen nog enkele skeletdelen van een los linkerbeen (S 13). Deze botresten 
waren waarschijnlijk afkomstig van graven die waren beschadigd bij de plaatsing van de 
pijler van de kerk in 1912. Bij die gelegenheid bleef wel de kist op de muur achter. Ook 
het vlak ten noorden van de verbindingsmuur ter hoogte van grafplaats C5 bevatte ver-
schillende begravingen. Op circa 0,17 m + NAP lag een incompleet kinderskelet in het 
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25  Niveau A: knekelput direct onder de zerk C5 (S 7) tussen de basementen van de 15de-eeuwse pijlers, 

rechts op de voorgrond de eerste botten uit de tweede knekelput (S 8)

26  Vlaktekening niveau A
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de basementen. Links in het zand de silhouetten van onderliggende kisten (niveau C)

28  Vlaktekening niveau B
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29  Niveau C: bovenin de foto markeren enkele schedels de onderzijde van knekelput spoor 8. De muur tus-

sen de basementen is aan de zuidzijde afgekapt om ruimte te maken voor de aanleg van de pijler in 1912. De 

onderste kist (niveau D: S 16) ligt in donkergrijs vochtig zand. De kistjes (S 14 en S 15) van niveau C (links) zijn 

vanwege het droge zand minder goed bewaard

30  Vlaktekening niveau C
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31  Niveau D: de kist met deksel (S 16) gedateerd 1789 is compleet met inhoud voor nader onderzoek gebor-
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32  Vlaktekening niveau D
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zand (S 10) en daaronder op circa 0,00 m NAP verschenen de contouren van drie kleine 
kisten (S 12, S 14, S 15).
De grafkist en skeletten (S 9) zijn samen geborgen, nadat het geheel met verbandgaas 
en folie was vastgezet op een plexiglasplaat, die op een houten plank kon worden 
geschoven. Met een kraan werd de ingepakte kist uit de kuil getild, waarna het geheel 
ter plekke aan een eerste fysisch antropologisch onderzoek is onderworpen.10 Dit wees 
uit dat de samengedrukte massa maar liefst drie (incomplete) lichamen van bejaarde 
vrouwen en vier losse schedels bevatte. De verschillende lichamen waren door druk van 
boven af op de verbindingsmuur in elkaar geperst. Aangezien het hout totaal vergaan 
bleek en ook de skeletresten incompleet waren, was een conserveringsbehandeling van 
het geheel overbodig en konden de skeletresten individueel worden opgesplitst.11

3 Begravingen niveau C (circa 0,00 m NAP - 0,30 m ÷ NAP)
Een van de drie kistsilhouetten (S 12) in het zand ter hoogte van grafplaats C5 bleek zeer 
vaag. Op circa 0,15 m ÷ NAP waren behalve enkele losse skeletresten geen overblijfse-
len van de kist meer aanwezig. De andere twee silhouetten gaven de contouren aan van 
twee kinderkistjes, die nog wel bewaard waren gebleven maar waarvan het hout sterk 
was aangetast door het droge zand. De kist aan de noordzijde (S 15) was 1,50 m lang 
en 0,30 m breed en bevatte een kinderskelet. Opvallend was dat hoewel het schedeltje 
ontbrak, het hoofd naar het oosten lag, ongebruikelijk voor christelijke begravingen. Het 
andere kistje (S 14) was iets kleiner (1,10 m lang) en bevatte een incompleet kinderske-
let. Dit kistje rustte op een grotere kist (S 16) waarvan de deksel door het gewicht was 
ingedrukt (niveau D). De knekelput aan de oostzijde (S 8) liep nog door tot dit niveau C, 
waarbij de bodem van de put was bedekt met rijen schedels.

4 Begravingen niveau D (circa 0,30 m - 0,60 m ÷ NAP)
De kist (S 16) op dit volgende niveau was iets groter (1,40 m) dan het kistje (S 14) erbo-
ven (niveau C). Het hout van de 4 cm dikke wanden verkeerde in een betere toestand 
dan de hoger gelegen exemplaren, omdat het zand hier vochtiger was: op 0,50 m ÷ 
NAP kwam het grondwater op. Wel was het dunnere deksel gebroken en gedeeltelijk 
ingeklapt door het gewicht van het bovenste kistje. Dit begravingsniveau dateerde uit 
het einde van de 18de eeuw, want in het hoofdeinde van het deksel was met koperen 
kopnageltjes het jaartal 1789 aangebracht. 
In het noordelijk talud werden de ernaast liggende begraving ter hoogte van grafplaats 
C6 aangesneden. Hier kwam de zijkant zichtbaar van een in slechte toestand verkerende 
kist (S 29, 1,52 m lang), waarbij alleen de bodem en de twee kopse kanten nog herken-
baar waren. Aan het voeteneinde lag een rij turfblokken, die ter opvulling van de kist 
hadden gediend. Daaronder bevond zich, gescheiden door een dun laagje zand, nog 
een tweede, volledig intacte, kist (S 25, 1,74 m lang), die bij het volgende begravingsni-
veau E behoorde. De tussenliggende zandlaag (S 30) bevatte vermolde dekselfragmen-
ten en geërodeerd skeletmateriaal dat zoveel mogelijk integraal met zand is verzameld. 
Tussen de botten bleek ook een houten crucifix (EKS-36-1) aanwezig te zijn. 
In het oostelijk en westelijk talud van de opgravingsput werden sporen zichtbaar van de 
volgende begravingen die in één lijn met grafplaats C5 aan weerszijden van grafkist (S 
16) lagen. In de oostwand van de opgravingsput zat het kopse einde van een grafkist 
ter hoogte van grafplaats B8 (S 23). De kist lag onder de knekelput (S 8), waarvan de 
bodem door een laag schedels werd gemarkeerd. Gezien de breedte (0,58 m) betrof het 
waarschijnlijk het hoofdeinde. De kist was nog maar 0,22 m hoog en ingezakt onder het 
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gewicht van de massa knekels erboven. Het zand onder de kist bevatte losse skeletdelen 
(S20) die waarschijnlijk van een al eerder geruimd graf afkomstig waren. In de westwand, 
ter hoogte van grafplaats D8, bevond zich eveneens het uiteinde van een kist, (S 27, 
0,34 m breed, 0,32 m hoog). Deze beide kisten zijn niet geborgen of verder vrijgelegd, 
omdat zij buiten het onderzoeksgebied vielen en ter plekke bewaard bleven. 

5 Begravingen niveau E (circa 0,60 m - 1,00 m ÷ NAP)
Op het volgende niveau begon de vertanding van de verbindingsmuur tussen de base-
menten, die vanaf 0,50 m ÷ NAP naar beneden uitkraagde. Dit was tevens het diepste 
begravingsniveau. Direct naast de muur ter hoogte van grafplaats C5 lagen twee com-
plete kistjes met ieder een kinderskelet. Het ene kistje lag met het brede hoofdeinde 
naar het westen (S 21), het andere precies andersom (S 22). Zo pasten ze strak tegen 
elkaar en namen ze zo weinig mogelijk ruimte in. Dit is weer een aanwijzing (naast het 
skelet in kist S 15 op niveau C) dat bij de begravingen in de kerk een juiste lichaams-
oriëntatie (naar het westen) minder zwaar woog dan het oplossen van ruimtetekort. De 
kistjes waren vervaardigd van stevig, bijna 4 cm dik, hout en nog intact, maar de deksels 
waren dunner en gebroken. Op de bodem lagen boekweitdoppen. Deze zaaddoosjes 
werden, behalve als verpakkingsmateriaal van tere producten als rookpijpen en glaswerk, 
ook vaak in grafkisten gebruikt voor het opnemen van lijkvocht.12

33  Grafkist EKS 23-1 (S 21) uit niveau E na conservering

34  Grafkist EKS 20-1 (S 22) uit niveau E na conservering
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35  De kistjes uit niveau E (S 21 en 22) liggen om en om strak tegen de vertanding van de verbindingsmuur 

tussen de 15de-eeuwse basementen (links). In het noordelijk talud ter hoogte van grafplaats C6 (rechts op de 

foto) is net de zijkant van een naastgelegen grafkist (S 25) zichtbaar met nog een tweede daarboven (S 29), die 

bij het voorgaande begravingsniveau D hoorde

36  Vlaktekening niveau E

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

33



Ten noorden van de beide kindergraven lag (ter hoogte van grafplaats C6) een grote 
grafkist (S 25). Dit was de diepste begraving en ook een van de best bewaarde. De kist 
(1,74 m lang, 0,36 m hoog, de bodem 2,5-3 cm dik, de wanden en het deksel bijna 5 cm 
dik) was intact en het hout verkeerde vanwege de hoge vochtigheidsgraad van het zand 
op deze diepte in uitstekende staat. Zelfs was nog een schildering op het deksel be-
waard, bestaande uit een kruis dat met witte verf op het hoofdeinde was aangebracht. 
Voordat de kist was vrijgelegd liet de zijkant los en bleek ook de inhoud van de grafkist 
geheel ongestoord. De kist was, bij uitzondering, niet volgelopen met zand en het vol-
ledige skelet, dat trouwens met de schedel naar het oosten lag kon als een samenhan-
gend geheel worden geborgen. Tussen de skeletdelen werd een houten kruis gevonden. 
Bijzonder is dat het hoofdeinde van de kist voor een deel was gevuld met houtkrullen, 
terwijl de bodem aan het voeteneinde was bedekt met een dunne laag zaagsel. Deze 
kistvulling diende waarschijnlijk ter vervanging van de boekweitdoppen die vaker voor 
dit doel werden gebruikt.

38  Niveau E: een blik op 

de houten bodem binnenin 

grafkist EKS 37-1 (S 25) via 

de opengeklapte zijkant. 

Rond de skeletdelen aan 

het hoofdeinde liggen 

houtkrullen die als vulmid-

del dienden. Links op de 

voorgrond is een fragment 

van een houten kruis (EKS 

26-1) zichtbaar

37  Niveau E: deksel van de 

onderste grafkist EKS 37-1 

(S 25) waarop met witte verf 

een kruis was aangebracht
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39  Niveau E: de inhoud van grafkist spoor 25 wordt onderzocht, nadat de zijkant was losgeraakt, voordat de 

gehele kist werd vrijgelegd. Daarboven is nog de zijkant van de kist spoor 29 (begravingsniveau D) in het talud 

van de opgravingsput zichtbaar

41  Grafkist EKS 37-1 (S 25) uit niveau E, na conservering

40  Houtsnippers uit grafkist spoor 25
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42  De knekelput in het tweede paalgat (S 42) begon direct onder de 

zerkenvloer. De lange botten van benen waren hoog opgestapeld en 

vormden een wand waarachter schedels, bekkens, schouderbladen en 

ribben waren gestort.

6 Meer knekelput herbegravingen
Er zijn ook skeletresten aangetroffen in de beide kleinere sonderingsputten die werden 
aangelegd langs de muren van de noordwesthoek van de kerk voor de plaatsing van drie 
extra heipalen. De zerkenvloer bestond hier grotendeels uit losse fragmenten, waar-
schijnlijk als gevolg van verstoringen bij de bouw in 1912. Ook de ondergrond bleek hier 
vergraven. In de eerste sonderingsput tegen de noordmuur (S 41) verschenen op 0,39 m 
÷ NAP losse beenderen in het zand. Er lag hier een knekelput met botten van geruimde 
graven die zorgvuldig op soort gesorteerd bij elkaar gelegd waren. Op 0,84 m ÷ NAP 
werd de sondering gestopt omdat het grondwater was bereikt. Op dit niveau waren 
alleen losse skeletdelen in het zand aanwezig en ontbraken intacte begravingen. De 
heipaal kon hier worden geplaatst zonder graven of grafkisten te verstoren, waarna de 
zerkenvloer rond de heipaal werd hersteld. 
In het tweede paalgat aan de westzijde van de ruimte, ter hoogte van de A-rij, werd 
eveneens een knekelput (S 42) aangetroffen. Direct onder de zerkenvloer (vanaf 0,80 m 
+ NAP) lagen de beenderen gesorteerd en gestapeld. Tussen de skeletresten bevonden 
zich ook twee fragmenten van de zerkenvloer. De ondergrond langs de muur was dui-
delijk verstoord bij de bouw in 1912. Ook hier kon de paal worden geplaatst en werd de 
kuil vervolgens aangevuld.

43  Deze crucifix (EKS 36-1) lag in fragmenten tussen skeletdelen in de zandlaag 

(S 30) tussen kist S 29 in niveau D en de kist S 25 uit niveau E (na conservering)
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3.3 Skeletten in de Nieuwezijds Kapel: de voorlopige resultaten van 
fysisch-antropologisch onderzoek 

Het menselijk skeletmateriaal dat tijdens het archeologisch onderzoek in de Nieuwzijds 
Kapel is aangetroffen is voor een deel bemonsterd en overgebracht naar het Amster-
dams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam voor fysisch-an-
tropologisch onderzoek.13 De menselijke skeletresten bleken over het algemeen goed 
geconserveerd. In enkele gevallen was het hoofdhaar bewaard en één schedel bevatte 
zelfs nog de verdroogde en verzeepte resten van de hersenen, waarbij de vorm van de 
grote en de kleine hersenen goed was te onderscheiden. Daarnaast waren er in de graf-
kisten ook de resten van kleding aanwezig, zoals benen en houten knoopjes, en in één 
geval een gebreide kniekous om het onderbeen van een oudere vrouw. Ondanks hun 
goede staat van behoud vertegenwoordigden de botresten niet altijd complete indivi-
duen, omdat kisten in elkaar waren gedrukt en de skeletten waren gefragmenteerd. Dit 
gold zeker voor de skeletresten uit de knekelputten die elke gearticuleerde samenhang 
misten. Toch waren de onderzoeksmogelijkheden van de skeletmonsters veelbelovend. 

Het fysisch-antropologisch onderzoek was bedoeld om aan de hand van zoveel mo-
gelijk biologische en biometrische kenmerken van de botresten en skeletten inzicht te 
krijgen in de levensomstandigheden van de Amsterdamse bevolking vanaf het einde 
van de 16de tot de derde kwart van de 19de eeuw. Hiertoe werd van alle individuen 
het geslacht, de leeftijd bij overlijden en de lichaamslengte bepaald, evenals eventueel 
aanwezige pathologische botveranderingen. Geslachtsbepaling vindt plaats op basis 
van secundaire geslachtskenmerken van de schedel en het bekken en is daarom alleen 
mogelijk bij volwassenen. Leeftijd kan met verschillende methoden worden vastgesteld. 
Leeftijdsschattingen bij kinderen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van het melk- en 
definitieve gebit evenals de lengte van de pijpbeenderen en de ossificatie van de skelet-
delen. Bij volwassenen wordt gekeken naar degeneratiekenmerken zoals de sluiting van 
de interne schedelnaden, de slijtage van het os pubis (schaambeen) en de botstructuur 
in de proximale gewrichtuiteinden van de femur (dijbeen) en humerus (opperarmbeen).  
Lichaamslengte wordt gereconstrueerd aan de hand van de lengte van de pijpbeen-
deren. Onderzoek van de lichaamslengte biedt indicaties over de gezondheid van de 

44  Schedel (EKS-31) met goed geconserveerd hoofdhaar en hersenen
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overledenen. Onder gunstige omstandigheden zal een individu zijn/haar maximale groei 
bereiken, terwijl minder goede levensomstandigheden en ziekten lengtegroei kun-
nen belemmeren. Er is dus een direct verband tussen lichaamslengte en de algemene 
gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen. Het aantal skeletten uit de Nieuwezijds 
Kapel dat voor een dergelijke lengtemeting in aanmerking kwam was zo klein dat 
uitspraken hierover niet als representatief voor een bepaalde bevolkingsgroep of laag 
uit de bevolking beschouwd kunnen worden. Hoewel het ging om een relatief beperkt 
aantal skeletten bieden de botresten nog andere aanwijzingen over levensomstandig-
heden en gezondheid. Het betrof ondermeer defecten in het tandglazuur, zichtbaar aan 
rijen putjes en horizontale groeven op de tand of kies, die in verband staan met episo-
den van slechte gezondheid tijdens de groei. Verder bood de aanwezigheid van sporen 
van cariës inzicht in de mondhygiëne en mate van koolhydraatrijke voeding. De opkomst 
hiervan in deze periode werd vooral gerelateerd aan de invoer van rietsuiker, eerst voor-
behouden aan de rijkere klasse, later door de prijsdaling ruimschoots beschikbaar voor 
de gehele bevolking.
Een andere belangrijke aanwijzing voor de gezondheid en de voedingsgesteldheid van 
een populatie is het voorkomen van Engelse ziekte ofwel rachitis. Deze ziekte wordt ver-

45  Kinderskelet (EKS-22) uit 

grafkist spoor 22 (begra-

vingsniveau E)

46  Skelet (EKS-25) uit grafkist (EKS-37-1) (S 25, begravingsniveau E)

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

38



oorzaakt door een tekort aan vitamine D. De vorming van vitamine D in de huid wordt 
gestimuleerd door ultraviolet licht. Bij een gebrek aan zonlicht, wat wordt veroorzaakt 
door het dragen van bedekkende kleding of vooral veel binnenshuis verblijven, ontstaat 
een tekort. Vitamine D bevordert ondermeer de opname van calcium uit de voeding wat 
belangrijk is voor de vorming van stevige botten. Een vitamine D gebrek kan hierdoor 
leiden tot het doorbuigen en zelfs ernstige vervorming van de pijpbeenderen. Dit is 
vooral het geval bij de botten uit de onderbenen omdat die het meeste lichaamsgewicht 
moeten dragen. De naamgeving houdt verband met het veelvuldige voorkomen van 
deze ziekte in Engeland, ten tijde van de periode van de industriële revolutie, toen de 
levensomstandigheden slecht waren, met kinderarbeid en arbeiders in de fabrieken die 
weinig daglicht zagen en een slechte voeding hadden.

1 Omvang, samenstelling en gezondheid van de onderzochte groep individuen 
Het bemonsterde skeletmateriaal bestond uit minimaal 36 individuen: in 23 gevallen 
ging het om min of meer complete skeletten, bestaande uit 5 mannen, 8 vrouwen en 
10 kinderen, maar van 13 individuen (12 volwassenen en een kind) waren slechts enkele 
losse skeletdelen aanwezig. 

Eén van de begravingen (S 25) viel in het bijzonder op door de geheel intacte kist waar-
op in witte verf een kruis geschilderd was, een vulling van houtsnippers, een compleet 
skelet en een houten kruisje. Het skelet was van een vrouw van circa 50 tot 70 jaar oud. 
Zij was 1,50 m lang en leed tijdens haar leven aan verschillende aandoeningen. Tijdens 
haar jeugd had zij rachitis. De wervelkolom vertoonde een zijwaartse kromming  
(scoliose) en sporen van degeneratie. Haar gebit was aangetast door cariës, bovendien 
had zij een aantal tanden en kiezen al tijdens haar leven door tandbederf verloren. Op 
enkele resterende tanden waren verstoringen in de glazuurvorming (hypoplasieën) zicht-
baar, die in verband worden gebracht met perioden van slechte gezondheid in de jeugd, 
toen de gebitselementen werden gevormd.

Uit de leeftijdsmetingen bleek een opvallend hoge leeftijd van de volwassenen. Het me-
rendeel was ouder dan 50 jaar bij overlijden. Dit strookte niet met het sterfteprofiel voor 
deze periode dat een volwassensterfte tussen de 20 en 40 jaar vertoont. Ook het beeld 
van de kindersterfte was afwijkend van het demografische profiel voor die periode. De 
meeste kinderen waren tussen de 2 en de 4 jaar gestorven terwijl naar verwachting de 
hoogste kindersterfte in het eerste levensjaar plaatsvond. Mogelijk hing de sterfte in de 
leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar samen met het beëindigen van de borstvoeding waarna 
voor het kind een kwetsbare periode aanbrak. Deze onderzoeksresultaten deden ver-
moeden dat de onderzochte skeletten geen representatieve steekproef vormden van de 
laat-16de tot 19de-eeuwse Amsterdamse bevolking. Bijzetting in de kerk was niet voor 
iedereen weggelegd en hing samen met zowel religieuze als maatschappelijke factoren. 
Bovendien omvatte de steekproef slechts 36 van de naar schatting 1400 nog aanwezige 
begravingen. De afwezigheid van in het eerste levensjaar gestorven kinderen duidde 
er mogelijk op dat deze elders in de kerk waren begraven. Ook is denkbaar dat ze een 
andere sociale status hadden dan die van hun ouders of oudere kinderen en daarom niet 
in de kerk, maar op andere begraafplaatsen zijn bijgezet.
Tandglazuur-hypoplasieën, zoals bij de vrouw in kist S 25 (EKS-25), zijn bij 25% van de 
individuen waargenomen. Bovendien had bijna de helft van de onderzochte individuen 
last van cariës. Rachitis kwam voor bij 29% van de 23 individuen uit de Nieuwezijds 
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Aantal individuën per leeftijdsklasse van vijf jaar
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0-4      5-9     10-14   15-19   20-24   25-29  30-34   35-39  40-44  45-49   50-54   55-59  60-64   65-69   70-74  75-80

Kapel, een opmerkelijk hoog percentage. Deze bevinding roept de vraag op waarom 
deze ziekte, die vooral geassocieerd wordt met de armere klassen in de samenleving, 
veel voorkwam bij de begravingen in de Nieuwezijds Kapel, een groep waarvan ver-
wacht werd dat dit de meer geprivilegieerden in de samenleving betrof. Wellicht waren 
de levensomstandigheden voor de Amsterdamse bevolking in zijn geheel zo slecht dat 
het voorkomen van rachitis niet aan sociale klasse gebonden was, maar dat ook de meer 
welgestelden ermee te maken hadden. 

Het fysisch-antropologisch onderzoek van deze relatief kleine serie skeletresten heeft 
inzicht verschaft in de leeftijd, het geslacht, lichaamslengte en gezondheid van de ver-
schillende individuen. Het ging om een steekproef, die een indruk gaf van het potenti-
eel voor verder onderzoek naar de demografische samenstelling, de gezondheid en de 
verschuivingen daarin gedurende 17de t/m 19de eeuw in Amsterdam. In de kapel is een 
uitzonderlijke grafpopulatie aanwezig die op dit vlak een samenhangende en omvang-
rijke verzameling gegevens kan bieden. Die zijn ook van belang voor de vergelijking met 
andere sociale groepen binnen en buiten de stad. Met nieuwe onderzoekstechnieken 
kunnen nog tal van details over de begraven personen worden achterhaald. Zo geeft 
biochemisch onderzoek van een aantal stabiele isotopen (strontium, zuurstof, zwavel en 
lood) in het tandglazuur informatie over de herkomst van een individu en uiteindelijk 
over de homogeniteit van de populatie. Er kan worden vastgesteld of de begraven per-
sonen uit Amsterdam of uit andere gebieden afkomstig waren. Hiermee kan de regio-
nale betekenis van de kerk worden belicht. Ook kan de samenstelling van het voedselpa-
troon worden gereconstrueerd aan de hand van botcollageen. Door middel van koolstof 
(13C) en stikstof (15N) analyse wordt vooral de herkomst van proteïnen belicht, met oog 
op een onderscheid tussen marine voedselbronnen (vis), van landdieren en plantaardig 
voedsel. Tenslotte vindt DNA onderzoek steeds meer toepassing in de archeologie. 
Door middel van erfelijkheidsonderzoek kunnen verwantschapsbanden worden herkend 
en erfelijke ziekten of genen die juist bescherming tegen bepaalde ziekten bieden wor-
den opgespoord. Het nog aanwezige skeletmateriaal in de Nieuwezijds Kapel biedt een 
belangrijke fysisch antropologische informatiebron over het leven van Amsterdammers in 
de 17de t/m 19de eeuw en de rol van de Nieuwezijds Kapel als begraafplaats. 

47  Sterftecurve op basis van de sterftegegevens van 23 individuen uit het Nieuwezijds Kapel skeletmateriaal 
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4 Synthese en conclusies

Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat zich in de ondergrond van de 
Nieuwezijds Kapel cultuurhistorische resten van hoge waarde bevinden. Onder het 
huidige vroeg 20ste-eeuwse gebouw bleek een vloer met hardstenen grafzerken van de 
oorspronkelijke kerk aanwezig. Het ging om het middendeel van de 15de-eeuwse kerk 
met nog circa 200 zerken die na de sloop van het voorste deel en het koor 1908 in situ 
bewaard bleven. Behalve zerken waren er in de vloer ook acht basementen van de pijlers 
van het middenschip bewaard. Deze stamden hoogstwaarschijnlijk uit de laatste her-
bouw- en uitbreidingsfase van de kerk die rond 1500 was voltooid na verwoesting door 
de stadsbrand van 1452.

Het archeologische programma was in de eerste plaats gericht op nauwkeurige do-
cumentatie van alle zerken en oorspronkelijke bouwelementen ter plekke. Daartoe is 
de gehele vloer op schaal ingemeten. Circa 54 zerken waren voorzien van inscripties 
en decoraties en zijn afzonderlijk op tekening en foto vastgelegd voor verder archief-
onderzoek. Uit de grafopschriften viel op te maken dat de zerken dateerden uit circa 
1600-1860, de periode na de Alteratie van 1578 toen de kapel in protestantse handen 
overging. Nadat het gebouw enkele jaren diende voor de opslag van allerlei handels-
waar kreeg het in 1595 weer een kerkelijk gebruik. Tot laat in de 19de eeuw hebben hier 
begravingen plaatsgevonden. 

Gezien het cultuurhistorisch belang van de vloer werd het bouwplan aangepast om 
schade aan de zerken en onderliggende begravingen te voorkomen. Voor het nieuwe 
bouwplan was een funderingsonderzoek van de oorspronkelijke basementen nodig. 
In dat kader heeft BMA het inventariserend veldonderzoek uitgebreid met drie klein-
schalige sonderingen. Daarbij kwam aan het licht dat de fundering afweek van de in de 
15de eeuw gebruikelijke roosterconstructies op kleef. Het metselwerk rustte op brede 
houten platen die weer waren ondersteund door dwarsbalken op heipalen. Tevens waren 
de basementen in de lengte richting van de kerk aan elkaar geschakeld met een zware 
muur. Dit bevorderde de funderingsstijfheid en zorgde er ook voor dat de zerkenvloer 
na de sloop in 1912 alleen in de middenruimte verzakte en tussen de basementen recht 
bleef. Een dergelijk funderingswijze wijst op een grondige aanpak waarbij zeker voor 
15de-eeuwse begrippen zware voorzieningen waren getroffen. De historische funderin-
gen waren zo solide dat ze voor een alternatieve ondersteuning konden dienen en de 
historische vloer integraal bewaard bleef.

De sonderingen boden belangrijke en nieuwe informatie over de eventuele aanwezig-
heid van graven onder de vloer. In de zuidoosthoek van de kerk was sprake van een 
hoge dichtheid van begravingen. De onderzochte grafkuilen onder drie zerken waren 
gemiddeld 2,50 m diep (van 1,35 m NAP tot 1,00 m ÷ NAP) en bevatten gemiddeld 
zeven begravingen boven elkaar. Hieruit bleek in ieder geval dat de beschikbare be-
gravingsruimte optimaal werd benut. De vondst (op 0,60 m  ÷ NAP) van een grafkist 
met het jaartal 1789 op het deksel deed vermoeden dat de meeste begravingen uit de 
18de eeuw dateerden. Aangezien het een steekproef betrof blijft de mogelijkheid open 
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dat oudere, 17de-eeuwse bijzettingen elders onder de vloer aanwezig zijn. De houten 
grafkisten en skeletten waren onder het grondwaterniveau (vanaf 0,50 m ÷  NAP) goed 
bewaard, terwijl de hoger gelegen bijzettingen in droog zand meer van erosie hadden te 
lijden. Naast deze individuele begravingen in grafkisten zijn tijdens de sondering ver-
schillende knekelputten met grote hoeveelheden losse beenderen aangetroffen. Dit zijn 
zonder twijfel herbegravingen uit 1908 vanwege de graven die tijdens de sloop waren 
geruimd. 

De grafkisten en hun inhoud leverden de eerste concrete gegevens over de godsdiensti-
ge achtergronden van de begravingen na de Alteratie. De vondst van enkele crucifixen 
en van geschilderde kruizen op grafkistdeksels duidde op katholieke begrafenisrituelen 
en een voortzetting van het katholiek gebruik van de begraafplaats in de protestante 
periode. Opvallend was ook dat enkele van de dertien onderzocht kisten met het hoofd-
einde naar het oosten waren gekeerd. Deze afwijking van de westelijke begravingsoriën-
tatie hing waarschijnlijk meer met praktische omstandigheden samen om zoveel mogelijk 
van de (taps toelopende) kisten per vierkante meter kwijt te kunnen. 

Een bemonstering van skeletresten in en rond de grafkisten en uit verschillende knekel-
putten (in totaal 36 individuen) bood gelegenheid tot een eerste fysisch-antropologisch 
onderzoek naar de begravingenpopulatie. Opvallend aan de voorlopige reslutaten zijn, 
ondanks het relatief geringe aantal individuen, de vele aanwijzingen voor een slechte ge-
zondheid. Op het botmateriaal zijn naast sporen van infecties en aantasting door tumors 
opvallend veel gevallen van rachitis, Engelse ziekte, geconstateerd. Deze aandoening 
is het gevolg van slechte levensomstandigheden met eentonige voeding en te weinig 
zonlicht. Aangezien de ziekte vooral bij de armere klassen in de samenleving voorkomt, 
weerspreekt deze uitkomst de verwachting dat in kerken over het algemeen de meer 
welgestelden werden begraven. Ook zouden deze feiten erop kunnen duiden dat rachi-
tis in de 19de eeuw ook onder de rijkere lagen van de Amsterdamse bevolking voor-
kwam. De opgraving betrof een steekproef van het totaal aantal begravingen, maar leidt 
wel tot een inschatting mogelijk van het potentieel aan gegevens over leeftijd, geslacht, 
lichaamslengte en gezondheid van de gelovigen die zich in de kapel lieten begraven. Er 
van uitgaande dat de knekelputten slechts op een paar plaatsen zijn aangelegd en de 
ondergrond van de 200 zerken grotendeels onberoerd is, zouden er met zeven begravin-
gen per grafplaats nog minstens 1400 begravingen intact zijn. 
Het is duidelijk dat de vloer van de Amsterdam Dungeon een rijk cultuurhistorisch archief 
herbergt, bestaande uit zerken en inscripties en in de ondergrond honderden grafkisten 
met skeletten. Het zijn unieke resten van de Amsterdamse bevolking in de 17de, 18de 
en 19de eeuw, uit wetenschappelijk oogpunt een uitzonderlijke informatiebron over de 
lichamelijke aspecten van historische Amsterdammers maar bovenal stille relicten van 
een kerkelijke en religieuze plek in de oude stad.  
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5 Summary

In 1345 a miracle involving a sacred host took place in a house on Kalverstraat, and 
led to the construction of a chapel, which attracted pilgrims from all over Europe. Two 
city fires, in 1421 and 1452, destroyed that building but not the significance of the site. 
Rebuilding and expansion led to a three-aisled chapel, completed about 1500, which 
stretched from the Kalverstraat to the western bank of the Amstel river (Rokin). After 
1578, following ‘The Alteration’ in which the Protestants took over the city’s administra-
tion from the Catholics, the chapel was used for Protestant services. 

In 1908 the 15th-century chapel was pulled down and replaced, in 1912, by a smal-
ler structure. By 2005 this structure was no longer used for religious services and was 
incorporated into an amusement park called the ‘Amsterdam Dungeon’. The proposed 
alterations included a roller coaster requiring foundations with the potential to impact 
the archaeological record. An assessment was carried out by the Bureau Monumenten & 
Archeologie, Amsterdam’s City Office for Monuments and Archaeology.
Removal of a concrete floor led to the discovery of the original chapel floor together 
with eight pillar bases of the building’s middle aisle. Prior to the construction of the 
1912 chapel, this floor was buried under a layer of sand. The floor was made out of 200 
tombstones, 54 of which had inscriptions or decorations. As the original numbers indica-
ted, the tombstones and graves had never been relocated. 

Three test units were opened to obtain information on the deposits under the floor. In 
particular, the test unit in the southeast corner showed a high density of inhumations. 
Here, on average, the grave shafts were 2.50 m deep, containing seven layers of burials. 
Given the date on the lid of one of the coffins, 1789, most of these graves presumably 
date to the 18th century. In total 36 individuals from inhumations and bone pits, dug bet-
ween 1908 and 1912 to re inter remains disturbed during the construction of the 1912 
chapel, were sampled during this assessment. Physical-anthropological examinations 
revealed a wealth of data on the age, sex, and health of the recovered individuals.  

Many of the skeletons exhibited symptoms of poor health. The number of individuals suf-
fering from rickets was exceptional, as this is considered a disease of low economic status. 
The high percentage of rickets in this population contradicts the popular view that only 
the wealthy were buried in churches. Another anomaly was the recovery of several crosses 
– symbols of the Catholic religion – from graves dating to the Protestant era.

Apart from a few 20th-century intrusions, the archaeological record of the Nieuwezijds 
Kapel was found to be largely intact. Based on the assessment, it is estimated that the 
site contains the skeletal remains of at least 1,400 Amsterdam citizens from the 17th, 
18th, and 19th centuries. This represents a treasure trove of bio-archaeological data, but 
perhaps more importantly, it is also a silent relict of one of Amsterdam’s most sacred 
places. To protect this resource, the footings of the roller coaster were redesigned, and it 
now rides on the pillar bases of the 15th-century Nieuwezijds Kapel.
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5.1 List of figures

1 The location of the site within Amsterdam’s city centre. 
2 The site in its present day topography.
3 Three 15th-century Amsterdam religious badges, unearthed on the banks of the river 

Amstel (Rokin), in the vicinity of the chapel. The badge on the left (ROK-1-1) is the old-
est known example (1400-1450), showing the sacred host in the hearth. The other two 
badges, depicting the host accompanied by angels (1475-1525) are more common.

4 A view of the Nieuwezijds Kapel from across the Rokin in 1663.
5 This interior view of the Nieuwezijds Kapel dates from the second half of the 18th 

century and shows gravediggers at work.
6 Fragment of the tombstone of Gerret Geurtsen Dootshooft and his wife (grave B 21).
7 Ramadan in the Fatik Mosque, housed in the Nieuwezijds Kapel, in 1976.
8 Prayer beads, found in the sand sealing the tombstones. 
9 This test unit held tombstones K 412 through K 422. Tombstones K 420 and K 421 flank 

an octagonal pillar base belonging to the chapel’s middle aisle, constructed in the sec-
ond half of the 15th century. The tombstone east of the base was cut to fit the space. 

10 The air inside the building filled with dust during the exposure of the tombstone floor.
11 A thin layer of cement covered a number of stones, and had to be removed with 

hammers and chisels.
12 The floor of tombstones in the northeast corner of the chapel became visible after 

removal of the 20th-century concrete floor and sand. Standing among the stones 
are the eight bases of the Late-Medieval chapel’s middle aisle, while the pillar in the 
background belongs to the present chapel.

13 This overall plan of the chapel floor was drawn stone by stone, as each was individu-
ally mapped. Green highlighting marks the 54 engraved tombstones.

14 This overall site plan shows the test unit between column bases 4-3 and 4-4, and the 
two smaller test units in the northwest corner of the chapel.

15 This overview shows the tombstone floor after the sand had been removed.
16 This bird’s eye view of the floor shows both the 15th-century pillar bases and pillars of 

the 1912 chapel.
17 This overall ground plan shows the elevations of the site. The 15th-century bases are 

marked in red, and the four 1912 pillars are grey. Blue shows depressions, while green 
zones indicate higher areas. Clearly visible are two higher zones where the pillars stood.

18 Dark green marks the exposed pillar bases of the 15th-century chapel, while features 
4-1/8, in light green, are the projected locations of the remainder of the foundation, 
outside of the study area. The choir, at top, faces the Rokin.

19 In most cases the tombstones were shaped to fit around the column bases, showing 
that the pillars predate the tombstone floor.

20 The elongated foundation of a pulpit remains attached to column base 4-2.
21 Reconstruction of the foundation of the pillar bases with the connecting wall.
22 Sections of the tombstones had to be lifted to carry out the archaeological testing 

under the floor. To reduce the impact, this test unit was placed at the southeast pillar 
of the 1912 chapel.

23 This coffin handle was recovered from feature 7, a 20th-century bone pit filled with 
materials disturbed during the construction of the 1912 chapel.

24 The re-deposited early material recovered in the 20th-century bone pit, feature 7, 
includes fragments of wooden coffin lids with inscriptions written in copper nails.
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25 This view shows level A of the 20th-century bone pit feature 7, under stone C5, be-
tween pillar bases of the Medieval chapel. These pits were used for the re-interment of 
human remains and materials uncovered during the construction of the 1912 chapel. 
Bones in situ in a second 20th-century bone pit are visible in the right of the picture.

26 Test unit, features in plan level A.
27 This view of level B in the test unit shows the 20th-century bone pit feature 8 in the 

rear wall, and a coffin sitting on a foundation wall connecting the column bases on 
the right. Traces of more buried coffins were visible in the sand at the centre.

28 Test unit, features in plan level B.
29 In this view of the test unit, level C, the skulls in the upper left corner mark the 20th-

century bone pit feature 8. The wall between the column bases was partly removed 
for the construction of the 1912 pillar. Moist soil around the level D coffin, feature 16, 
apparently created better conditions for preservation than the dry sand around the 
level C coffins, features 14 and 15.

30 Features in plan, level C.
31 The level D coffin, feature 16, was lifted intact and sent to the conservation lab. The 

coffin lid bears of date of 1789.
32 Features in plan, level D.
33 Feature 21, a coffin from level E, after conservation.
34 Feature 22, a coffin from level E, after conservation.
35 The coffins in level E, features 21 and 22, were placed head to toe to conserve space 

and set against the wall connecting the pillar bases. Also visible is the side of a flank-
ing coffin, feature 25, as well as the burial stacked on top in level D, feature 29.

36 Features in plan, level E.
37 This view shows the bottom of a coffin, feature 25, still in situ in level E. A white cross 

was painted on the coffin lid.
38 This view shows the interior of coffin feature 25, still in situ in level E, as first seen 

after removing of the side plank. Wood chips were apparently used to fill the coffin, 
and they remain visible packed around the skull. In the left foreground is a fragment 
of the wooden cross.

39 A view of the test unit during the work at burial level E. In the rear wall, coffin feature 
29 in level D sits on top of coffin Feature 25 in level E. A hole in the side of feature 25 
allowed that burial to be examined before it was exposed from above.

40 These woodchips were used to fill the space inside of coffin feature 25.
41 The coffin feature 25 from level E after conservation.
42 In the second test unit, feature 42, the tombstone floor lay directly on another 20th-

century bone pit containing material from burials disturbed during the construction 
of the 1912 chapel. In this pit, long bones were piled up as a retaining wall to contain 
the skulls, pelvic bones, scapulae and other small finds.

43 This crucifix was recovered from skeletal remains in a thin layer of sand between cof-
fin feature 29 in level D and coffin feature 25 in level E. Feature 25 had a white cross 
painted on the lid and a wooden cross inside the coffin.

44 Exceptional conditions inside the grave preserved hair as well as the brain of this 
individual (EKS-31).

45 Disarticulated and categorically organized for cataloguing during osteological analy-
sis, this skeleton belonged to a juvenile and was recovered from feature 22, level E.

46 The skeletal remains from coffin feature 25 presented for osteological examination.
47 Mortality table of the 23 excavated individuals from the Nieuwezijds Kapel.
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Bijlage 1  AMIS-formulier14

Topocode:   EKS   Stadsdeel: Amsterdam–Centrum

Huidig adres:    Rokin 78

Loman adres:    Rokin 80  Loman kaartblad: buurt E

Coördinaten:    121.251 / 487.026 

Aard onderzoek:   Inventariserend Veldonderzoek met aansluitend 
     Archeologische Opgraving 
Instantie:    Gemeente Amsterdam,
     Bureau Monumenten & Archeologie
Begindatum onderzoek:  22 maart 2005
Einddatum onderzoek:   26 april 2005

CIS-code:   9405

Beknopte omschrijving
Verbouwingsplannen waren aanleiding voor archeologisch onderzoek in de Nieuwe-
zijds Kapel. Onder de betonvloer van de huidige kapel bleek een vloer met circa 160 
complete zerken (op een totaal van circa 200 grafplaatsen) en 8 zuilbasementen van de 
voorganger te liggen. De funderingsresten horen bij de kapel die na de stadsbrand van 
1452 is herbouwd. De grafzerken dateren uit de laatste jaren van de 16de eeuw tot in de 
19de eeuw. Bij aanvullende sonderingen zijn knekelputten en begravingen aangetroffen. 
De opgraving betreft een steekproef maar toont de hoge dichtheid van de begravingen 
in de kapel aan met een gemiddelde van 7 lagen kisten per grafplaats, die met name uit 
de laatste helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw dateerden.

Context 1
Periode: NT   Datering van: 1450 tot 1500
Thema: Religie
Object: Kapel 
Structuren: Fundering en basementen

Context 2
Periode: NT   Datering van: 1575 tot 1875
Thema: Religie
Object: Kapel
Structuren: Begravingen
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Bijlage 2  Sporen

spoor NAP NAP
onder

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering

1 1,60 m + 1,20 m + 15-30 cm dikke zandlaag, op S 2 ondergrond beton-

vloer

3 EKS-1 1900-1925

2 1,45 m + 1,20 m + vloer bestaande uit platte 

rechthoekige stenen van blauwe 

hardsteen, deels met inscripties, 

onder S 1

zerkenvloer vanaf 

1595

4 1575-1912

3 1, 66 m + 1,61 m + vierkante basementen van beton 

met zuilen, door S 2

zuilen kapel 1912 7, 8, 42 1912-1925

4 1,58 m + 1,46 m + gemetselde, 8-hoekige, base-

menten met vertanding, groten-

deels baksteen, ook natuursteen, 

8 stuks in 2 rijen van 4, op één 

niveau met S 2 gesloopt

fundering zuilen na 

1421

11, 5 EKS-2 

EKS-4 

EKS-5

1400-1500

5 1,51 m + van baksteen gemetselde poer, 

aan noordzijde van basement 4-

2, later aangeheeld met  S 6

fundering preekstoel 4, 6 1575-1625

6 1,62  m + 1,59 m + vloertje van moderne Waalsteen 

over S 5 en 4-2

egalisatielaag 5, 2 EKS-3 1575-1625

7 1,23  m + 0,75 m + concentratie skeletresten niet 

meer in situ, minimaal 24 indivi-

duen, in graf C5, ten O van S 28, 

in S 17

knekelput, niveau A 3 EKS-6 

EKS-7

1908-1912

8 1,09 m + 0,37 m + concentratie skeletresten niet 

meer in situ, ten O van S 7  in S 

17 onder S 2

knekelput, niveau A 3 EKS-12 1908-1912

9 0,34 m + 0,06 m + samengedrukte resten van ske-

letdelen en enkele grafkisten, op 

S 11, ten Z van S 10 en in S 17

bijzetting 4 indivi-

duen, niveau B

EKS-11 

EKS-15 

EKS-30 

EKS-31 

EKS-32

1775-1875

10 0,17 m + 0,08 m + skeletresten ten N van S 9, in 

S 17

kinderskeletdelen, 

niveau B

EKS-9 1775-1875

11 0,06 + 1,30 m - dwarsmuur van baksteen (rood, 

22,5 x 10,5 x 3,5 cm), verbindt 

de basementen S 4, onder S 9, 

aan zuidzijde gedeeltelijk verwij-

derd voor de aanleg van S 3

fundament kapel na 

1421

4 1400-1500

12 0,02 m + 0,05 m ÷ kistsilhouet met enkele botres-

ten in het zand, ten Z van S 14, 

dunne laag

kindergraf, niveau B EKS-16 1775-1875

13 0,13 m + 0,06 m + enkele botten van linker been, 

ten Z van S 9 op S 11, rest ver-

wijderd bij aanleg S 3

skeletresten, niveau 

B

3 EKS-14 1775-1875

14 0,03 m ÷ 0,19 m ÷ houten kist 110 cm lang, uiteen-

gevallen, deels ingezakt in S 16

grafkist met kinder-

skelet, niveau C

EKS-17 1775-1875

15 0,03 m ÷ 0,19 m ÷ houten kist van 150 x 30 cm, be-

vat botresten, schedel ontbreekt

grafkist met kinder-

skelet, niveau C

EKS-18  

EKS-19

1775-1875
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spoor NAP NAP
onder

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering

16 0,30 m ÷ 0,58 m ÷ kist uit één stuk, 3-4 cm dik, 140 

cm lang, 34 cm breed, deksel 

deels ingezakt door bovenlig-

gende kist S 14, met koperen 

nageltjes is jaartal aangebracht

grafkist, niveau D EKS-33 1789

17 1,40 m + 0,16 m ÷ droog zand (boven grondwater) 

waarin grafkisten zijn gelegd, bo-

ven S 18, loopt naar het noorden 

dieper weg

opgebracht zand tbv 

begravingen

1575-1625

18 0,53 m ÷ 0,95 m ÷ vochtig zand (grondwater 

invloed) waarin grafkisten zijn 

gelegd, onder S 17, op S 26. 

(loopt af naar het noorden)

opgebracht zand tbv 

begravingen

1575-1625

19 0,70 m + 0,40 m + verrommelde zandlaag onder S 

7 en boven niveau van S 9, bevat 

skeletdelen

skeletdelen, niveau A EKS-10 1775-1875

20 0,40 m ÷ 0,90 m ÷ skeletdelen onder S 23, in S 17 

net boven grens met S 18

losse skeletdelen EKS-24 1575-1775

21 0,58 m ÷ 0,76 m ÷ kist naast S 22, 130 cm lang, 

voeteneinde 24 - 20 cm breed 

en 20,5 cm hoog, hoofdeinde 40 

cm breed

grafkist met kinder-

skelet, niveau E

EKS-21 

EKS-23

1575-1775

22 0,54 m ÷ 0,86 m ÷ kist uit 4 cm dikke planken, ligt 

naast S 21, 106 cm lang, voeten-

einde 30 breed en hoofdeinde 

44 cm

grafkist met kinder-

skelet, niveau E

EKS-20 

EKS-22

1575-1775

23 0,10 m ÷ 0,45 m ÷ hoofdeinde van 58 cm breed en 

max 22 cm hoog in het westpro-

fiel onder S 8

grafkist, niveau D 1575-1775

24 zie S 29

25 0,65 m ÷ 0,95 m ÷ kist 174 cm lang, 36 cm hoog, 

hoofdeinde 54 cm lang, voeten-

einde 36 cm, op deksel wit kruis 

geschilderd, onder S 24/29, ligt 

deels in S 26

grafkist, niveau E EKS-25 

EKS-26

1575-1775

26 0,95 m ÷ 1,70 m ÷ zandlaag met bouwpuin resten 

en baksteenfragmenten, onder 

S 18,

bouwlaag EKS-29 

EKS-42

1400-1500

27 0,30 m ÷ 0,64 m ÷ kopse kant kist 34/42 x 33 cm, in 

S 18, ter hoogte van S 24

grafkist, niveau D 1575-1775

28 0,78 m + 0,08 m + houten schot 103 x 70 cm, ten 

westen van S 7, uitgestulpt, 

botdelen steken uit

keerschot knekelput 1775-1875

29 0,40 m ÷ 0,60 m ÷ kist 152 cm lang,  boven S 25 grafkist, niveau D EKS-34 

EKS-35

1575-1775

30 0,60 m ÷ 0, 65 m ÷ losse skeletdelen tussen S 29 

en 25

skeletdelen EKS-36 1575-1775
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spoor NAP NAP
onder

beschrijving interpretatie associatie vondstnr datering

31 1,37 m ÷ 1,41 m ÷ houten lat (4 x 8 cm ) gespijkerd 

op S 32, tegen voet metselwerk 

S 11

fundering, niveau F 1400-1500

32 1,41 m ÷ 1,51 m ÷ langshout (grenen 10 x 48) onder 

gemetselde voet basement en 

parallel aan S 35, op S 32 zit op 

S 31 gespijkerd

fundering, niveau F 33 EKS-39 1400-1500

33 1,44 m ÷ 1,54 m ÷ ‘kesp’ eikenhout 10 x 36, onder 

langshout S 35 van verbindings-

muur S 11, ondersteund door 

heipaal S 40

fundering, niveau F 1400-1500

34 1,36 m ÷ 1,44 m ÷ grenenhout, 8 x 34 cm, langs-

hout onder vertanding voet 

pilaarbasement, parallel aan S 35 

op S 37

fundering, niveau F 1400-1500

35 1,30 m ÷ 1,41 m ÷ grenen houten plaat, 11 cm 

hoog, minstens 48 cm breed, 

onder S 11, tegen S 32

langshout fundering, 

niveau F

1400-1500

36 1,51 m ÷ 1, 66 m ÷ balk van 15 x 22 cm (lengte niet 

bekend) onder S 32 en 35, rust 

op S 38 en 39

fundering, niveau F EKS-40 1400-1500

37 1,36 m ÷ 1,46 m ÷ kesp onder S 34, 10 cm hoog, 26 

cm breed

fundering, niveau F 1400-1500

38 1,66 m ÷ heipaal, ø 24 cm, op 12-14 cm 

van S 39, ondersteunt S 36

fundering, niveau F EKS-41 1400-1500

39 1,66 m ÷ heipaal, ø 24 cm geschat, 12-14 

cm van S 38, ondersteunt S 36

fundering, niveau F 1400-1500

40 1,54 m ÷ heipaal, ø 24 cm, ondersteunt 

S 33

fundering, niveau F 1400-1500

41 0,39 m + 0,84 m ÷ skeletdelen, niet meer in situ, 

gestapeld en enigszins gesor-

teerd

knekelput 3 1908-1912

42 0,80 m + 0,69 m ÷ skeletdelen, niet meer in situ, 

gestapeld en enigszins gesor-

teerd

knekelput 3 1908-1912
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Bijlage 3  Vondsten

vondstnr objectnr spoor fragm indiv materiaal kenmerken object datering

1 1 1 1 kunststof islamitisch gebedskettinkje 1975-2000

1 1 3 3 leer 2 stuks vormen één paar schoen

1 1 2 eco, bot: menselijk wervel

2 4 1 baksteen roodbruin, 22,4 x 11,1 

x 5,1

baksteen

3 5 1 baksteen beige, 20,5 x 9,6 x 5,2 baksteen 1912

4 1 4 1 1 roodbak, slib: 

Noord Ned.

testje 1700-1800

4 2 4 1 1 roodbak, slib: 

Noord Ned.

testje 1700-1800

4 4 natuursteen basement 1400-1500

5 4 1 baksteen oranje, 21,8 x 11,7 x 4,9 baksteen 1400-1500

6 7 1 glas

6 7 1 steengoed ingestempeld:….RS   

…AU

Mineraalwater 

kruik

6 7 40 40 eco, bot: menselijk schedel 1700-1866

6 7 63 eco, bot: menselijk bekken 1700-1866

7 3 7 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

7 4 7 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

7 5 7 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

7 6 7 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

7 9 7 10 hout: Picea tekst met koperen kop-

spijkers

kistdeksel 1700-1866

7 7 7 30 30 metaal: ijzer niet geconserveerd handvat lijkkist 1700-1866

7 8 7 8 8 metaal: ijzer niet geconserveerd nagel lijkkist 1700-1866

7 9 7 4 hout: indet tekst met koperen kop-

spijkers

kistdeksel 1700-1866

7 9 7 2 hout: Quercus tekst met koperen kop-

spijkers

kistdeksel 1700-1866

7 1 7 1 eco, bot: menselijk gevlochten lok haarvlecht 1700-1866

7 2 7 textiel lijkwade 1700-1866

8 12 2 2 eco, bot: menselijk schedel 1700-1866

8 1 12 1 1 metaal: ijzer van lijkkist nagel 1700-1866

8 12 1 metaal: ijzer ornament

9 10 eco, bot: menselijk kinderskeletdelen, MAI 1 skeletresten 1700-1866

10 19 eco, bot: menselijk losse skeletresten skeletresten 1700-1866

11 9 eco, bot: menselijk losse skeletresten beho-

rende bij EKS-30, MAI 1

skeletresten 1700-1866

12 1 8 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

12 2 8 1 1 metaal: ijzer handvat lijkkist 1700-1866

12 3 8 5 metaal: ijzer nagel lijkkist 1700-1866

13 9 1 hout: Picea houtmonster grafkist grafkist 1700-1866

14 13 eco, bot: menselijk resten linkerbeen en bek-

kenhelft, MAI 1

skeletresten 1700-1866
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vondstnr objectnr spoor fragm indiv materiaal kenmerken object datering

15 9 eco, bot: menselijk skeletresten behorende 

bij EKS-30

skeletrssten 1700-1866

16 12 1 eco, bot: menselijk losse skeletresten, MAI 2 

kinderen

skeletresten 1700-1866

17 14 eco, bot: menselijk kinderskelet, MAI 1 skelet 1700-1866

18 15 eco, bot: menselijk kinderskelet skelet 1700-1866

19 15 hout: Picea houtmonster grafkist 1700-1866

20 1 22 1 hout: 160 x 54 x 28 cm bevat 

EKS-22

grafkist 1700-1866

21 21 eco, bot: menselijk kinderskelet uit kist  

EKS-23-1(MAI 1)

kinderskelet 1700-1866

22 22 eco, bot: menselijk uit kist EKS-20-1, MAI 1 kinderskelet 1700-1866

23 1 21 1 hout grafkist, bevat EKS-21 grafkist 1700-1866

24 20 eco, bot: menselijk losse skeletresten,  

schedels, MAI 4

schedels 1700-1866

25 25 eco, bot: menselijk uit kist EKS-37-1 skelet 1700-1866

26 1 25 1 hout kruisje 1700-1866

26 25 1 skelet 1700-1866

27 25 hout: Picea houtkrullen 1700-1866

28 25 hout indet. zaagsel 1700-1866

29 26 1 baksteen paarsbruin gesinterd,  

? x 9,7 x 4,3 cm

baksteen

29 26 1 tegel ongeglazuurd, d=3,3 plavuis

29 26 1 baksteen paarsbruin gesinterd,  

? x 10,9 x 4,2 cm

baksteen

29 26 1 baksteen bruingeaderd,  

? x 11,2 x 5,6 cm

baksteen

29 26 1 baksteen roodbruin, ? x 11,1 x 4,5 baksteen

29 26 1 baksteen bruinoranje,  

? x 9,5 x 3,7 cm

baksteen

30 9 1 eco, bot: menselijk bovenste niveau skelet 1700-1866

31 9 textiel textiel 1700-1866

31 1 9 textiel om voet en onderbeen kous 1700-1866

31 9 eco, bot: menselijk middelste niveau skelet 1700-1866

32 1 9 textiel onderste niveau, samen 

met EKS-15

textiel 1700-1866

32 9 eco, bot: menselijk skelet 1700-1866

33 16 6 1 hout jaartal op deksel met  

koperen kopspijkers

grafkist 1789

34 29 1 eco: flora turfblok 1700-1866

35 29 eco, bot: menselijk MAI, 1 skeletresten 1700-1866

36 1 30 1 hout: Quercus crucifix met tinnen Cor-

pus Cristi

crucifix 1700-1866

36 30 1 eco, bot: menselijk skelet 1700-1866

36 2 30 1 been krulspeldhouder 1700-1866
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vondstnr objectnr spoor fragm indiv materiaal kenmerken object datering

37 1 25 1 hout: Picea 177 x 64 x 42 cm,  be-

schilderd met kruis op 

deksel

grafkist 1700-1866

38 32 1 hout: Quercus balk 1700-1866

39 33 1 hout: Quercus deel van fundering heipaal 1700-1866

40 36 2 hout: Quercus deel van fundering heipaal

41 38 1 hout: Picea deel van fundering heipaal

42 26 1 baksteen roodbruin, 

? x 13,1 x 7,cm

baksteen

43 1 1 1 git gegraveerd knoop 1700-1800
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Bijlage 4  Zerken

Van de oorspronkelijke kerkvloer resteerden onder de huidige kapelvloer in totaal 204 
complete zerken die, blijkens de opeenvolgende nummering, nog in situ lagen. De 
meeste zerken waren ongemerkt, 54 waren voorzien van teksten, (huis) merken, jaartal-
len en/of heraldische voorstellingen. Deze zijn op ware grootte getekend en afzonderlijk 
gefotografeerd. Een verkennend archiefonderzoek heeft geleid tot enkele aanvullende 
gegevens over de begraven individuen en de mogelijkheden tot vervolgonderzoek. Op 
basis van op de zerken voorkomende jaartallen, historische bronnen of stilistische ken-
merken was het mogelijk om 39 zerken (72 %) naar eeuw te classificeren. Dit leverde het 
volgende beeld op:

1595-1600:  3 6%
1601-1700:  21 39%
1701-1800: 4 7%
1801-1865: 11 20%
1595-1865: 15 28%

Er lijkt zich een gelijke verdeling van graven voor te doen binnen de 4 verschillende eeu-
wen. Een uitzondering hierop is de 18de eeuw, die met 7% is ondervertegenwoordigd. 
Dit zou worden gecompenseerd vanwege het feit dat een deel van de restgroep van 
28% die niet chronologisch classificeerbaar binnen is de 18de-eeuwse periode valt. 

In de catalogus zijn de 54 gedocumenteerde zerken opgenomen. De geregistreerde 
informatie is eenvormig en omvat: 
n	inventarisnummer: archeologische nummering + historisch zerknummer
n	foto
n	tekening
n	wapen (indien van toepassing)
n	opschift (indien van toepassing)
n	achtergrondinformatie
n	bronnen
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A3 zerk (zonder zerknummer)

Wapen
wapenschild met R.I.P, 

Opschrift
I.F. HOELEN

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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Wapen geen

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

A16 zerk (zonder zerknummer)
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B1 zerk 505

Wapen geen

Opschrift
F.W. STRUWE
OBIT
DEN 9 MEI 1842

Achtergrondinformatie
Frederick Willen Struwe, wonende aan Nes 
76 is begraven op zaterdag 14 mei 1842

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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Wapen geen

Opschrift
M. Severijn

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B2 zerk 504
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B4 dubbelzerk 501-502

Wapen 
niet geïdentificeerd 

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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Wapen geen

Opschrift
Abraham Muller
&
M Wamelinck

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B13 zerk 493
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B14 zerk 492

Wapen geen

Opschrift 
ES SID

Achtergrondinformatie
Graf van de familie Farret. 

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

6262



Wapen 
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B17 zerk 489
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Wapen 
doodshoofd

Opschrift
Hier Leit Begraven
 Aef Piieters Dochter
Die Huiis Vrou Van
Gherriit Ghuerts Doot
Hooft Diie Gherust Is In
Den Heer Den 5 den Appril 
ANNO 1596 Diie Heer
Verlen Haer En Ons Alle
Een Vroliicke opstandiing
Amen

B21 zerk 485

HIER LEYT BEGRAVEN
GERRET GUERTSEN
DOOTSHOOFT STARF DE
6 SEPTEMBER A° 1622 

Achtergrondinformatie
Gerrit Geurtsz. was in 1585 meelkoper 
op het Rokin in ’t Doodshooft, zoon van 
Geurt Dircksz. Doodshooft. 

Bron 
Van Dillen  1941

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

6464



Wapen 
doodshoofd

Opschrift
Huismerk IRVA

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B22 zerk 484
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Wapen geen

Opschrift
Onleesbaar (slijtage)

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B23 zerk 483
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Wapen geen

Opschrift
J.H. THOMAS

Achtergrondinformatie
Johannes Thomas overleed op 
17-08-1837.

Bron 
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073 

B25 zerk 481
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Wapen geen

Opschrift
J.D. BRANDT

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B26 zerk 480
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Wapen 
niet geïdentificeerd 

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

B30 zerk 535
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Wapen 
niet geïdentificeerd. Schild met keper en 
drie aren.

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

C3 zerk 469/470
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Wapen 
gedeeld schild, klimmende leeuw en 
reiger

Opschrift
ES.IST.EIN.ELEND.IAMMERLICH
.DING.UMB.ALLER.MEN
SCHEN.LEBEN.VOM.MUT
TERLEIB.AN.BIS.SIE.IN.DIE.
ERDEN.BEGRABEN.WERDEN.
DIE.UNSER.ALLER.MUTTER.
IST.DA.IST.IMMER.SORGE.
FORCHT.HOFFNUNG.UND.
ZULETZT.DER.TODTT
SPRACH.40

ANNO.1637.DEN.7.MAI.
IST.IN.GOTT.ENTSCHLAFEN.
DER.EHRENHAFTE.HEIN
RICH.KRAMER.VON.ZWEI
PRUCK.SEINES.ALTERS.
65.JAHR

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

C8 zerk 463
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C10 zerk 461
wapen afgesleten

Wapen 
onleesbaar (slijtage)

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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Wapen 
huismerk (fragment)

Opschrift 
IAN ANDRISZ

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

C19 zerk 452
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C25 zerk 445

Wapen
wapen afgesleten, mogelijk twee leeuwen

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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Wapen 
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D1 zerk 439
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Wapen 
gedeeld wapen, sterke slijtage 

Opschrift
HIER LEIT BEGRAVEN MILCA TER LOO 
HUYSVROU VAN JOHAN VAN REIDT 
STARF DEN 17 NOVEMBER ANNO 1625

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D2 zerk 438

AAR 7 Gemeente Amsterdam
Bureau Monumenten & Archeologie

Zerken en graven in de Nieuwezijds Kapel

7676



Wapen 
huismerk

Opschrift
HIER LEIT BEGRAVEN
CATHARINA KNUDDEN
HUYSVROU VAN WYLEN
GILLES PEETERSEN
STERF DEN 21 JANUARIO
1663
OUT SYNDE 66 JAREN

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D4 zerk 436
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D11 zerk 429

Wapen 
schild met keper en drie aanziende leeu-
wenkoppen

Opschrift
HEIR LEYT BEGRAVEN
DEN EERSAMEN IONCKMAN ABRAHAM 
VAN HATTINGH IS IN DEN HEER
GERUST OP DEN 11 JU 
AN° 1637 OUDT SYNDE 22 IAEREN

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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Wapen 
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift 
niet leesbaar (slijtage)

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D16 zerk 424
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D18 zerk 422

Wapen 
huismerk CAR

Opschrift
ALBERTUS SCHOUTEN
OBIIT 25 MEY 1768
JOHANNA OOSTHUYS
OBIIT 6 JANUARIO 18..

Achtergrondinformatie
Albertus Schouten woonde op de hoek 
van de Reguliersbreestraat en de Boter-
markt (thans Rembrandtplein), overleed 
25 mei 1768 en werd op woensdag 25 mei 
begraven zonder kinderen na te laten.

Bron 
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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Wapen 
alliantiewapen, sterke slijtage

Opschrift
Sterk gesleten, zichtbaar is jaartal 1618

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D19 zerk 421
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D21 zerk 420

Wapen 
koolrabi 

Opschrift
D’ERFGENAMEN.
PIETERSZN

MARIA CLAESD
CLOUCK STARF DEN
X EN FEBRUARI 
MDCXX….IIII

NB. Vormt èèn geheel met D23 

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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D23 zerk 418

Wapen 
huismerk met koolrabi

Opschrift
VAN DE ADRIAEN RAAP

Achtergrondinformatie
Adriaen Pieterz Raep leefde van 1612-
1647

Bron 
Elias 1903 
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Wapen 
huismerk EE

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen

D24 zerk 417
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D25 zerk 416

Wapen 
hert

Opschrift
GOETHART

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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D30 zerk 335

Wapen geen

Opschrift
PIETER PROP OBIIT DEN 2 IANUARY 1749

Achtergrondinformatie
Pieter Prop woonde aan de Bloemgracht. 
Op 2 januari 1749 overleed hij en op 9 
januari om 9 uur werd hij begraven. Hij liet 
één minderjarig kind achter. 

Bron Begrafenisregisters NZ Kapel, 
Gemeentearchief, inv. nrs 1068-1073 
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E4 zerk 404

Wapen geen

Opschrift
EVERARD BOUWER
Ao 1…

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E10 zerk 399

Wapen geen

Opschrift
HIER LEIT BEGRAVEN AEEC
EN WILLEMS DOCHTER
DE HUISVROUWE VAN
CORNELIS COEIMANS
YN DEN HERE GERUS.
DEN 9 OCKTOBERIJ INT
IAER ONS HEREN 1621

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E11 zerk 390

Wapen
huismerk HAW

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E12 zerk 397

Wapen
huismerk

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E13 zerk 396

Wapen
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E28 zerk 381

Wapen
nier geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift niet meer leesbaar (slijtage)

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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E29 zerk 380

Wapen
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift geen

Achtergrondinformatie
In maart 1844 te boek staande als familie-
graf van de families Van der Hulst, Ploos 
van Amstel, Boele en Moltzer.

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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F2 zerk 372

Wapen
huismerk DCVW

Opschrift geen

Achtergrondinformatie
In 1817 het graf van de familie Jacob Fort-
gens ofwel Jacob Fock. Deze was erfge-
naam van Isaak Fortgens Jacob, die het op 
zijn beurt van zijn vader Jacob had geërfd.  

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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F3 zerk 371

Wapen
niet geïdentificeerd 

Opschrift geen

Achtergrondinformatie
Huismerk IWB: Jan Willem Boogaert. 

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073 
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F21 zerk 353

Wapen
niet geïdentificeerd (slijtage)

Opschrift
niet meer leesbaar

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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F23 zerk 351

Wapen geen

Opschrift sterke slijtage,
MARTINUS HAASBAAR

Achtergrondinformatie
Graf van Martinus Haasbaart 

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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F30 zerk 270

Wapen
wapenschild met leeuw

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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G1 zerk 596

Wapen geen

Opschrift
Ao 1719
TOMAS POTT

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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G2 zerk 337/338

Wapen
schild met hartschild, sterke slijtage

Opschrift
..EYT BEGRAVE..   .  DEN 11
..ER STARF T…  …ROV…
…NNO 1595 MET…   10 NOVENBER
EN IANSD ST…   …
ANNO 159..

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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G7 zerk 330

Wapen
monogram

Opschrift
ANNA NIELS
1677

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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G12 zerk 325

Wapen geen

Opschrift
FAMIELIE GRAF
VAN I E GUERIN
EN HUISVROUW
I C M WILMERS
R.I.P. 

Achtergrondinformatie
In graf 325 zijn verder bijgezet Margaretha 
Henrietta Groenwegen geb Bosch en 
Frans Henrich Petersen
 
Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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G18 zerk 320

Wapen
huismerk PAVI, sterke slijtage

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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H4 zerk 304

Wapen
huismerk AR

Opschrift geen

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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H5 zerk 303

Wapen
huismerk

Opschrift
HIER LEYT BEGRAVEN
EERBARE SYBRECHTI
ALBERTS DE HUYSVROUW
VAN ANTHONI PINEL IS
IN DEN HEERE GERUST
DEN 24 FEBRUARI A° 1612

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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H9 zerk 300

Wapen geen

Opschrift
JB

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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H10 zerk 299

Wapen geen

Opschrift
HIERONYMUS VAN KLEEF

Achtergrondinformatie geen

Bron geen
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H20 zerk 289

Wapen geen

Opschrift
H.H. STRAATMAN

Achtergrondinformatie
Aanvankelijk het graf van Louwrens en 
Abraham Ganges, op 13 augustus 1757 
verkocht aan Hilletje Meijboom die daar 
op 6-12-1799 is begraven. In 1819 ge-
kocht door Petrus Isaak Oortwijn, in 1822 
door Jan Paulus Wijsmuller en in 1827 bij 
publieke veiling door Harman Hendrik 
Straatman, die daar op 7 februari 1859 is 
begraven

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073
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H31 zerk 283

Wapen geen

Opschrift
D.A.M.DREES
3 JANUARIJ1853
J.R.LUCHSINGER
22 DECEMBER 1862

Achtergrondinformatie
Graf in 1830 verkocht aan Dirk Wil-
lem Drees, in 1847 aan Diederik Arnold 
Maurits Drees. In 1862 verkocht aan Anna 
Adelaida Drees, echtgenote van Johan 
Rudolph Luchsinger en Christina Hendrika 
Drees, weduwe van Herman Dortland. 
Direct doorverkocht aan Johan Rudolph 
Luchsinger. Op 24-4-1847 begraven een  
doodgeboren zoon en op 12-9-1854 een 
dochter van Johan Rudolph Luchsinger. 
Diederik Arnold Maurits Drees woonde op 
Keizersgracht 137, overleed op 64 jarige 
leeftijd en werd op zaterdag 8 januari 
1852 begraven. Johan Rudolf Luchsin-
ger woonde op Reguliersbreestraat 57, 
overleed op 50 jarige leeftijd en werd op 
zaterdag 27 december 1862 begraven. 

Bron
Begrafenisregisters NZ Kapel, Gemeente-
archief, inv. nrs 1068-1073 
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Noten

1  Bron GAA, archief Nieuwezijds Kapel
2  Sterck, J.F.M., De Heilige Stede. De slooping van een middeleeuwsch Amsterdamsch heiligdom in de twintigste eeuw. 

Hilversum 1939, p. 21. Deze opmerking van Augustus van Teylingen is in tegenspraak met de vondst van een grafzerk met 

de vermelding dat Gerrit Geurtzen Doodtshoofd in 1622 zou zijn overleden
3 Ibidem noot 2, Sterck 1939, 23
4 Ibidem noot 2, Sterck 1939, 62
5 Ibidem noot 2, Sterck 1939, 75-80. In een artikel in het jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap van 

1909 beschreven de architecten Van Arkel en Weissmann de Nieuwezijds Kapel vlak voor de sloop. Ook vermeldden zij 

enkele opschriften van zerken. De oudste zerk die zij vermeldden was die van Jan van Breda uit 20 maart 1595. De jongste 

grafzerk stamde uit 1862. Dit komt overeen met de resultaten van het archeologisch onderzoek waarbij zerk G2 uit 1595 

als oudste uit de bus kwam en zerk H31 uit 1862 als jongste. Verder noemden zij in hun beschrijving nog de zerken van dr. 

Raep en zijn familie (zerken D21 en D23) en die van de kerkmeester Gerret Guertsz Dootshoofd en echtgenote (zerk B21) 

(Sterck 1939, 77). Weliswaar werd in Nederland in 1827 het begraven in kerken verboden, maar in de Nieuwezijds Kapel is 

tot 1866 begraven (Sterck 1939, 82)
6 Ibidem noot 5
7  Ibidem noot 5
8 Vondstnummer OL2-49: 22 x 11 x 4,5 cm
9 Vondstnummer PH-146: 22 x 11 x 5 cm
10 Deze sondering is uitgevoerd door dr. L. Smits van het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amster-

dam. In paragraaf 3.3 worden de voorlopige resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek toegelicht
11 Ook bevatte de kist nog kledingsstukken: van één lichaam bevonden de botten van voet en onderbeen zich in een ge-

breide kniekous
12 Soms moesten lichamen wel eens wat langer boven aarde blijven voordat familie uit de andere kant van Nederland was 

gearriveerd om afscheid te nemen (mededeling L. Smits, AAC)
13 Onderzoek door L. Smits
14 AMIS staat voor Amsterdams Monumenten Informatie Systeem
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