
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Oude Oosterbegraafplaats
Archeologische Begeleiding Metis Montessori Lyceum, Mauritskade 58, Amsterdam (2017)
Gawronski, J.; Jayasena, R.

Publication date
2017
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gawronski, J., & Jayasena, R. (2017). Oude Oosterbegraafplaats: Archeologische
Begeleiding Metis Montessori Lyceum, Mauritskade 58, Amsterdam (2017). (Amsterdamse
Archeologische Rapporten; Vol. 96). Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/oude-oosterbegraafplaats(2db280d7-e29a-4c40-93b5-2e3fc61e170e).html


De Oude Oosterbegraafplaats 

Archeologische Begeleiding Metis Montessori Lyceum, 
Mauritskade 58, Amsterdam (2017)  

AAR (Amsterdamse Archeologische Rapporten) 96, 2017 
Jerzy Gawronski, Ranjith Jayasena 



 

Gemeente Amsterdam 
 
 

AAR 96 
Oude Oosterbegraafplaats 

Inhoud 
 
Inhoud ............................................................................................................................................ 3 
Basisgegevens ................................................................................................................................ 4 
1 Inleiding ................................................................................................................................. 4 
2 Achtergronden en vraagstellingen ......................................................................................... 6 

2.1 Historische achtergronden ............................................................................................. 6 

2.2 Vraagstellingen en methodiek ....................................................................................... 10 

3 Sporen en structuren ............................................................................................................. 11 
3.1 Zonering archeologische begeleiding ............................................................................ 11 

3.2 Begravingen .................................................................................................................. 12 

4 Conclusies ............................................................................................................................. 15 
5 Waardestelling Metis plangebied en voormalige begraafplaats ............................................. 17 
6 Literatuur .............................................................................................................................. 21 
 

 

  

 

3 



 

Gemeente Amsterdam 
 
 

AAR 96 
Oude Oosterbegraafplaats 

Basisgegevens 
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Beheer en plaats documentatie  Gemeente Amsterdam,  
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1  Inleiding 
 
Op 2 januari 2017 werd een toevalsvondst gemeld bij Monumenten en Archeologie (MenA). Het 
ging om menselijke skeletresten in de bouwput van een fietsenkelder in aanbouw achter het Metis 
Montessori Lyceum aan de Mauritskade naast het Oosterpark (afb. 1). Deze melding vormde de 
aanleiding tot een archeologische begeleiding (AB)1 van de verdere civieltechnische ontgraving. 
De AB heeft de afdeling Archeologie van MenA uitgevoerd van 3 t/m 5 januari 2017.  

De betrokkenheid van archeologen paste binnen het beleid van de gemeente Amsterdam 
om, in geval bij bouwwerkzaamheden menselijk botmateriaal wordt aangetroffen, ervoor te 
zorgen dat op zorgvuldige en gepaste wijze met de skeletresten wordt omgegaan. Voor een 
adequate afwikkeling van de vondst waren in eerste instantie feitelijke gegevens nodig over de 
aard van de skeletresten en de context waarin ze verkeerden. De onderliggende vraag was of kon 
worden vastgesteld of de botvondsten op de bouwlocatie duiden op de aanwezigheid van enkele 
sporadisch achtergebleven begravingen van de Oude Oosterbegraafplaats (1864-1894) die in 1956 
was geruimd, of dat, tegen de algemene verwachting, nog delen van de oorspronkelijke 
begraafplaats intact waren achtergebleven na de ruimingen in de 20ste eeuw.  

Deze kwesties komen in deze tussentijdse rapportage aan de orde. Vanwege een mogelijk 
vervolg van bouwwerkzaamheden in hetzelfde gebied was de AB ook bedoeld als een 
archeologische verkenning van het gehele te ontwikkelen gebied . Daarom biedt het rapport naast 
een verslag van de afgelopen werkzaamheden ook een archeologische waardering voor de 
resterende bouwzone. Om de vondst van nu historisch te kunnen plaatsen begint het rapport met 
een overzicht van de historische ontwikkeling van de begraafplaats en de ingrepen na sluiting 
ervan in 1894 voor zover dat uit beschikbare archiefstukken en literatuur kan worden herleid.  
 

1
 Uitvoerende handeling volgens protocol van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) / Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), versie 4.0, 2016, protocol 4004l Opgraven –  variant Archeologische Begeleiding.  
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1  Het plangebied Metis Montessori Lyceum binnen het stadsdeel Oost 

 

 

5 



 

Gemeente Amsterdam 
 
 

AAR 96 
Oude Oosterbegraafplaats 

2  Achtergronden en vraagstellingen 
 
2.1  Historische achtergronden 

Oosterbegraafplaats 
Het gebied ten zuiden van de Mauritskade lag tot halverwege de 19de eeuw buiten de stadsmuur 
in een laaggelegen landelijk gebied, de Overamstelse polder. In 1864 werd hier, direct buiten de 
Muiderpoort een begraafplaats ingericht, de Oosterbegraafplaats. Deze begraafplaats werd 
opgeleverd in 1866 en was tot 1894 in gebruik. In die periode zijn hier in totaal 108.061 personen 
ter aarde besteld (afb. 2, 3).2 
 

 
 
2 De Oude Oosterbegraafplaats op de kaart van de Dienst der Publieke Werken uit 1881 (Stadsarchief Amsterdam) 

 
Na sluiting ervan bleef de parkaanleg van de begraafplaats inclusief graven en 

bouwstructuren relatief ongeschonden tot in de 20ste eeuw. Wel vonden er gaandeweg ingrepen 
plaats die tot ontmanteling van de begraafplaats hebben geleid. Voor zover bekend uit de thans 
beschikbare bronnen zijn er op twee momenten graven geruimd. De eerste ruimingen vonden 
plaats in 1910 bij de bouw van het Koloniaal Instituut, het tegenwoordige Tropenmuseum, dat in 
de noordoosthoek van de begraafplaats werd gesitueerd.3  

2
 Kruizinga 1956, 12-15. 

3
 Literatuur: Archief van de Vereniging Koloniaal Instituut: stukken betreffende de Oude Oosterbegraafplaats (Stadsarchief 401). 
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3  Gezicht vanaf de Muiderpoort over de Singelgracht nar de ingang van de Oosterbegraafplaats, Jacob Olie, 1895 (Stadsarchief 
Amsterdam, afb. bestand 010019000755) 

 
De tweede bekende ruiming betrof het centrale deel van de begraafplaats, direct achter 

de ingang (afb. 5) dat blijkbaar nog tot in de jaren 1950 intact was. In 1956 besloot de gemeente 
tot ontmanteling ervan (afb. 6). Deze zone, die die toen nog werd aangeduid als de Oude 
Oosterbegraafplaats, was ca. 11.000 m2 groot. Hier bevonden zich, zo blijkt uit foto’s uit die 
periode, nog vele overwoekerde graven met grafbedekking (afb. 3).  

 

  

4  Het vak van de Oude Oosterbegraafplaats 
achter het Tropenmuseum zoals dat er voor de 
ruiming van 1956 uitzag (naar Kruizinga 1956, 
foto W.M. Zilver Rupe) 
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5  De voormalige Oosterbegraafplaats met het nog niet geruimde centrale deel (rechts) in 1929. In rood omlijnd het  
sportterrein van de HBS (Stadsarchief Amsterdam, toegang 10039, blad K6, 1:000 kaarten Dienst der Publieke Werken) 

 

 
 
6  De voormalige Oosterbegraafplaats in 1958: rechts het in 1956 geruimde deel en in rood omlijnd het sportterrein van de HBS 
(de huidige bouwput) (Stadsarchief Amsterdam, toegang 10039, blad K6, 1:000 kaarten Dienst der Publieke Werken) 
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Bebouwing op en langs de westzijde van de voormalige begraafplaats 
Het westelijk deel van de voormalige begraafplaats werd in de eerste helft van de 20ste eeuw 
gaandeweg volgebouwd. Rond 1909 was in de zuidwesthoek een Laboratorium voor 
Gezondsheidsleer verrezen. In 1904 en 1909 kwamen langs de Mauritskade de gebouwen van 
respectievelijk de HBS-onderwijsinstelling en het Ontleedkundig Laboratorium te staan. Dat dit 
medisch onderzoekslaboratorium, ook aangeduid als Anatomisch Laboratorium, juist hier naast 
de voormalige begraafplaats werd gevestigd was geen toeval. De directeur ervan, professor L. 
Bolk, zag met deze locatie een uitgelezen kans om skeletresten van de voormalige begraafplaats 
te kunnen gebruiken voor anatomisch onderzoek van schedels en gebitten.4 Hij kreeg hiervoor 
toestemming van de gemeente. Afgaande van de archiefstukken van het laboratorium is materiaal 
van de ruiming in 1956 voor onderzoek in de jaren 1956-1961 gebruikt (zie hoofdstuk 6 Literatuur). 
Langs de zuidzijde van de begraafplaats verrees begin 20ste eeuw het Parkherstellingsoord.  

Op de verschillende kaarten is te zien hoe tot aan het eind van de 20ste eeuw het 
westelijke deel geheel bebouwd raakte met uitzondering van het sportveld van de HBS (afb. 5-7, 
rood omlijnd). Dit sportveld is in 1912 aangelegd en bleef in al die jaren een open terrein.5 De 
bouwput achter het Metis Montessori Lyceum is deels op de locatie van het sportterrein gelegen.  
 

 
 
7  Het terrein van de voormalige Oosterbegraafplaats in 1980-82, met in rood omlijnd het sportterrein van de HBS (Stadsarchief 
Amsterdam, toegang 10039, blad K6, 1:000 kaarten Dienst der Publieke Werken) 

4
 De Rooy, 2011: 85. 

5
 Raadsbesluit d.d. 9 maart 1912.  

 

9 

                                                                    



 

Gemeente Amsterdam 
 
 

AAR 96 
Oude Oosterbegraafplaats 

2.2  Vraagstellingen en methodiek 

In principe gold voor het plangebied inclusief de omringende Oosterparkzone een lage 
archeologische verwachting omdat op basis van de algemeen beschikbare historische informatie 
over de afwikkeling van de begraafplaats het beeld bestond dat na sluiting ervan de graven waren 
geruimd.6 De onverwachte vondst van menselijke skeletresten in de bouwput achter het Metis 
Montessori Lyceum leidde tot de uitvoering van een Archeologische Begeleiding (afb. 8) die tot 
doel had inzicht te krijgen in de volgende vragen:  

• Om wat voor skeletresten ging het en in welke staat verkeerden ze 
• Betroffen de skeletresten incidentele vondsten of complete begravingen 
• Bevinden zich binnen de bouwput meerdere niet geruimde in situ begravingen  
• Is het terrein dat nu ontwikkeld wordt onderdeel van een groter niet geruimd deel van de 

Oude Oosterbegraafplaats.  
Bij de AB zijn twee werkwijzen gevolgd. Ten eerste is een archeologische opgraving 

uitgevoerd in een 2 m brede zone langs de damwand waar vlaksgewijs verschillende niveaus (2 tot 
4) zijn aangelegd. Hier zijn 50 graven gedocumenteerd. Daarvan zijn voor fysisch-antropologisch 
vervolgonderzoek bij een goede conservering de gehele skeletten geborgen, bij verstoorde graven 
alleen schedels. Ten tweede zijn schedels die werden aangetroffen bij de ontgraving van het 
resterende deel van de bouwput door de civieltechnische uitvoerder geborgen zodat deze 
beschikbaar kwamen voor archeologische analyse en fysisch-antropologisch onderzoek. Deze 
tweede serie vondsten diende als aanvulling op de archeologisch gedocumenteerde velddataset.  
 

 
 
8  Archeologische documentatie werkzaamheden in de bouwput van het Metis Montessori Lyceum  

6
 Euwe et. al, 2011.. 
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3  Sporen en structuren 
 
 

3.1  Zonering archeologische begeleiding 
 
De Archeologische Begeleiding vond plaats in twee zones (afb. 9). Zone A is een gebied van 45 m2 
(21 x 2 m) langs de noordelijke rand van de begraafplaats. Het maaiveld lag hier op 0,50 m + NAP. 
De bovenlaag bestond uit zand en puin en was circa 1,60 m dik. Hieronder, vanaf 1,10 m – NAP, 
zijn de resten van minimaal 50 graven gedocumenteerd en geborgen. Hiervan was circa 40% (19 
individuen) nog geheel intact en de resterende 60% verstoord (niet compleet, vergraven). Zone B 
(340 m2) is door de civieltechnisch aannemer ontgraven, waarbij ter aanvulling op de 
archeologische steekproef van zone A schedels zijn geborgen. Dit leverde de resten van circa 150 
individuen op.  

Beide zones bevonden zich ter plaatse van het meest noordwestelijke vak van de 
begraafplaats zo blijkt uit een projectie van de stadsplattegrond van de Dienst der Publieke 
Werken uit 1881 op de tegenwoordige topografie (afb. 10). Op een niet gedateerde ontwerpkaart 
uit de gebruiksperiode van de begraafplaats valt de bouwput binnen het voormalige vak 17 (afb. 
13). De beide series van skeletresten zullen fysisch antropologisch worden onderzocht door de 
Universiteit van Amsterdam (zie hoofdstuk 4).  
 

 
 
9  Het plangebied (zwarte lijn) met het Metis Montessori complex (rood) en de bouwput van de fietsenkelder in aanbouw (rode 
stippellijn) en de twee begeleidingszones (A, B) 
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10  Het plangebied (zwarte lijn) met het Metis Montessori complex (rood) en de fietsenkelder in aanbouw (rode stippellijn) in 
combinatie met een projectie van de westelijke vakken van de Oude Oosterbegraafplaats (groen: situatie 1881) 

 

3.2  Begravingen 
 
De graven bevonden zich in  twee tot vier lagen tussen 1,10 m en 1,80 m – NAP (afb. 11, 12). Ze 
waren niet in de natuurlijke bodem gedolven, maar in een 2,6 m dik zandpakket dat bij de aanleg 
van de begraafplaats op het oorspronkelijke maaiveld van de polder was opgebracht.  

De grafkuilen lagen alle in zuidwest-noordoostelijke richting, maar de positie van het 
hoofd was niet altijd – zoals tot midden 19de eeuw in kerkelijke begravingen gebruikelijk – in het 
westen maar soms ook in het oosten. Enkele skeletten vertoonden sporen van autopsie, 
bijvoorbeeld in het geval waar de schedelkap was doorgezaagd (afb. 12).  

Uit graafsporen valt af te leiden dat al in de gebruiksperiode van de begraafplaats 
regelmatig ruimingen hebben plaatsgevonden waarna opnieuw is begraven. Deze nieuwe graven 
kwamen niet altijd op dezelfde plaats te liggen, wat zichtbaar was aan verschillende elkaar 
doorsnijdende grafkuilen. Deze ongebruikelijke praktijk, waarbij werd afgeweken van de vaste 
vakindeling, is mogelijk in verband te brengen met een herziening van de indeling, zoals te zien op 
een niet gedateerde 19de-eeuwse tekening (afb. 13). Daarnaast waren er verzamelgraven met los, 
niet gearticuleerd skeletmateriaal (afb. 14). Mogelijk hangen deze archeologische sporen niet 
alleen samen met momenten van herinrichting van de begraafplaats, maar ook met 
herbegravingen van skeletten na de sluiting van de begraafplaats.  

 

12 



 

Gemeente Amsterdam 
 
 

AAR 96 
Oude Oosterbegraafplaats 

 
 
11  Zone A, gedocumenteerde graven  

 

 
 
12  Twee begravingen in situ, gezien richting noorden. Goed zichtbaar is de slechte conservering van de houten kisten het 
zandpakket waarin de begravingen hebben plaatsgevonden. Het skelet op de voorgrond toont de resultaten van een autopsie; 
een doorgezaagde schedel 
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13  Ongedateerd 19de-eeuwse ontwerp van de nieuwe verdeling van de graven op de Oosterbegraafplaats. De bouwlocatie 
bevindt zich ter plaatse van vak 17 (Stadsarchief Amsterdam) 

 

     
 
14  Twee locaties waar los botmateriaal in een verzamelgraf is begraven 
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4  Conclusies 
 
 
De vondst van menselijke skeletresten in de bouwput voor de fietsenkelder achter het Metis 
Montessori Lyceum is in verband te brengen met begravingen van de Oosterbegraafplaats die hier 
van 1864 tot 1894 bestond. Bij de Archeologische Begeleiding zijn in een zone van 45 m2 van de 
bouwput 50 individuele begravingen in situ gedocumenteerd. Hiervan was 20% nog intact en was 
60% van de graven verstoord met niet meer complete skeletten. In het resterende deel van de 
bouwput (340 m2) zijn nog eens circa 150 schedels van individuele begravingen geborgen.  

Uit de aanwezigheid en toestand van deze deels intacte begravingen valt af te leiden dat 
de bouwput is gelegen in een deel van de oude begraafplaats dat niet of niet in zijn geheel is 
geruimd. Vergelijking van verschillende stadsplattegronden en kaarten van Dienst der Publieke 
Werken (afb. 2, 5-7) wijst uit dat hier het meest noordwestelijke deel van de Oude 
Oosterbegraafplaats was gesitueerd, ook aangeduid als vak 17 (afb. 13). Tevens tonen de kaarten 
dat ter hoogte van de bouwput een sportveld was gelegen dat in 1912 is aangelegd. Het lag 
destijds achter het schoolgebouw dat in 1904 als HBS is gebouwd en waar tegenwoordig het Metis 
Montessori Lyceum is gehuisvest. Dit sportveld bleef ook na de jaren 1950, toen grote delen van 
de voormalige begraafplaats werden geruimd, ongewijzigd gehandhaafd. Uit het archeologisch 
onderzoek bleek dat het sportveld was opgehoogd met circa 1,60 m dikke laag zand en puin. 
Blijkbaar is deze ophogingslaag direct op de graven gestort die daar in 1912 nog aanwezig waren. 
Conform de toen geldende wetgeving was ruiming niet noodzakelijk bij het ophogen van grond.  
 

 
 
15  Gecombineerd kaartbeeld van het totale plangebied (zwarte lijn) met het gebouw van het Metis Montessori Lyceum (rood) en 
de fietsenkelder in aanbouw (rode stippellijn) met een projectie van de westelijke vakken van de Oude Oosterbegraafplaats 
(groen: situatie 1881) en het in 1912 aangelegde sportveld (gearceerd) 
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Archeologische verwachting resterende plangebied 
Het sportveld uit 1912, het niet geruimde deel van de begraafplaats, valt voor het grootste deel 
binnen het nog te ontwikkelen deel van het plangebied. In de bouwput zijn over een oppervlak van 
385 m2 de resten van circa 200 individuelen geborgen. Ervanuit gaande dat onder de ophooglaag 
van het resterende 1.260 m2 deel van het sportveld van een soortgelijke begravingsdichtheid van 
niet geruimde graven sprake is, kunnen hier nog resten van circa 650 begravingen aanwezig zijn. 
Hiermee dient bij toekomstige graafwerkzaamheden en herinrichting rekening gehouden te 
worden.  
 
Fysisch antropologisch vervolgonderzoek 
Monumenten en Archeologie bereidt met ACASA-Archeologie van de Universiteit van Amsterdam 
fysisch antropologisch onderzoek van de botresten voor. Een dergelijk onderzoek richt zich op 
allerlei achtergronden van de Amsterdamse bevolking in de 19de eeuw, zoals gezondheid, voeding 
en leeftijd. Het past binnen een groter vergelijkend onderzoek met Amsterdams archeologisch 
materiaal naar de Amsterdamse bevolkingsontwikkeling in de post-middeleeuwse periode (ca. 
1600-1900 ). Menselijke skeletresten afkomstig van verschillende locaties binnen Amsterdam 
(opgeheven begraafplaatsen, kerken, klooster terreinen etc.) vertegenwoordigen diverse sociale 
en religieuze groepen met een verschillende levenswijze, voeding en daarmee samenhangende 
gezondheid. Voorbeelden van onderzoek met zijn weeskinderen (weeshuis het Maagdenhuis), 
burgers begraven in de Oude kerk, de Nieuwezijds kapel en pest slachtoffers afkomstig van het 
Sint Anthonis kerkhof. Bij het onderzoek worden verschillende en nieuw ontwikkelde moderne 
technieken gebruikt. Traditioneel botonderzoek richt zich op geslacht, leeftijd en gezondheid. Met 
chemische analyses wordt informatie verzameld over voeding en ondervoeding en micro 
bacterieel DNA onderzoek van tandsteen geeft inzicht in de orale gezondheid en bacteriën die 
ziekten verwekken, zoals tuberculose. Door dit interdisciplinair onderzoek wordt een nieuw beeld 
gevormd van de historische bevolking van Amsterdam en vooral de verschillen in welstand en 
gezondheid.  

Alle botresten van het onderhavige onderzoek dateren van voor 1895 aangezien de 
begraafplaats van 1866 tot 1894 in gebruik was. Voor het onderzoek is een steekproef van de 
aangetroffen botresten genomen. Van de geborgen botresten is geen herkomst binnen de 
oorspronkelijke begraafplaats te achterhalen. Dit betekent dat het fysisch antropologisch 
onderzoek geen relatie kan leggen met de identiteit van de oorspronkelijk begraven individuen. 
Wel kan worden gekeken of er een koppeling mogelijk is tussen de nieuwe onderzoeksgegevens 
en de uitkomsten van anatomisch onderzoek dat destijds in 1900-1907 en 1956-1961 is uitgevoerd 
aan de hand van skeletmateriaal van de Oude Oosterbegraafplaats.7  
 
  

7
 Hoofdstuk 6: Literatuur: Archief van de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunde (Stadsarchief 30265). 
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5  Waardestelling Metis plangebied en 
voormalige begraafplaats  

 
De Archeologische Begeleiding heeft voor een nadere waardestelling van de locatie Metis 
Montessori Lyceum gegevens opgeleverd over de aanwezigheid, dichtheid, aard, kwaliteit en 
diepteligging van archeologische resten cq. menselijke skeletresten binnen het nog verder te 
ontwikkelen plangebied van het Metis Montessori Lyceum. In aanvulling is ook een waardestelling 
mogelijk voor het totale terrein van de voormalige begraafplaats. Voor deze waardestellingen 
worden, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (versie 4.0), de belevingswaarde, 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten beoordeeld, uitgaande van de 
onderzoeksresultaten van de AB (afb. 16, 17-19). In de twee gebieden (Metis-plangebied en 
voormalige begraafplaats) worden drie zones onderscheiden: een zone met een hoge waardering 
(A), een middelhoge waardering (B) en een lage waardering (C) (afb. 16). Op basis van deze 
waarderingscriteria wordt voor elk van de zones een selectieadvies opgesteld over de 
archeologische randvoorwaarden die gelden bij (bouw)ontwikkeling binnen deze gebieden.  
 
Beleving 
De belevingswaarden schoonheid en herinnering hebben betrekking op archeologische sporen die 
als structuur of vorm zichtbaar zijn vanaf het maaiveld. Omdat alle gedocumenteerde en te 
verwachten archeologische resten zich onder maaiveld bevinden is deze waardering niet van 
toepassing. Van de fysieke en ruimtelijke inrichting van de 19de-eeuwse begraafplaats zelf is in de 
huidige situatie ook niets zichtbaar.  
 
Fysieke kwaliteit 
De fysieke kwaliteit van de archeologische resten wordt gewaardeerd op grond van hun gaafheid 
en conserveringstoestand, die worden bepaald door de impact van later menselijk handelen of 
natuurlijke ontwikkelingen. Hierbij zijn drie varianten te onderscheiden (afb. 16, 17-19). Er is een 
zone waar in principe geen graven meer aanwezig zijn vanwege ruimingen gedurende de 20de 
eeuw (gaafheid 1: Zone C). Een tweede variant betreft deze zones waar zich gedurende de 20ste 
eeuw een dichte bebouwing ontwikkeld, waarbij de zichtbare inrichting van de oorspronkelijke 
begraafplaats geheel is verdwenen maar waar mogelijk een deel van de begravingen (sporadisch 
verspreid) zijn achter gebleven (gaafheid 2: Zone B). De derde variant heeft betrekking op 
gebieden waar nu aanwijzingen voor zijn dat hier geen ruimingen zijn uitgevoerd en waar sprake is 
van een hoge mate van gaafheid en conservering van resten (gaafheid 3: Zone A). Deze zone A 
bevindt zich het in 1912 aangelegde sportveld van de HBS, thans Metis Montessori Lyceum.  
 
Inhoudelijke kwaliteit 
De inhoudelijke kwaliteit (ahv de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en 
representativiteit) scoort hoog aangezien de archeologische resten belangrijke nieuwe informatie 
kunnen verschaffen over de historische bevolking van Amsterdam. De begraafplaats was slechts 
kort in gebruik (1864-1894) en eventuele achtergebleven overblijfselen bieden voor fysisch-
antropologisch onderzoek een scherp in tijd begrensd beeld van de Amsterdamse bevolking in 
samenhang met beschikbare medische archiefinformatie.  
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16 Het plangebied (rode lijn) binnen een projectie van de gehele voormalige Oosterbegraafplaats  met drie verwachtingszones:  
A. de niet geruimde zone (vak 17: afb 13) ter hoogte van het onbebouwde sportveld uit 1912 (oranje: 1.260 m2)  
B. de voormalig bebouwde mogelijk geruimde zones van de begraafplaats (groen) 
C. de zones die geruimd zijn in de jaren 1910-1956 (beige) 
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Selectieadvies 
Het bevoegd gezag wordt geadviseerd om de volgende archeologische randvoorwaarden te 
verbinden aan eventuele (bouw)ontwikkeling binnen Metis-plangebied (afb. 20) en het terrein van 
de voormalige begraafplaats (afb. 16): 
• In zone A (hoge waardering) vinden eventuele bodemingrepen onder archeologische 

begeleiding plaats. De uitgangspunten van het veldwerk dienen te worden vastgelegd in 
een Programma van Eisen. Aangezien archeologische waarden zijn vastgesteld vanaf een 
diepte van 1 m – NAP is boven dit niveau geen archeologisch onderzoek nodig. 

• In zone B (middelhoge waardering) vinden eventuele bodemingrepen onder archeologische 
begeleiding plaats. De uitgangspunten van het veldwerk dienen te worden vastgelegd in 
een Programma van Eisen. Aangezien archeologische waarden zijn vastgesteld vanaf een 
diepte van 1 m – NAP is boven dit niveau geen archeologisch onderzoek nodig.  

• In zone C (lage waardering) is geen verder archeologisch onderzoek vereist. Wel geldt hier 
conform de Erfgoedwet een meldingsplicht.8 Indien tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden sporen en/of vondsten ouder dan 50 jaar worden aangetroffen, wordt dit 
aan Monumenten en Archeologie gemeld zodat in overleg met de opdrachtgever 
maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten. 

 
WAARDERINGSTABEL  – ZONE A 
Waarden  Criteria  Scores 
Beleving Schoonheid  N.v.t. 

Herinneringswaarde  N.v.t. 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid 3 (hoog) 

Conservering 3 (hoog) 
Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid 3 (hoog) 

Informatiewaarde 3 (hoog) 
Ensemblewaarde 3 (hoog) 
Representativiteit  3 (hoog) 

17  Waarderingstabel zone A 

WAARDERINGSTABEL – ZONE B 
Waarden  Criteria  Score 
Beleving  Schoonheid  N.v.t. 

Herinneringswaarde  N.v.t. 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid 2 (middel) 

Conservering 2 (middel) 
Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid 3 (hoog) 

Informatiewaarde 3 (hoog) 
Ensemblewaarde 3 (hoog) 
Representativiteit  3 (hoog) 

18 Waarderingstabel zone B 

WAARDERINGSTABEL – ZONE C 
Waarden  Criteria  Score 
Beleving  Schoonheid  N.v.t. 

Herinneringswaarde  N.v.t. 
Fysieke kwaliteit  Gaafheid 1 (laag) 

Conservering 1 (laag) 
Inhoudelijke kwaliteit  Zeldzaamheid 3 (hoog) 

Informatiewaarde 3 (hoog) 
Ensemblewaarde 3 (hoog) 
Representativiteit  3 (hoog) 

19  Waarderingstabel zone C 

8
 Artikel 5:10 Erfgoedwet 2016 
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20  Het totale plangebied (zwarte lijn) met de bouwput van de fietsenkelder (rood gearceerd) en een projectie van de westelijke 
vakken van de Oude Oosterbegraafplaats (Zone B groen) en van het in 1912 aangelegde sportveld (Zone A: oranje) 
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https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/401.nl.html# 
Met stukken betreffende ruiming, verplaatsing, geordend op klasse. Vakken 1 t/m 37. 
In dit archief zijn ook de (gedigitaliseerde) plattegronden te vinden. 
 
 
30265: Archief van de Universiteit van Amsterdam; Faculteit Geneeskunde 
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/30265.nl.html 
2.1 Anatomisch- (Embryologisch) Laboratorium, 1830-1984 
 
568-570  Kaartregister van kadavers en skeletten horende bij een onderzoek van de gemiddelde 
lichaamslengte en schedelcapaciteit 1900 - 1907 3 pakken. De indeling van het register is niet vast 
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En Inventarisnummers:  
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736 Skelet- en gebitsformulieren A 56/3/472 – A 56/3/778 
737 Skelet- en gebitsformulieren A 56/3/779 – A 56/3/1180 
738 Skelet- en gebitsformulieren A 56/3/1181 – A 56/3/1400 
739 Skelet- en gebitsformulieren A 56/3/1401 - A56/3/1804 
 
 
31010: Archief van de Secretarie; Centraal Secretarie Archief 
https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/31010.nl.html 
2.5 Aangelegenheden betreffende de doden 
1086 Stukken betreffende het opgraven en vervoeren van stoffelijke overschotten 1946 
 
1085 Voormalige Oosterbegraafplaats 1948 
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