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1. inleiding

1.1 waarom een onderzoeksagenda?

Het bodemarchief en het gebouwde archief van Leiden is omvangrijk 
en divers. Overal bevinden zich sporen uit het verleden. De stedelijke 
ontwikkeling van Leiden gaat – zoals in iedere stad – gepaard met ingrepen 
en wijzigingen van het bodemarchief en het gebouwde archief. Het doen van 
onderzoek is daarbij een verplichting die voortkomt uit landelijke wetgeving1 
en een manier om de kennis over het verleden veilig te stellen. De gemeente 
heeft de taak om de resten uit het verleden zo goed mogelijk te beschermen 
en het verhaal van de stad te vertellen. Een integrale aanpak is daarbij van 
belang: archeologisch en bouwhistorisch onderzoek vult elkaar aan (met 
natuurlijk ook archiefonderzoek). Deze integrale onderzoeksagenda geeft 
sturing aan het onderzoek en maakt de onderzoeksvragen inzichtelijk voor 
eenieder die in de Sleutelstad aan de slag gaat.

efficiënt en effectief onderzoek
Door de wijze waarop de wetgeving zich heeft ontwikkeld, worden 
onderzoeken steeds vaker gedaan door – daartoe gecertificeerde – bedrijven. 
Deze bedrijven komen ook van buiten Leiden en hebben niet altijd de 
specifieke kennis in huis van de onderzoekslacunes in Leiden.
Bij de gemeentelijke instelling Erfgoed Leiden en Omstreken is deze kennis wél 
in huis, mede als gevolg van de centrale adviesrol in de vergunningverlening 
en het overzicht over alle onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd. 
Daarmee is Erfgoed Leiden en Omstreken dé aangewezen gemeentelijke 
instelling om sturing te geven aan het integrale archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek. Alleen hier kan – uit alle losse onderzoeken door 
diverse partijen – een samenhangend verhaal (synthese) worden opgesteld. 
Doordat gericht vanuit de vraagstukken in de onderzoeksagenda wordt 
gestuurd op de inhoud van het onderzoek, wordt dit onderzoek efficiënter en 
effectiever. Het gaat niet om méér onderzoek, maar wel om meer focus en 
betere resultaten. De onderzoeksagenda is daarmee een efficiënt middel om 
richting en relevantie te geven aan het onderzoek.

sturing en selectie 
De onderzoeksagenda heeft een sturende en selecterende rol in de praktische 
uitvoering van het onderzoek. Aan archeologisch onderzoek dat in het kader 
van de omgevingsvergunning is vereist, ligt altijd een programma van eisen 
ten grondslag. Ook voor het bouwhistorisch onderzoek wordt – in navolging 
van archeologie – steeds vaker een programma van eisen opgesteld. Het 
programma van eisen is vraaggericht. De vraagstukken uit deze agenda 
worden hierin – waar relevant – opgenomen. In de agenda is ook aangegeven 
wat we al wél weten en waar dus niet steeds opnieuw onderzoek naar hoeft te 
worden gedaan. Daarmee werkt de agenda dus ook tijd- en kostenbesparend. 
Het moge duidelijk zijn dat niet iedere vierkante meter van de stad kan 
worden onderzocht, ook niet als daar mogelijk sporen uit het verleden 
aanwezig zijn. Bovendien is niet alles van gelijk belang en is het niet nodig 
alles op dezelfde wijze te onderzoeken. Per locatie wordt gekeken wat 
relevant is voor het betreffende gebied. Er worden keuzes gemaakt, op basis 
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van inhoudelijke kennis van de stad. Daarbij trachten we een verantwoorde 
balans te vinden tussen enerzijds de wetenschappelijke en cultuurhistorische 
belangen en anderzijds de maatschappelijke en organisatorische 
uitvoerbaarheid. Deze keuzes moeten bewust gemaakt worden en gebaseerd 
zijn op recente inzichten. Deze inzichten zijn (en worden steeds) verwerkt in 
de onderzoeksagenda.

1.2 doel en reikwijdte van de onderzoeksagenda

Deze onderzoeksagenda heeft primair tot doel het begrijpen en vertellen 
van het verhaal van het verleden van Leiden. Object van onderzoek is het 
fysieke cultuurhistorische archief: het bodemarchief onder de grond en het 
gebouwde archief boven de grond. Dit fysieke archief is omvangrijk en divers. 
In verschillende tijdsperioden is deze regio bewoond geweest en dat heeft zo 
zijn sporen achtergelaten, sporen van menselijk handelen. Het fysieke archief 
is een historisch document en als zodanig complementair aan de andere 
(geschreven) bronnen van Leiden. Het is van belang om hier zorgvuldig 
mee om te gaan, van te leren en tegelijkertijd in goede staat over te dragen 
aan volgende generaties. Zodat ook in de toekomst – met voortschrijdende 
inzichten en technieken – het verhaal van de stad verder vorm kan krijgen.

het verhaal van leiden
Met het gebruik van de onderzoeksagenda willen we bestaande kennislacunes 
over de geschiedenis van Leiden opvullen of bestaande hypotheses toetsen. 
De agenda dient daarbij als inspiratiebron en is vraaggericht. Hierdoor krijgt 
het onderzoek meer betekenis, het verhaal van Leiden krijgt vorm. Een 
verhaal waar, zo blijkt uit de gemeentelijke stadsenquête, ruim driekwart van 
de Leidenaren zeer in is geïnteresseerd. De onderzoeksagenda gaat dus niet 
alleen over wetenschappelijke vraagstukken. Ook de publiekstaak van de 
gemeente speelt een rol. Kennisoverdracht over het verleden van de stad is 
een van de centrale doelstellingen van de gemeentelijke instelling Erfgoed 
Leiden en Omstreken.
Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor de focus van het onderzoek. Voor 
de periode waarin Leiden als politieke, bestuurlijke en ruimtelijke entiteit 
herkenbaar was – vanaf de late middeleeuwen – concentreren we ons op 
deze eenheid en leggen we de nadruk op de Leidse onderzoeksthema’s. De 
stadsheerlijkheden die rondom de stad lagen hebben een meer regionaal 
karakter, maar krijgen vanwege de samenhang met de stad als bestuurlijke 
eenheid eveneens ruime aandacht. Voor de vroegere perioden, de prehistorie, 
Romeinse tijd en vroege middeleeuwen sluiten we in hoge mate aan op de 
nationale en provinciale (archeologische) onderzoeksagenda’s.

nationale en provinciale onderzoeksagenda’s
Archeologie houdt geen rekening met de hedendaagse gemeentelijke 
grenzen. Resten die in Leiden aanwezig zijn, lopen vaak door in de 
buurtgemeenten of hebben zelfs een regionaal karakter. De grenzen van de 
huidige gemeente zijn – waar het archeologie betreft – dan ook vrij arbitrair, 

Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 
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maar vormen wel het geografisch kader waarbinnen deze gemeentelijke 
onderzoeksagenda fungeert. Aansluiting bij de nationale en provinciale 
onderzoeksagenda’s zorgt ervoor dat archeologische resten die de 
gemeentegrenzen overschrijden, behandeld worden op het juiste niveau. In 
deze onderzoeksagenda is aangegeven in hoeverre kan worden aangesloten 
op de nationale en provinciale agenda en zijn daarnaast vooral de Leidse 
vraagstukken nader belicht. Voor het bouwhistorisch onderzoek bestaan nog 
geen landelijke en provinciale onderzoekskaders.

1.3 integratie van archeologie en bouwhistorie

Bouwhistorici en archeologen hebben in Leiden vanaf het begin nauw 
samengewerkt. Dit ligt uiteraard voor de hand omdat het archeologisch 
onderzoek onder de grond doorloopt in het bouwhistorisch onderzoek 
boven de grond. De integrale benadering zorgt voor een kruisbestuiving die 
verrijkend werkt voor beide expertises. Het bereik van de vakgebieden wordt 
groter en de resultaten van onderzoek betekenisvoller. Van elkaars methoden 
en technieken kan worden geleerd.
De twee vakgebieden hebben ieder een eigen ontwikkeling doorgemaakt; 
zo is de bouwhistorie een veel jongere discipline. Hieronder een schets (in 
vogelvlucht) van de ontwikkeling van archeologie en bouwhistorie in Leiden.

ontwikkeling archeologie
Archeologie en Leiden zijn al decennialang onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, uiteraard ook door de aanwezigheid van het Rijksmuseum 
van Oudheden. Al vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw groeven 
archeologen in de Leidse bodem. Daarbij lag de focus vooral op bijzondere 
locaties zoals de Burchtheuvel en het Romeinse castellum Matilo. In 
de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstond in Leiden – als gevolg 
van de stadsvernieuwingen – voor het eerst een intensieve vorm van 
stadsarcheologie. De stad werd vanaf dat moment als samenhangende 
entiteit onderwerp van onderzoek. Hierdoor is de kennis over het ontstaan en 
de groei van Leiden enorm toegenomen. Decennialang leunde veel van het 
onderzoek zwaar op de inzet van amateurarcheologen en vrijwilligers, onder 
meer vanuit de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. In 1993 werd 
de eerste stadsarcheoloog aangesteld. In de jaren negentig van de twintigste 
eeuw kreeg het groeiende besef van de noodzaak tot bescherming van het 
bodemarchief steeds meer invloed op het beleid. En met een wijziging van 
de Monumentenwet in 2007 werd archeologisch onderzoek bij bouwprojecten 
een verplichting. Gecertificeerde onderzoeksbureaus mogen dit onderzoek 
uitvoeren; de gemeentelijk archeoloog heeft vooral een controlerende, 
sturende rol.

ontwikkeling bouwhistorie
Rond 1990 ontwikkelde zich in Leiden, net als in andere grote 
steden in Nederland, het bouwhistorisch onderzoek als een nieuwe 
onderzoeksmethode. Bouwhistorisch onderzoek kan het best omschreven 
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worden als de archeologie boven de grond. Een bouwhistoricus onderzoekt 
en dateert bouwwerken en richt zich daarbij op de bouwtechniek en de 
materialen. Sinds het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw 
werd met enige regelmaat bouwhistorisch onderzoek verricht in de stad. 
Voor die tijd was de belangstelling voor de bouwgeschiedenis beperkt tot de 
bijzondere gebouwen, zoals de Burcht. Ook landelijk maakt de bouwhistorie 
pas sinds het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw een 
duidelijke ontwikkeling en modernisering door. Zo verscheen er in 1995 voor 
het eerst een leidraad voor bouwhistorisch onderzoek, in 2000 gevolgd door 
de eerste landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen worden sindsdien steeds 
geactualiseerd en als zodanig ook in Leiden toegepast. In 2001 werd voor 
het eerst een gemeentelijk bouwhistoricus aangesteld. Sinds die tijd zijn al 
meer dan duizend panden in Leiden onderzocht. Gebleken is onder meer 
dat veel van de bebouwing nog dateert uit de middeleeuwen en daarmee 
ouder is dan oorspronkelijk werd aangenomen. In 2005 kreeg het structurele 
bouwhistorisch onderzoek in Leiden zijn beslag in het erfgoedbeleid.

integrale onderzoeksagenda
In de eerste archeologische onderzoeksagenda van 2009 werden diverse 
bouwhistorische vraagstukken opgenomen. In datzelfde jaar verscheen 
ook de gemeentelijke publicatie Ongekend Leiden. Hierin werd, naast de 
reeds bestaande archeologische waardenkaart, ook een bouwhistorische 
verwachtingenkaart gepubliceerd. Daarmee was Leiden een van de voorlopers 
in het land. Anno 2012 is het tijd voor de eerste gemeentelijke integrale 
onderzoeksagenda voor archeologie en bouwhistorie.

ontwikkeling chronologieën in de jonge bouwhistorie 
Waar in de archeologie al veel kennis is opgebouwd en chronologieën (het 
lokaliseren van gebeurtenissen in de tijd) zijn ontwikkeld, ontbreken deze 
in de veel jongere discipline bouwhistorie nog grotendeels. Dit betekent dat 
in het gemeentelijk bouwhistorisch onderzoek vragen onvermijdelijk op een 
ander niveau ontstaan. Zo zijn nog veel vragen over bouwconstructie en 
materiaalgebruik gericht op de ontwikkeling van chronologieën ten behoeve 
van een juiste datering. Een landelijk klankbord voor de jonge bouwhistorie 
ontbreekt nog grotendeels; data kunnen nog niet goed met andere 
steden worden vergeleken. Daarom is het van belang om op gemeentelijk 
niveau kennis op te bouwen, data toegankelijk te maken en synthesen te 
ontwikkelen. Deze onderzoeksagenda helpt daarbij.

1.4 opbouw van de onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda is opgebouwd uit twee delen; de voorliggende 
algemene agenda met de vraagstukken op hoofdlijnen, en een nadere 
uitwerking van alle vragen in een digitale matrix die beschikbaar is op de 
website van Erfgoed Leiden en Omstreken.

In de algemene agenda wordt een beeld geschetst van de Leidse geschiedenis 
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in zeven tijdsperioden. De gekozen tijdvakken zijn identiek aan de tijdvakken 
die ook landelijk in de archeologie toegepast worden, zodat een vergelijking 
van datasets met andere steden in het land mogelijk is. Deze tijdvakken zijn:

I Nieuwe steentijd (Neolithicum):  5300 v.Chr. – 2000 v.Chr.
II Brons- en ijzertijd:  2000 v.Chr. – 12 v.Chr.
III Romeinse tijd:  12 v.Chr. – 450 n.Chr.
IV Vroege middeleeuwen:  450 – 1050 n.Chr.
V Late middeleeuwen:  1050 – 1500 n.Chr.
VI Vroegmoderne tijd: 1500 – 1850 n.Chr.
VII Moderne tijd / industrialisatie:  na 1850 n.Chr.

De hoofdstukken van de algemene agenda zijn – per tijdsperiode – 
opgebouwd rondom de volgende vraagstukken: 
A.  Wat weten we van deze periode (mede) op grond van historisch, 

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek tot nu toe? 
B. Waar lagen de zwaartepunten van het onderzoek tot nu toe? 
C.  Welke grote vraagstukken hebben we nog? Waar leggen we de focus van 

het onderzoek? 

Vraagstukken
De vraagstukken in deze onderzoeksagenda hebben betrekking op drie 
hoofdthema’s:
1. Het ontstaan en de groei van Leiden (ruimtelijke ontwikkeling); 
2.  De levenswijze van onze voorouders (sociaaleconomische ontwikkeling);
3.  De bouwwijze van gebouwen/objecten in de stad (materialen, technieken 

en constructies).

Binnen deze drie hoofdthema’s spelen vele vraagstukken. Een klein 
voorproefje hiervan: 
1.  Waar en hoe leefden de oudste bewoners binnen het huidige Leidse 

grondgebied? 
2.  Hoe heeft het landschap zich ontwikkeld vanaf de steentijd tot de 

middeleeuwen? 
3. Waar liep de Romeinse limesweg? 
4. Hoe verliepen de ontginningen in en om Leiden?
5.  Waar liggen de oudste bewoningskernen in de stad en kunnen we deze 

aanwijzen als voorgangers van de huidige stad? Denk daarbij aan de 
oudste vermeldingen van Leiden (Leython, Leythen, et cetera.)

6.  Hoe oud is de Burcht? Hoe oud is de grafelijke hof? Wat is de relatie 
tussen het Gravensteen en de Burcht?

7. Hoe verliep de vroegste stadsontwikkeling? 
8.  Wat is het oudste Leidse woonhuis? Wat zijn de Leidse huistypen en hoe 

verliep de ontwikkeling?
9.  Waar kwam het constructiehout vandaan en hoe verliep de handel hierin? 

Hoe verliep het versteningsproces van houten naar stenen huizen?
10.  Wat is de ontwikkeling van de hoofddraagconstructies door de eeuwen 

heen, met name van muren, vloeren en kappen? Welke bouwconstructies 
werden toegepast na 1850 (industrialisatie)?
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Voortschrijdend inzicht
In de digitale matrix zijn alle (circa tweehonderd) vragen opgenomen en 
uitgewerkt. Deze matrix is alleen digitaal beschikbaar op de website van 
Erfgoed Leiden en Omstreken. De vraagstukken zijn natuurlijk steeds in 
ontwikkeling; het voortdurende onderzoek in de stad beantwoordt vragen 
maar creëert ook nieuwe. Dit voortschrijdende inzicht wordt steeds 
opgenomen in nieuwe versies van de digitale matrix.
De vraagstukken in deze agenda blijven in de toekomst ook relevant in het 
licht van voortschrijdende onderzoekstechnieken. Met nieuwe technieken 
kan het fysieke archief immers steeds opnieuw weer worden onderzocht en 
krijgen bestaande data nieuwe relevantie. Het verhaal van Leiden kan – vanuit 
de vraagstukken – steeds verder vorm krijgen.

1.5 dankwoord

Aan de ontwikkeling van deze onderzoeksagenda hebben verschillende 
mensen bijgedragen. In het bijzonder danken wij voor hun adviezen:  
prof. (em.) dr. D.E.H. de Boer, prof. (em.) dr. R.C.J. van Maanen,  
drs. R.M.R. van Oosten, A.J. Louwen MA, drs. J. de Bruin (Universiteit Leiden, 
faculteit Archeologie), drs. B. Jansen (RAAP Archeologisch Adviesbureau 
b.v.), dr. ing. R. Stenvert.
Voor eerdere bijdragen aan de voorloper van deze agenda (de eerste 
archeologische onderzoeksagenda) danken wij tevens:  
prof. (em.) dr. G. Maat MD PhD (Barge’s Anthropological Dept. of Anatomy, 
Leiden University Medical Center LUMC), drs. C.W. Koot (Universiteit van 
Amsterdam/AAC projectenbureau) en de leden van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland, afdeling Rijnstreek.
Wij danken tevens voor hun adviezen: ing. J.W. van Rooden, 
drs. B.M. Gumbert, drs. E. Starkenburg en drs. M.J. Burger (Erfgoed Leiden 
en Omstreken).
Tot slot: Deze onderzoeksagenda is in januari 2013 voor advies voorgelegd 
aan de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden. Op 2 april 2013 is de 
onderzoeksagenda vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van Leiden.

Deze agenda nodigt ieder die zich met de geschiedenis van Leiden bezighoudt uit 
een bijdrage te leveren aan de onderzoeksvragen, zowel in de beantwoording van 
de vragen als in de ontwikkeling van nieuwe vragen.
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2. de onderzoeksagenda per tijdsperiode: 

van steentijd tot industrialisatie

I Nieuwe steentijd (Neolithicum): 5300 v.Chr. – 2000 v.Chr.

II Brons- en ijzertijd: 2000 v.Chr. – 12 v.Chr.

III Romeinse tijd: 12 v.Chr. – 450 n.Chr.

IV Vroege middeleeuwen: 450 – 1050 n.Chr.

V Late middeleeuwen: 1050 – 1500 n.Chr.

VI Vroegmoderne tijd: 1500 – 1850 n.Chr.

VII Moderne tijd / industrialisatie: na 1850 n.Chr.
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I  nieuwe steentijd (neolithicum):  
5300 v.chr. – 2000 v.chr.

a. algemene ontwikkelingsschets

Archeologische vondsten laten zien dat al voor onze jaartelling mensen in 
de Leidse regio woonden. Om de mogelijkheden en activiteiten van deze 
eerste bewoners in de regio te kunnen begrijpen, is het nodig om eerst een 
beeld te hebben van hoe het landschap gevormd is en er in die tijd uitzag. 
Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 11.000 jaar geleden, begon 
het geologische tijdperk dat we ook het Holoceen noemen en waarin het 
West-Nederlandse landschap de vorm heeft gekregen die we nu kennen. 
Gedurende de ijstijd was er in Nederland sprake van een Pleistocene 
poolwoestijn. Door de overgang naar een warmer klimaat veranderde 
deze poolwoestijn langzaam in een waterrijk gebied. Het warmere klimaat 
had tot gevolg dat de zeespiegel steeg. Ten tijde van het Pleistoceen 
stond de zeespiegel namelijk ruim vijfendertig meter onder het huidige 
zeewaterniveau.2 Met de stijging van de zeespiegel in het Holoceen werd de 
huidige Noordzee gevormd, waarmee Engeland van Nederland gescheiden 
werd.3 In die tijd lag het maaiveld van het Rijnmondgebied circa achttien tot 
twintig meter lager dan het huidige maaiveld.

Tussen 7000 en 5000 v.Chr. kwam de eerste kustlijn tot stand. Ter plaatse 
van de huidige Hollandse kust werden rijen strandwallen gevormd, die het 
achterland afsloten van de zee. De meest oostelijke strandwallen van het 
Hollandse veen- en kleigebied bevinden zich ter hoogte van het huidige 
Voorschoten en Leidschendam. De strandwallen ontstonden als gevolg van 
de continue aanvoer van sediment, de afname van de zeespiegelstijging 
en de reliëfarme kust. Achter de strandwallen lag een estuarium, waarin de 
zee tot bijna dertig km vanaf de huidige kustlijn in oostelijke richting haar 
invloed deed gelden. Het gehele gemeentelijke gebied van Leiden ligt binnen 
dit wadachtige getijdengebied. De Oude Rijn bestond op dat moment nog 
niet, maar in plaats daarvan werd het Nederlandse kustgebied doorsneden 
door andere rivieren die in de loop der tijd verlandden. Pas rond 4200 v.Chr. 
ontstond de Oude Rijn, die ter hoogte van Leiden door een opening in de rij 
strandwallen uitmondde in zee.4 Op de Oude Rijn was de getijdenwerking 
van de zee tot aan Koudekerk merkbaar, wat ertoe heeft geleid dat het land 
rondom de rivier in hoge mate beïnvloed werd door de (zee)waterstand. De 
rivier trad geregeld buiten zijn oevers, zocht nieuwe beddingen en onder 
invloed van het (zee-)water werd aan weerszijden van de rivier sediment 
afgezet. Deze oevers werden hierdoor relatief hoger ten opzichte van het 
achterliggende gebied. Ook de zone buiten de rivier werd indirect beïnvloed 
door het niveau van het zeewater: door de stijgende zeespiegel steeg namelijk 
ook het grondwater, waardoor in de lager gelegen gebieden veen ging 
groeien.

Door al deze ingrijpende veranderingen in het landschap zal het West-
Nederlandse kustgebied geen stabiele plaats zijn geweest om te wonen. Toch 
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weten we dat er in deze tijd wel degelijk mensen rondliepen in dit gebied. 
Van de vroege steentijd is in dit gebied niets bekend. Dat komt grotendeels 
door het feit dat het niveau dat indertijd aan het oppervlak lag, nu begraven 
ligt onder minstens vijftien meter klei en veen. De zeespiegel lag in die tijd zo 
laag dat het (huidige) continent en Engeland met elkaar verbonden waren, en 
het lijdt geen twijfel dat ook op Nederlandse bodem menselijke activiteiten 
plaatsvonden. Maar de sporen die deze mensen in de bodem hebben 
achtergelaten liggen zo diep, dat ze waarschijnlijk wel nooit gevonden zullen 
worden. Ook in de midden-steentijd is de regio ongetwijfeld door mensen 
bezocht. De waterrijke omstandigheden maakten het enerzijds lastig om hier 
te wonen, maar zorgden anderzijds voor een grote diversiteit van eetbare 
plant- en diersoorten waar men wel degelijk gebruik van maakte. In andere 
delen van West-Nederland zijn vondsten bekend van seizoensgebonden 
nederzettingen waar mensen gedurende een korte tijd woonden en leefden 
van het jagen en verzamelen van voedsel.

Pas vanaf de nieuwe steentijd werd het landschap stabiel genoeg om 
continu te bewonen. De strandwallen langs de kust waren hiervoor het 
meest geschikt, en ook in Leiden zien we dat mensen hier permanent 
gingen wonen. De oudste sporen van bewoning op Leids grondgebied 
zijn gevonden in het Pomona-gebied (tussen de Rijnsburger- en de 
Wassenaarseweg). Archeologen vonden hier op de oude strandwal de resten 
van een akkerbouwcomplex uit de late steentijd (2900 – 2000 v.Chr.), wat 
een goede indicatie is voor permanente niet-seizoengebonden bewoning. 
Verder landinwaarts, in Cronesteijn, is niet lang geleden een tweede, oudere 
strandwal aangetroffen. Gezien de ligging zo ver landinwaarts is de Leidse 
strandwal automatisch een van de oudste in Nederland. Op die strandwal 
werden in Schipluiden al eens de resten van een nederzetting uit de Nieuwe 
steentijd aangetroffen. De strandwal in Cronesteijn kan bewoond geweest zijn 
van grofweg de nieuwe steentijd tot en met de bronstijd (5000 – 1000 v.Chr.). 
Bij het booronderzoek werd veel houtskool gevonden, wat een aanwijzing kan 
zijn voor bewoning. Fragmenten aardewerk of vuursteen zijn helaas (nog) 
niet gevonden.

Ook de hoger gelegen oevers van de Rijn hebben aantrekkingskracht gehad 
op de eerste bewoners van de regio. Enkele kilometers ten oosten van Leiden 
(in Rijnwoude) zijn hiervan al resten gevonden, maar in Leiden ontbreekt tot 
nu toe elk spoor.

b. zwaartepunten archeologisch onderzoek

Tot nu toe is er slechts één vindplaats uit deze periode bekend. 
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c. vraagstukken

Gezien het feit dat tot nu toe slechts één vindplaats uit deze periode 
bekend is op het gemeentelijk grondgebied, zal bij het onderzoek van deze 
en vergelijkbare vindplaatsen aansluiting worden gezocht bij de nationale 
en provinciale onderzoeksagenda. Voor het Leidse grondgebied is het van 
belang om – in aansluiting op nationale en provinciale onderzoeksthema’s 
– de ligging en omvang van de locaties die in het verleden door de mens 
gebruikt kunnen zijn te inventariseren. Welke delen van het landschap 
waren hoog en droog genoeg om op te wonen? Dit onderzoek gaat hand in 
hand met het ontwikkelen van een beter begrip van het landschap waarin 
de mensen zich vestigden. Vreemd genoeg is hiervan tot nu toe maar een 
schetsmatig beeld. Dit komt grotendeels doordat het Leidse grondgebied zo 
dichtbebouwd is, dat het bij het maken van geologische kaarten altijd als een 
grijze, niet-gekarteerde vlek is ingetekend. Relevante vraagstukken gaan over 
de datering en precieze begrenzing van de strandwallen en de ligging van de 
hoge oeverzones van de Rijn. Ook vragen over de levenswijze van de eerste 
bewoners, hun bouwtradities en economische relaties met andere gebieden 
komen in de nationale onderzoeksagenda aan bod.

De oudste vondst uit Leiden is een geslepen bijl die wat betreft vorm en steensoort in het 

Neolithicum gedateerd zou moeten worden. Helaas is onduidelijk wanneer en door wie hij 

is gevonden. Daardoor is het niet met zekerheid te zeggen of hij daadwerkelijk van Leids 

grondgebied afkomstig is. Daarom wordt hij in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. 

(Foto: W. Devilee)
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Nederland rond 2750 v.Chr: de Rijn is inmiddels aanwezig, maar de kustlijn ligt nog een stuk oostelijker dan nu. Langs de kust zijn al enkele 

rijen strandwallen gevormd. (Bron: Vos e.a. 2011, p. 50)
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Op een diepte van ongeveer 2 meter werden in 2006 ploegsporen gevonden. Deze akker uit de steentijd hoort bij een nederzetting die 

waarschijnlijk iets verder naar het noorden, op het hogere deel van de strandwal lag. De exacte locatie van deze nederzetting is nog niet 

bekend. (Foto: Archol bv)

De strandwal in de Cronesteijnse polder is nu nog te zien aan de (minimale) hoogteverschillen in het landschap. Op deze kaart zijn de 

hoogten van het maaiveld weergegeven. De strandwal, aangeduid met zwarte pijltjes, tekent zich af als een donkergele baan die dwars 

door de polder heenloopt. De verkaveling volgt nog altijd deze hoogtelijnen. (Bron: De Boer e.a. 2011)
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ii brons- en ijzertijd: 2000 v.chr. – 12 v.chr.

a. algemene ontwikkelingsschets

Ook in de bronstijd (2000 v.Chr. – 800 v.Chr.) en ijzertijd (800 v.Chr. – 12 
v.Chr.) was het landschap steeds in ontwikkeling en de mensen leefden in 
voortdurende wisselwerking met hun omgeving. De Rijn was nog altijd een 
brede meanderende rivier en overstromingen zullen door fluctuaties in de 
waterstand geregeld zijn voorgekomen. Net als in de steentijd waren de hoge 
delen in het landschap daardoor in deze periode de meest aantrekkelijke 
woonplaatsen. De strandwallen waren hiervoor bij uitstek geschikt, maar 
ook de hoge (en wat lagere) ruggen langs rivieren en kreken zullen geschikt 
geweest zijn om op te wonen en akkers te bewerken. Het is zelfs mogelijk 
dat mensen hun huis in de hogere delen van een veengebied bouwden. In de 
lage, natte gebieden konden de mensen vissen en vee laten grazen.

Vindplaatsen uit de bronstijd tot en met de vroege ijzertijd (2000 – 500 
v.Chr.) zijn tot nu toe in Leiden niet gevonden. Dit betekent echter niet 
automatisch dat dit gebied in die tijd leeg was. Wel zegt het iets over de 
dichtheid en zichtbaarheid van de sporen die de mensen in de bodem hebben 
achtergelaten. Uit archeologisch onderzoek in de omgeving is bekend dat het 
estuarium van de Rijn een zeer gevarieerd landschap was waarbinnen allerlei 
mogelijkheden voor bewoning waren. Zo zijn in Valkenburg bewoningssporen 
uit de late bronstijd aangetroffen op de brede zandige oevers van 
kwelderafzettingen.5 Ook op de smallere oevers kunnen sporen aanwezig zijn, 
maar naar verwachting gaat het dan eerder om sporen die te maken hebben 
met het agrarische gebruik van het landschap buiten de nederzettingen.
Ten oosten van Leiden, in Rijnwoude, is eveneens een vindplaats bekend 
uit het late Neolithicum-bronstijd.6 Deze nederzetting bevindt zich op de 
overgang van de hoge oeverzone van de Rijn. Ergens tussen deze beide 
vindplaatsen treedt een verandering in het landschap op, waarbij de invloed 
van de zee afneemt en die van de Rijn gaat overheersen. Doordat het 
gemeentelijke grondgebied van Leiden zo dichtbebouwd is, is het tot nu toe 
niet mogelijk geweest een beeld te vormen van dit gevarieerde landschap 
op de overgang van kust naar klei-veengebied. De komende jaren zal dan 
ook extra aandacht moeten worden besteed aan het in kaart brengen van 
dit landschap en de bewoonbare zones daarin. Doordat er in Leiden in het 
(recente) verleden aanzienlijk is opgehoogd, bevinden deze lagen zich op een 
diepte van minimaal twee meter onder het huidige maaiveld.

Vanaf de midden-ijzertijd (500 – 250 v.Chr.) worden de bewoners in de Leidse 
regio archeologisch weer zichtbaar. Sporen en vondsten uit deze periode zijn 
aangetroffen op de oeverafzettingen van de Rijn, zoals bijvoorbeeld op het 
voormalige Van Gend & Loos-terrein aan de Haagweg, waar de resten van 
een nederzetting zijn opgegraven.7 De meeste sporen uit deze periode zijn 
aangetroffen op de kreek- en geulruggen die buiten de stroomgordel van de 
Rijn lagen. Op basis van het onderzoek in onder meer de Stevenshofjespolder 
en de Bosch- en Gasthuispolder is een beeld verkregen van verspreid 
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liggende boerenerven op smalle kreekruggen. Het begin van de bewoning 
wordt hier gedateerd rond 400 v.Chr. en loopt met onderbrekingen door tot in 
de derde eeuw na het begin van onze jaartelling.8 In de (voormalige) polders 
ten zuiden van de stad is waarschijnlijk sprake geweest van een relatief hoge 
concentratie van nederzettingsterreinen op de landschappelijk gunstige 
plaatsen. Opvallend is dat ten noorden van de Rijn tot nu toe in Leiden nog 
vrij weinig vindplaatsen uit de ijzertijd zijn aangetroffen.9

De meeste vondsten uit deze periode zijn gedaan bij toevallige 
waarnemingen en begeleidingen. In 1995-1998 kon een van de vindplaatsen 
in de Stevenshofjespolder iets systematischer worden onderzocht. Bij die 
gelegenheid werd onder meer een knuppelpad gevonden in het veen, vlakbij 
een terrein waar ook veel nederzettingsafval uit de ijzertijd was aangetroffen.10 

Dergelijke veenwegen komen veelvuldig in deze regio voor en werden 
gebruikt om de onbegaanbare natte delen van het landschap te ontsluiten. 

Overige vondsten uit deze periode zijn bekend uit de Oostvlietpolder en de 
Cruquiuslaan.

b. zwaartepunten archeologisch onderzoek

Ontwikkeling van het landschap en bewoningssporen.

c. vraagstukken

Doordat het gedrag van de mens in deze regio zo bepaald is door het 
landschap, is het ook voor deze periode van belang om de ontwikkeling van 
het landschap te blijven onderzoeken. Welke delen van het landschap waren 
hoog en droog genoeg om op te wonen? Welke gebieden gebruikte men als 
akkergrond en hoe werden de tussenliggende natte gebieden gebruikt? 
De bewoningssporen uit deze periode zijn niet uniek voor Leiden, maar 
komen in de gehele regio langs de Rijn voor. De vragen die gesteld 
kunnen worden, zijn daardoor over het algemeen niet gebonden aan 
het Leidse grondgebied. Bij het onderzoek van deze en vergelijkbare 
vindplaatsen kan aansluiting worden gezocht bij de nationale en provinciale 
onderzoeksagenda. Belangrijke onderzoeksthema’s voor deze periode hebben 
betrekking op de levenswijze en het levensonderhoud van de bewoners, 
ambachtelijke tradities, handelscontacten met andere gebieden en het 
grafritueel en deposities.
Desalniettemin gelden voor het Leidse grondgebied enkele specifieke 
onderzoekvragen. Zoals hierboven al gezegd, zijn er uit de perioden bronstijd 
en vroege ijzertijd in Leiden geen vondsten bekend. Sporen uit de midden-
ijzertijd en later vinden we uitsluitend ten zuiden van de Rijn. De vraag is 
waar deze afwezigheid van vindplaatsen door komt. Zijn ze er echt niet? En 
zo nee, waar ligt dat aan? Was het landschap niet geschikt voor bewoning? 
Was het gebied in die tijd als gevolg van een zeer actieve Rijn te nat om in 
de stroomgordel van de Rijn te wonen? Waarom vinden we wel sporen uit de 
midden-ijzertijd ten zuiden van de Rijn en niet ten noorden ervan? Ligt dit 
aan een focus in onderzoek of is dit het gevolg van landschappelijke factoren?

Vlechtwerkwand die onderdeel uitgemaakt moet 

hebben van een ijzertijdboerderij. Aangetroffen in 

1986 in de Stevenshofjespolder. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

Gevonden aardewerk dat typisch is voor de 

ijzertijd. (Foto: W. Devilee)
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iii romeinse tijd: 12 v.chr. – 450 n.chr.

a. geschiedenis, sporen, et cetera

In de Romeinse tijd kreeg de omgeving van Leiden bovenlokale betekenis. 
Vanaf het midden van de eerste eeuw n.Chr. was de Rijn de noordelijkste 
grens van het Romeinse rijk. Langs deze hele grens, aangeduid als limes, 
bouwden de Romeinen militaire versterkingen (castellum). Een van deze 
castella lag binnen de huidige grenzen van Leiden. Het castellum Matilo 
bij Roomburg werd gebouwd aan de monding van een waterloop: de Fossa 
Corbulonis, die volgens Romeinse geschiedschrijvers in 47 n.Chr. onder 
leiding van de veldheer Corbulo was aangelegd als verbinding tussen de 
Rijn en de Maas.11 Dit kanaal had zijn oorsprong in een natuurlijke kreek 
die afwaterde op de Oude Rijn. De loop volgt globaal die van de huidige 
Vliet en het Rijn-Schiekanaal. Ter hoogte van Matilo was het kanaal nog 
lang na de Romeinse tijd zichtbaar in de loop van de inmiddels verdwenen 
Roomburgerwetering.

Door zijn ligging aan de monding van het kanaal van Corbulo was 
Matilo een belangrijk steunpunt van de Romeinse grensverdediging. Het 
castellumterrein zelf ligt onder het huidige park Matilo aan de Besjeslaan 
en is een archeologisch rijksmonument. De Romeinse troepen oefenden 
grote aantrekkingskracht uit op de lokale bevolking. Nabij het castellum lag 
een haven in het kanaal van Corbulo, en rondom het castellum en langs 
het kanaal ontstond een groot kampdorp (vicus). De vicus lag aan de zuid-, 
west- en noordzijde van het castellum en strekte zich uit tot op de noordelijke 
oever van het kanaal (die vermoedelijk bereikbaar was via een grote brug 
over het kanaal). Hier woonden en werkten handelaren, ambachtslieden en 
de gezinnen van soldaten. Ook zal in de directe omgeving van het fort een 
begraafplaats geweest zijn waar men de doden cremeerde en begroef. Het 
grootste deel van de vicus aan de zuidwestkant van het fort heeft ernstig 
te lijden gehad van het gebruik van het terrein na de Romeinse tijd. De 
resten van de vicus zijn daar in de loop der tijd deels opgegraven.12 Ten 
noorden van het kanaal van Corbulo zijn grote delen van de vicus en het 
bijbehorende Romeinse grafveld ongezien verdwenen bij de bouw van de 
Meerburg-Rivierenwijk.13 In de resterende groenzones ten noorden van het 
archeologisch monument kunnen echter nog resten van het kanaal, de vicus 
en het grafveld aanwezig zijn.

Langs het kanaal zijn meerdere vindplaatsen uit de Romeinse tijd bekend in 
de Oostvlietpolder14 en de Cronesteynse polder. Het gaat in deze gevallen 
waarschijnlijk om inheemse boerennederzettingen, die verspreid in het 
landschap lagen. Door de nabijheid van het kanaal stonden de bewoners 
van deze nederzettingen in goed contact met Matilo en de Cananefaatse 
hoofdstad Forum Hadriani bij Voorburg.

De loop van de Romeinse weg over het grondgebied van Leiden en de ligging 
van de diverse wachttorens langs de weg zijn nog belangrijke punten van 

Bronzen gezichtsmasker, behorend bij een 

cavaleriehelm uit het begin van de 2e eeuw 

n.Chr., gevonden in de bedding van het kanaal 

van Corbulo. (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)

Hand van een bronzen keizerbeeld, gevonden in 

2000 in Roomburg. Dit beeld zal oorspronkelijk 

in het centrum van castellum Matilo hebben 

gestaan. (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)
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onderzoek. Deze weg liep op de zuidelijke oever van de Rijn, dwars door 
het castellum Matilo en verder door de huidige binnenstad van Leiden. De 
exacte ligging van de Rijn en de oeverafzettingen uit deze periode zijn juist 
in de Leidse binnenstad niet duidelijk gekarteerd. Alhoewel het tracé van de 
limesweg door Leiden nog onduidelijk is, zijn er in de binnenstad al redelijk 
veel vondsten gedaan op basis waarvan een beeld kan worden gevormd 
van de loop van de weg. Zo zijn langs de Hogewoerd bij opgravingen delen 
van een nederzetting aangetroffen, die waarschijnlijk langs de Romeinse 
(militaire) limesweg lag.15 Op het voormalig Van Gend & Loos-terrein aan 
de Haagweg is eveneens een vindplaats uit de Romeinse tijd opgegraven.16 
Iets zuidelijker werden bij booronderzoek op het sportcomplex aan de 
Boshuizerkade concentraties grind gevonden die een indicatie kunnen zijn 
voor de limesweg.17 Het lijkt hierdoor aannemelijk dat de weg, komende vanaf 
Roomburg, vanaf de Hogewoerd de meanderbocht van de Rijn enigszins 
afsneed. Een tracé onder de latere dijk onder de Hogewoerd, Breestraat, 
Noordeinde en Haagweg behoort eveneens tot de mogelijkheden, al zijn 
hiervan tot op heden geen sporen teruggevonden.18 

Niet alleen de Romeinse militaire aanwezigheid heeft zijn sporen in de 
Leidse bodem achtergelaten, ook de inheemse agrarische en ambachtelijke 
bewoners drukten hun stempel op de inrichting en het gebruik van het 
cultuurlandschap in dit gebied. De regio werd dichter bevolkt dan in de 
voorgaande periode, en de omvang van de nederzettingen nam aanzienlijk 
toe. Op diverse plaatsen in Leiden, zowel ten noorden als ten zuiden van de 
Rijn, zijn vondsten en sporen aangetroffen van inheemse nederzettingen.
Opgravingen aan de Cruquiuslaan en ten noorden van de Wassenaarseweg 
(Pomona)19 laten het contrast zien tussen de bewoners aan de andere kant 
van de limes en die binnen het Romeinse rijk.

De lokale bevolking die ten zuiden van de grens woonde, zal in de meeste 
gevallen intensieve contacten onderhouden hebben met de Romeinse centra 
zoals Matilo. Of en hoe de bewoners ten noorden van de Rijn in contact 
stonden met het Romeinse rijk, is nog erg onduidelijk. Mogelijk werd de 
grenszone opzettelijk vrij van nederzettingen gehouden. Vondsten direct ten 
noorden van de Rijn wijzen echter uit dat het gebied allerminst leeg was, 
en de Romeinse voorwerpen getuigen ook van (indirecte) contacten tussen 
noord en zuid. Het onderzoek naar de interactie tussen de Romeinse troepen 
en de lokale bevolking, zowel ten zuiden als ten noorden van de Rijn, is dan 
ook nog een belangrijk punt van onderzoek.

In de derde eeuw begon het Romeinse Rijk af te brokkelen. Archeologische 
vondsten wijzen erop dat vanaf het midden van de derde eeuw de bezetting 
van Matilo verminderde. Enkele vierde-eeuwse munten en een fibula wijzen 
mogelijk op gebruik van het castellum in deze periode. Het lijkt erop dat er 
in de overgang van de Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen sprake 
is van een afname in de bevolking. De oorzaak hiervan is nog allerminst 
bekend. Enerzijds kunnen interne problemen in het Romeinse Rijk gezorgd 
hebben voor de desintegratie van de grensverdediging. Anderzijds kunnen 
landschappelijke oorzaken aan de basis liggen van de leegloop in dit gebied. 

In 1994 is in de Koenesteeg een stuk van een 

inheemse Romeinse nederzetting opgegraven. 

In een van de afvalkuilen werden de schedels 

van twee volwassen mannen gevonden die met 

geweld om het leven waren gebracht. De ene 

man was onthoofd, de ander had een dodelijke 

zwaardslag op zijn schedel gekregen. Omdat er 

verder geen menselijke botten werden gevonden, 

opperden de opgravers dat de schedels 

oorlogstrofeeën kunnen zijn geweest. 

(Foto: W.A.M. Hessing)

Aardewerken kookpotten, een houten bijl en 

spinsteentjes uit inheemse nederzettingen in 

Leiden. (Foto H. Snaterse)
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Het is bekend dat de invloed van de zee gedurende de tweede eeuw n.Chr. 
steeds meer toenam, wat uiteindelijk kan hebben geleid tot vernatting en 
overstromingen in de regio.

b. zwaartepunten archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek naar de bewoningssporen uit de Romeinse 
tijd heeft zich lange tijd geconcentreerd op het terrein van het castellum 
Matilo. De laatste jaren is daarnaast onderzoek gedaan naar enkele inheemse 
nederzettingsterreinen, zoals bijvoorbeeld in de Oostvlietpolder (langs het 
kanaal van Corbulo) en ook ten noorden van de Rijn (zoals bij Pomona). 
Zeker in de binnenstad is het aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd 
schaars. Dit wil echter niet zeggen dat er geen resten uit deze periode in de 
bodem aanwezig zijn. Door het dichtbebouwde karakter van de gemeente 
Leiden liggen veel landschappelijke gegevens en vindplaatsen buiten het 
bereik van het onderzoek.

c. vraagstukken

Op nationaal en provinciaal niveau worden ten aanzien van de Romeinse tijd 
diverse onderzoeksvragen gesteld die te maken hebben met de bewonings- 
en bouwgeschiedenis van de castella en de limes. Deze vragen hebben 
vanzelfsprekend een plaats binnen de Leidse onderzoeksagenda, maar 
het onderzoek naar de sporen uit de Romeinse tijd heeft desalniettemin 
een grotendeels Leids karakter. Met de inrichting van archeologisch park 
Matilo is het castellumterrein voor de komende tijd volledig afgesloten van 
archeologisch onderzoek. Dit betekent echter niet dat het onderzoek naar 
de bewoningsgeschiedenis van het castellum hiermee volledig ten einde 
is. Matilo kent een onderzoeksgeschiedenis van bijna honderd jaar en de 
gegevens die tijdens deze lange periode van onderzoek zijn verkregen, zijn 
nog niet volledig en in samenhang benut.

Hoewel er een eerste aanzet is gemaakt om het vondstmateriaal van 
verschillende sites met elkaar te vergelijken, is er nog nauwelijks onderzoek 
uitgevoerd naar de samenhang tussen de verschillende nederzettingen.20 
Ook hier zorgt de dichte bebouwing van de stad ervoor dat een integrale 
benadering van de Romeinse vindplaatsen in hun landschappelijke 
context in het verleden nog niet mogelijk is geweest. Hierdoor ontbreekt 
een samenhangend beeld van de bewoning langs de limes in deze tijd. 
Toekomstig onderzoek is er dan ook op gericht om het Romeinse landschap 
in kaart te brengen en de sporen van zowel de militaire elementen als 
de inheemse agrarische en ambachtelijke nederzettingen te lokaliseren. 
Hiermee kan een beter begrip ontstaan van het gebruik van het Romeinse 
cultuurlandschap, de organisatie van de grens en de contacten binnen het 
Romeinse rijk en tussen de gebieden ten noorden en zuiden van de Rijn. 
De komende jaren zal het onderzoek eveneens gericht zijn op het opsporen 
van de limesweg binnen de bebouwde delen van de stad, evenals op het 



onderzoeksagenda archeologie en bouwhistorie leiden 

21

Loden vervloekingstablet, gevonden in 2008 in het kanaal van Corbulo. Aan dergelijke tabletten werden magische krachten toegeschreven: ze 

dienden om een of meerdere personen iets slechts toe te wensen of om hen te vervloeken. De exacte betekenis van de symbolen op dit kleine 

stukje lood is helaas niet bekend. (Foto: W. Devilee)

Mogelijke liggingen van de limesweg door Leiden. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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lokaliseren van nederzettingen en wachttorens langs de limesweg. Ook 
de exacte loop van het kanaal van Corbulo en de ligging en aard van de 
nederzettingen langs het kanaal is onderwerp van onderzoek. Tot slot zal 
aandacht besteed worden aan de laatste fase van de Romeinse tijd, waarin 
veel veranderingen optreden in de regio.
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iv vroege middeleeuwen: 450 – 1050 n.chr.

a. geschiedenis, sporen, et cetera

Gedurende de vroege middeleeuwen bleef de regio rondom Leiden bewoond, 
al is er over de eerste jaren na de Romeinse occupatie maar weinig bekend. 
Vanaf de zesde eeuw beginnen we op basis van allerlei vondsten en sporen 
weer zicht te krijgen op de bewoners in de regio. Opgravingen in Nieuw-
Rhijngeest (Oegstgeest) ten westen van Leiden brachten bijvoorbeeld een 
schat aan informatie aan het licht over de bewoning van het Rijnmondgebied 
in de zesde tot achtste eeuw n.Chr.21 Mogelijk is deze nederzetting te 
identificeren als het in het St. Maartensregister genoemde Overdorp.22 Ook 
op de strandwal van Pomona direct ten noorden van de Wassenaarseweg 
in Leiden zijn enkele sporen en aardewerk gevonden uit de achtste-twaalfde 
eeuw.23 Ten oosten van de huidige stad werd in Leiderdorp aan de Kom 
van Aaiweg eveneens een groot nederzettingsterrein uit deze periode 
aangetroffen.24 Opvallend genoeg bevinden deze nederzettingen zich aan 
de noordzijde van de Rijn precies tegenover de bekende Romeinse castella 
Matilo en Valkenburg, maar ook de voormalige castella-terreinen werden in 
deze periode opnieuw bewoond. Zo zijn in Matilo vondsten aangetroffen uit 
de zesde eeuw en later, waaruit we kunnen afleiden dat het castellumterrein 
gedurende enkele eeuwen bewoond was. Bovendien moet deze nederzetting 
relatief welvarend en groot zijn geweest, wat blijkt uit het luxueuze karakter 
van enkele vondsten. Het kanaal van Corbulo was in deze tijd grotendeels 
verland, maar ter hoogte van het castellumterrein was nog altijd sprake van 
een inham, die vermoedelijk als haven dienst deed. Vanaf de zevende eeuw 
werden de oevers van het kanaal weer actief onderhouden en bracht men 
nieuwe beschoeiingen aan.25 

Alhoewel we ervan mogen uitgaan dat het huidige grondgebied van Leiden 
vanaf de negende eeuw ontgonnen werd26, zijn er in de Leidse binnenstad 
geen vondsten bekend uit de periode vóór de twaalfde eeuw. Wel zijn er 
enkele historische bronnen die verwijzen naar bewoning op het huidige 
Leidse grondgebied. De oudste vermelding vinden we in het St. Maartens-
register uit de negende eeuw n.Chr., waarin drie woonkernen onder de naam 
‘Leython’ worden genoemd. Leython betekent zoveel als ‘aan de wateren’, 
wat kan betekenen dat een van deze kernen op het punt lag waar de Vliet 
en Mare in de Rijn uitmondden. Zeker is deze interpretatie allerminst, 
en voorlopig blijft de zoektocht naar de ligging van de drie Leythons een 
belangrijk onderwerp in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Uit 
een tiende-eeuwse bron is bekend dat graaf Arnulf (988-993) een aantal 
goederen schonk aan de abdij van Egmond, waaronder een en een kwart 
hoeve aan de rivier de Mare en een hoeve in de villa Leythen. Over de locatie 
van deze goederen bestaat nog discussie: Van der Vlist stelt dat beiden op de 
noordelijke oever van de Rijn in de buurt van de Mare hebben gelegen.27 Een 
ligging ten zuiden van de Rijn kan echter niet worden uitgesloten. Mogelijk 
gaan deze hoeven terug op een van de drie Leythons die in de goederenlijst 
van de St. Maartenskerk worden genoemd. Bovendien is het waarschijnlijk 

Vroegmiddeleeuwse zilveren munt, gevonden in 

Roomburg. Voor- en keerzijde van een denarius 

van Pippijn de Korte (751-758) De afkorting 

R.F. op de keerzijde staat voor Rex Francorum, 

koning der Franken. (Foto H. Snaterse)

Gouden hanger in de vorm van een munt uit 

de 7e eeuw n.Chr., aangetroffen tussen de 

vroegmiddeleeuwse beschoeiingen in het kanaal 

van Corbulo. (Foto H. Snaterse)
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dat deze nederzetting de basis heeft gevormd voor Maredorp, dat we vanaf 
de twaalfde eeuw op de noordelijke oever van de Rijn kennen. Verwacht 
wordt dat de kern van Maredorp tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk (na de 
reformatie Vrouwekerk genoemd) en de Mare lag.

Ongeveer in dezelfde periode werd op de westelijke punt van het Waardeiland 
– een natuurlijk gevormd eiland tussen twee meanderarmen van de Rijn – de 
eerste fase van de Burchtheuvel opgeworpen. In de eeuwen die volgden is 
de huidige heuvel ontstaan, meerdere malen opgehoogd en voorzien van 
een versterking. De datering en fasering van de Burcht is onderwerp van veel 
(bouw)historische en archeologische debatten, net als de rol die het kasteel 
gespeeld heeft in de vroegste stadsvorming. Alhoewel de stad waarschijnlijk 
pas rond 1200 zijn eerste stadsrechten verkreeg, is het aannemelijk dat er al 
enige tijd daarvoor sprake was van een nederzetting op de oevers van de Rijn 
en/of in de nabijheid van de Burcht.

b. zwaartepunten archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek naar de vroege middeleeuwen in Leiden is 
bij gebrek aan vondsten vrij beperkt gebleven. Meerdere malen hebben 
archeologen en bouwhistorici onderzoek verricht naar de Burchtheuvel 
en de tufstenen ringmuur. Ook in Matilo werd bij herhaling onderzoek 
gedaan naar de vroegmiddeleeuwse bewoners van het gebied. Door het 
kleine aantal vondstlocaties is het tot op heden onmogelijk gebleken 
om een samenhangend beeld te krijgen van de ontginnings- en 
bewoningsgeschiedenis van Leiden in deze periode.

c. vraagstukken

Recentelijk is een overzichtswerk verschenen van de bewoningsgeschiedenis 
van het Rijnmondgebied in de vroege middeleeuwen, waarin ook het gebied 
van Leiden een plaats heeft gekregen.28 Voor Leiden als stad gelden echter 
nog vele vragen die te maken hebben met de vroegste ontstaansgeschiedenis 
van de stad. Hoe verliep de ontginning van het gebied? Hoe zag het pre-
stedelijke landschap eruit? Wanneer en waar ontstonden er woonkernen 
(denk bijvoorbeeld aan de vroegste bewoning op de noordelijke oever van 
de Rijn) en kunnen we deze aanwijzen als voorgangers van de huidige 
stad? Welke relatie had de nederzetting met de Burcht? Deze vragen zijn 
zeer algemeen en kunnen alleen worden beantwoord wanneer aanzienlijk 
meer gegevens beschikbaar komen over de locatie, datering en aard van 
vroegmiddeleeuwse nederzettingsterreinen binnen de singelstructuur van het 
huidige Leiden. Een analyse van de onderzoeksresultaten van de Burcht zal 
bijdragen aan dit debat.

In 1968-1970 werd een doorsnede door de 

Burchtheuvel opgegraven. Dit resulteerde in deze 

documentatietekening van de bodemopbouw van 

de heuvel. (Bron:. Erfgoed Leiden en Omstreken)
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De opgraving van de Burchtheuvel uit de jaren 1968-1970 wacht nog altijd op uitwerking, waardoor de ouderdom en opbouw 

van de heuvel (nog) niet exact bekend is. (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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v late middeleeuwen: 1050 – 1500 n.chr.

a. algemene ontwikkelingsschets29

Ontstaan en groei
In de twaalfde eeuw – maar misschien al eerder – bestond Leiden uit een 
grafelijke hof met een kapel in de huidige Pieterswijk, een dijkdorp ter plaatse 
van de huidige Breestraat en de Burcht op het Waardeiland. De nederzetting 
langs de Breestraat is ontstaan op een door mensenhanden aangelegde 
dijk of terp. Ter hoogte van het huidige stadhuis is deze dijk op zijn hoogste 
punt. Hier zal naar verwachting de kern van de oudste nederzetting hebben 
gelegen. De graaf van Holland bezat aan het einde van de twaalfde eeuw 
in de jonge stad een grafelijke hof, bestaande uit een kapel (de latere 
Pieterskerk), een verdedigbare toren en een woonhuis. Bouwhistorisch 
en archiefonderzoek heeft aangetoond dat de oudste fase van het huidige 
Gravensteen gebouwd is aan het einde van de twaalfde eeuw.30 Het is echter 
mogelijk dat deze hof verder in de tijd teruggaat en dat de aanwezigheid 
van een grafelijke hoeve geleid heeft tot het ontstaan van de stad. Ook 
aan de noordzijde van de Rijn bevond zich een bewoningskern: Maredorp, 
dat in die tijd nog geen onderdeel uitmaakte van de stad Leiden. De beide 
Rijnoevers stonden met elkaar in verbinding door een brug waar tol werd 
geheven; dit was de enige oversteekplaats over de Rijn in de wijde omtrek. 
De resten van de oude bewoningskernen zijn in de Leidse binnenstad nog 
in de (diepere) ondergrond aanwezig.31 In de eeuwen die volgden, groeiden 
de dorpskernen naar elkaar toe en werd de stad steeds verder uitgebreid. De 
eerste stadsuitbreiding vond plaats aan de zuidzijde van de Rijn: de oevers 
van de Rijn werden teruggedrongen met grootschalige aanplempingen 
en er werd een nieuwe straat langs het water aangelegd. De nederzetting 
aan de Breestraat moet rond 1225 al dermate volgebouwd zijn geweest dat 
een vergroting van de stad noodzakelijk of wenselijk was.32 Archeologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat op dat moment tussen de Breestraat 
en de Rijn sprake was van een vrij open buitendijks rivierlandschap met 
enkele sloten.33 Rond 1225 zijn in een gezamenlijke actie de sloten gedempt 
en zijn de percelen richting de Rijn verlengd. Door het hoge tempo en 
de grootschaligheid van deze aanplempingen ontstaat het beeld van een 
gezamenlijke, van hogerhand gecoördineerde stadsvergroting. Kort hierna 
(midden dertiende eeuw) werd de stad, inclusief de grafelijke hof, voorzien 
van een stadsgracht (het Rapenburg).34 

Door de strategische ligging op het kruispunt van waterwegen, kon de stad in 
hoog tempo uitgroeien tot een centrale marktplaats voor de regio. Wanneer 
Leiden ‘officieel’ stad is geworden, is onduidelijk. Het oudste document dat 
iets vertelt over stadsrechten, komt uit 1266. Hierin bevestigt graaf Floris V 
de stedelijke rechten die al eerder aan Leiden zijn geschonken.35 De inwoners 
in de dertiende- en veertiende-eeuwse stad leefden van handel en nijverheid. 
Archeologische vondsten getuigen van het werk van pottenbakkers, 
smeden en leerbewerkers (waaronder een specialist in het maken van fijn 
gedecoreerde zwaardscheden).36 Het is ook het begin van de textielindustrie: 

Tijdens opgravingen aan de Aalmarkt in 2007 

werden meerdere fasen beschoeiingen en meters 

dikke aanplempingspakketten aangetroffen. Bij 

deze activiteiten is de Rijnoever tientallen meters 

naar het noorden opgeschoven.  

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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al rond 1300 verschijnen in de historische bronnen vermeldingen van mensen 
die in dit ambacht werkzaam waren.37 De komende eeuwen zou Leiden een 
lakenstad blijven.

Kort voor 1300 werd Leiden opnieuw vergroot met het Waardeiland waarop 
de Burcht stond, en ongetwijfeld in de jaren daarvoor al een nederzetting 
was ontstaan. Nabij de Burcht verrees in 1315 een kapel, die later uitgroeide 
tot de St. Pancras of Hooglandse Kerk. In 1347 werd de stad in noordelijke 
en oostelijke richting uitgebreid, waardoor Maredorp en een tweede deel 
van het Waardeiland binnen de grenzen van de stad kwamen te liggen. Dit 
nieuwe stadsdeel werd voorzien van een stadsmuur en gracht. In 1365 werd 
de Marekapel aan de Haarlemmerstraat gewijd tot Onze-Lieve-Vrouwekerk en 
stonden er binnen de grenzen van de stad drie kerken.
Met de stadsuitbreiding in 1386-1389, waarbij Leiden in zuidelijke en 
westelijke richting werd vergroot, bereikte de stad een omvang die enkele 
eeuwen stabiel zou blijven. In 1462 voltooide men de stadsmuur rond de 
laatste uitbreiding. Het middeleeuwse Leiden werd nu beschermd door een 
muur met maar liefst drieëndertig halfronde waltorens. Tot het einde van 
de zestiende eeuw was er binnen de stadsmuren voldoende ruimte voor de 
groeiende bevolking en de lakennijverheid.

Stedelijk weefsel
De indeling van de stad is, zeker in de vroegste fasen, in hoge mate bepaald 
door de landschappelijke situatie waarin de stad groeide. De natuurlijke 
waterwegen, zoals de twee Rijnarmen maar ook de Mare en de Vliet, en de 
ontginningsassen bepaalden de ligging van de wegen en bouwblokken in de 
stad. Veel van deze vroege elementen in de stad zijn nog altijd aanwezig in 
het stedelijk weefsel. Ook de aanplempingen in de Rijn hebben een groot 
effect gehad op de inrichting van de bouwblokken aan weerszijden van 
de rivier. Tegen het einde van de dertiende eeuw verschenen op de nieuw 
verworven percelen langs de Rijn de eerste houten gebouwen en zou er 
sprake kunnen zijn van een tweedeling in percelen aan de Breestraat en 
aan de Rijnzijde.38 Dit is het moment waarop de voor Leiden kenmerkende 
waterstegen aangelegd kunnen zijn. Met deze stegen hielden de afgescheiden 
(oudere) percelen hun uitgang op de Rijnoever. Uit het bouwhistorisch 
onderzoek in de oudste kernen van de stad komen de oudste perceelslijnen 
duidelijk naar voren.39 Hieruit blijkt dat de percelering en het stedelijk weefsel 
van de huidige stad een middeleeuwse oorsprong hebben en eeuwenlang 
nauwelijks veranderd zijn.
Binnen de stad zien we een ontwikkeling in de dichtheid en aard van de 
bebouwing. In de vroegste fasen van de stadsgeschiedenis was vooral 
sprake van losse (vaak boeren)erven. Deze percelen werden langzaamaan 
volgebouwd tot aaneengesloten bouwblokken met in veel gevallen ook nog 
kleine woningen op de achtererven.40 De uitleggebieden van de stad werden 
langzaam volgebouwd. Hier vonden religieuze instellingen een plaats en 
werden woonhuizen gebouwd.
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Impressie van de stedenbouwkundige situatie van circa 1300. Kenmerkend zijn bouwblokken met diepe percelen met bebouwing 

aan de hoofdstraten. (Tekening: C. van Hees)

Impressie van de stedenbouwkundige situatie van circa 1500. De bouwblokken hebben een regelmatige opzet met rondom bebouwing 

aan alle (zij)straten. (Tekening: C. van Hees)
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Schets van de ligging van de elementen van de grafelijke hof in Leiden. a. Gravensteen; b. Grafelijk huis en terrein; c. Pieterskerk; 

d. boomgaard; e. Krijthoeve. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

De groei van de stad tot de 14e eeuw: a. de situatie rond 1250; b-d. de stadsuitbreidingen van 1294, 1347 en 1386-‘89.  

(Bron: Echo Tekst en presentaties)

a c

b d
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Bouwen in Leiden
De oudste gebouwen in het middeleeuwse Leiden zijn de Burcht en het 
Gravensteen. Deze belangrijke gebouwen zijn opgetrokken in steen, de Burcht 
in een mengvorm van tufsteen en baksteen. Tufsteen is een van de oudste 
stenen bouwmaterialen, maar moest worden geïmporteerd, wat verklaart dat 
deze natuursteen enkel voor de voornaamste gebouwen werd toegepast. De 
dure natuursteen werd verdrongen door de lokaal te vervaardigen baksteen. 
De bakstenen van het Gravensteen behoren tot de oudste van Nederland. 
De vroegste huizen zullen van hout of vakwerk zijn gebouwd, met rieten 
daken. Steen bleef als bouwmateriaal tot in de dertiende eeuw zeldzaam. 
Door de groeiende welvaart werden vanaf het midden van de veertiende eeuw 
diverse gebouwen in steen herbouwd en vergroot. De Hooglandse Kerk, de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Pieterskerk werden in twee eeuwen verbouwd 
tot grote gotische kruiskerken. Aan de Breestraat verrees het eerste stenen 
stadhuis met vleeshal en wanthuis, waar de Leidse lakens werden gekeurd. 
Leiden heeft slechts in 1381 een kleine stadsbrand gekend, en de invloed van 
deze brand op de bouwwijze is nog niet goed duidelijk. Pas vanaf het midden 
van de vijftiende eeuw eiste het stadsbestuur dat alle woonhuizen stenen 
voor- en zijgevels hadden en was er aandacht voor het vervangen van rieten 
of strooien daken door zogenaamde ‘harde’ daken. Houten huizen met rieten 
daken waren namelijk brandgevaarlijk in de inmiddels dichtbebouwde stad. 
De bouw moet over het algemeen goed, maar traditioneel zijn georganiseerd, 
om de vraag naar nieuwe huizen in de opeenvolgende stadsvergrotingen aan 
te kunnen. Voor deze bouw zal een uitgebreide handel in bouwmaterialen, 
zoals baksteen en hout, zijn geweest. Het bouwhistorisch onderzoek heeft 
duidelijk gemaakt dat de gebouwconstructies zich kenmerken door een 
dragend houtskelet en kapconstructie die, samen met relatief lichte (meestal) 
bakstenen wanden, het casco van de vele middeleeuwse huizen vormen.41 De 
constructieprincipes van de gebouwen in de middeleeuwse stad lijken zich 
te hebben ontwikkeld vanuit de houtbouwtraditie van de vroege houten of 
vakwerkhuizen. Opvallend is dat de ‘hoog’ gelegen huizen voorzien waren 
van grote (handels?)kelders.

b1. zwaartepunten archeologisch onderzoek

Archeologische resten uit de late middeleeuwen zijn in de gemeente Leiden in 
overvloed aanwezig. De meeste resten zijn te vinden in de oude binnenstad 
van Leiden, waar tot een diepte van drie meter onder het huidige maaiveld 
funderingen van gebouwen en het afval van de bewoners en ambachtslieden 
uit de middeleeuwen aanwezig zijn. Ook buiten de grenzen van de 
middeleeuwse stad zijn meerdere plaatsen aan te wijzen waar archeologische 
resten te vinden zijn. Denk hierbij aan de vele kastelen die rondom de stad 
hebben gelegen en de sporen die te maken hebben met de ontginning van 
het gebied buiten de stad. Hieronder verstaan we verkavelingssystemen, 
ontginningsboerderijen en lintbebouwing langs de uitvalswegen uit de stad.

Het archeologisch onderzoek voor de periode van de late middeleeuwen heeft 
zich in de afgelopen decennia sterk gericht op de volgende aspecten:

Metselwerk van het Gravensteen uit 1183-1199. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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•  Stadsverdedigingswerken die bij de verschillende middeleeuwse uitlegfasen 
horen, waaronder poorten, bruggen en torens. Resten hiervan zijn in 
Leiden op meerdere plaatsen onderzocht en nog in de bodem aanwezig.42 
Veel waarnemingen zijn ingepast in restauratiewerkzaamheden en 
rioleringswerken onder de belangrijke uitvalswegen.

•  Stadskerken en kloosters, hofjes en gasthuizen. In Maredorp heeft 
grootschalig onderzoek plaatsgevonden. De voormalige Vrouwekerk en het 
Agnietenklooster behoren tot de best onderzochte in ons land.43  
Ook de buiten de stadsmuren gelegen instellingen zoals het klooster  
St. Hieronymusdal, het St. Margarethaconvent en het Pesthuis zijn 
gedeeltelijk onderzocht.

•  De oeverzones langs de Rijn zijn meerdere malen onderzocht. Met name 
het onderzoek in de Breestraat, waarbij meerdere straatniveaus en delen van 
aangrenzende (houten) gebouwen werden opgegraven, spreekt sterk tot de 
verbeelding.44 Door grootschalige opgravingen aan de Aalmarkt is een goed 
beeld ontstaan van de fasering en organisatie van de ontginningen in het 
begin van de dertiende eeuw.45

•  De ambachtelijke activiteiten in de veertiende-eeuwse uitleggebieden aan de 
noord- en oostkant van de stad.46

•  De materiële cultuur van de middeleeuwen. De reeks Bodemonderzoek in 
Leiden heeft een aantal waardevolle studies voortgebracht op het gebied van 
middeleeuws gebruiksaardewerk, glas, metalen voorwerpen, leren schoeisel, 
mesheften en -schedes, en het gebruik van been als grondstof. Daarnaast is 
een groot aantal bijzondere, incidentele vondsten in een historische context 
geplaatst.

•  Ook de nodige ontwikkelingen in het buitengebied van de stad zijn aan de 
hand van opgegraven resten te volgen. Zo is een flink aantal middeleeuwse 
kasteelterreinen, die ten tijde van het beleg van Leiden meestal zijn 
ontmanteld of in brand geschoten, redelijk goed onderzocht: Rodenburg47, 
Coebel48, Stenevelt49, Boshuizen en Paddenpoel.50 

•  Ten slotte is een aantal buitenkloosters en religieuze (zorg)instellingen 
(gedeeltelijk) onderzocht, zoals het St. Margarethaconvent in de 
Roomburgerpolder, klooster Mariënpoel en klooster Lopsen.

•  Traditioneel heeft het fysisch-antropologisch onderzoek van skeletresten 
uit de verschillende Leidse begraafplaatsen veel aandacht gekregen. Het 
anatomisch laboratorium van de Universiteit Leiden heeft daaraan een 
onmisbare bijdrage geleverd. Op basis van het onderzoek van de skeletten 
uit bijvoorbeeld de Pieterskerk, het Pesthuis en de Vrouwekerk is een beeld 
ontstaan van de Leidse bevolking door de eeuwen heen.

b2. zwaartepunten bouwhistorisch onderzoek

Het bouwhistorisch onderzoek heeft zich de afgelopen jaren voor de periode 
van de late middeleeuwen gericht op de algemene stadsontwikkeling, met 
thema’s als de Burcht en het Gravensteen.51 Hierdoor is er meer duidelijkheid 
ontstaat over de vroegste materiële resten van deze bouwwerken, waardoor 
deze ook van een nieuwe datering konden worden voorzien. Verder is er veel 
onderzoek verricht naar de middeleeuwse huistypen en zijn constructies 

Diverse voorwerpen, opgegraven in 1991 op het 

terrein van klooster Lopsen.

a. Pelgrimsinsigne met een voorstelling 

van een man op een ezel; b. Vergulde 

zwaardschedepuntbeschermer; c. handbezem 

van heidetakken; d. een glis (schaats);  

e. kinderschoentje en twee schoenzolen. 

(Foto’s: H. Snaterse)
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en bouwmaterialen onderzocht. Dit onderzoek heeft zich met name op 
objectniveau afgespeeld, waardoor een algemeen overzicht ontbreekt. De 
inzet van dendrochronologisch onderzoek hierbij heeft tot vele verrassende 
resultaten geleid. Zo is duidelijk geworden dat er achter gemoderniseerde 
gevels nog veel van middeleeuws Leiden bewaard is gebleven en nog 
overeind staat, zoals de vele middeleeuwse huizen die teruggevonden zijn. 
Door het onderzoek naar deze resten en structuren is gebleken dat de huidige 
stedelijke structuur sterk is bepaald door de middeleeuwse verkaveling, en 
veel van de huidige perceelsgrenzen teruggaan tot de ontstaansperiode van 
het stadsgebied waarin ze liggen. Van de bewaard gebleven middeleeuwse 
bouwsubstantie viel ook af te leiden dat in Leiden het versteningsproces al 
vroeg in gang is gezet. Bij het bouwhistorisch onderzoek is verder aandacht 
geweest voor secundaire constructies – zoals schouwen, trappen en 
openingen – en incidenteel voor interieurdecoratie en -afwerkingen. Maar dit 
is relatief onderbelicht gebleven en was vooral object- en detailgericht. Ook 
zijn de gegevens over deze periode vaak fragmentarisch of ontbreken ze door 
latere verbouwingen en moderniseringen.

c. vraagstukken

ontstaan en groei

De Breestraat: een vroeg-twaalfde-eeuwse oorsprong?
De ouderdom van de nederzetting aan de Breestraat is nog allerminst 
duidelijk. De in 1266 verleende stadsrechten gaan terug tot iets na 1200. 
Op dat moment zal er sprake zijn geweest van een nederzetting van een 
aanzienlijke omvang. Dit strookt ook met de behoefte aan stadsvergroting 
die begin dertiende eeuw leidt tot het ontginnen van hele bouwblokken in 
de Rijn. De aanwezigheid van deze aanzienlijke stad is tot nu toe nog maar 
weinig aangetoond. Uit archeologisch onderzoek is duidelijk geworden dat 
de ophoging van de Breestraat in vrij korte tijd aan het einde van de twaalfde 
eeuw is uitgevoerd.52 De vraag dringt zich op of er hierbij sprake is van 
een twaalfde-eeuwse (en grootschalige) stichting of een ophoging van een 
bestaande nederzetting. Het is aannemelijk dat er al een nederzetting lag ter 
plaatse van het huidige Leiden. Leiden komt namelijk voor in de elfde-eeuwse 
‘bottinglijst’, waaruit blijkt dat men toen al belasting betaalde.53 De vraag is 
echter of deze nederzetting ook ter plaatse van de huidige Breestraat lag. 
Een stad op deze plek moet veel last hebben gehad van overstromingen, wat 
een bescherming tegen het water wenselijk maakte. De planmatige snelle 
ophoging van de Breestraat kan hier een gevolg van zijn geweest. Dit betekent 
echter wel dat onder de huizen aan de Breestraat sporen uit de vroege 
twaalfde eeuw moeten liggen. In de toekomst zal naar deze sporen gezocht 
moeten worden. Als er geen sprake blijkt te zijn van oudere bebouwing onder 
de Breestraat, dan is het mogelijk dat een voorganger van de nederzetting 
aan de Breestraat op een andere plaats lag. Mogelijk was die stad verlaten 
als gevolg van overstromingen en verplaatste men de stad naar de zuidelijke 
oever van de Rijn. De vraag dringt zich dan op waar deze oudere nederzetting 
lag. Als laatste kan het oude Leiden waaraan stadsrechten werden verleend 
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een doelbewuste twaalfde-eeuwse stichting van een nieuwe stad zijn.

Stedelijk weefsel in relatie tot het pre-stedelijk landschap
De indeling van de stad is, zeker in de vroegste fasen, in hoge mate bepaald 
door de landschappelijke situatie waarin de stad groeide. Maar het is 
duidelijk dat over het pre- en vroegstedelijke landschap nog vrij weinig 
bekend is. Zo is er behoefte aan inzicht in de oorspronkelijke loop van de 
waterwegen, de ondergrond en het middeleeuwse reliëf van de binnenstad. 
Ook is meer onderzoek nodig naar de ontginningsgeschiedenis van de regio 
en de kernen van waaruit de coördinatie hiervan plaatshad. Liggen de Leidse 
ontginningskernen, net als in de regio, in de oksel van de Rijn en een zijrivier? 
En is de monding van de Vliet daar de meest aangewezen plaats voor? Wat 
waren de hoge, bewoonbare plaatsen in de stad, en vinden we daar ook de 
vroegste bewoningskernen? In hoeverre is de stedelijke infrastructuur bepaald 
door het pre-stedelijk landschap? Interessant in deze kwestie is de ligging van 
de natuurlijke en door mensenhanden gemaakte oversteekplaatsen over de 
Rijn en hoe deze aansloten op de vroegstedelijke wegen buiten Leiden (zowel 
noord-zuid als oost-west). In hoeverre is het stedelijk weefsel bepaald door de 
ontginningen met het kenmerkende slagenlandschap van kavelsloten? In het 
bijzonder is daarbij aandacht voor het Rapenburg: is deze ontstaan uit een 
natuurlijke waterloop, een ontginningssloot of is hij gegraven als de eerste 
defensieve gracht?

De groei van de stad in relatie tot de toenemende wateroverlast in de regio 
is een vraagstuk waarvoor aandacht nodig is. Vanaf de tweede helft van de 
twaalfde eeuw verzandde de monding van de Rijn, wat gepaard ging met 
toenemende wateroverlast en veel overstromingen.54 Tegelijkertijd vonden 
in de jonge stad allerlei activiteiten plaats: de bouw van het Gravensteen, de 
ophoging van de Breestraat, en iets later de landaanwinning in de Rijn en de 
verbouwing van de Burcht. Dit waren allemaal ingrijpende werkzaamheden 
voor een stad. Bestond er een samenhang tussen deze ontwikkelingen en de 
vernatting van het landschap? En waarom investeerde men zo intensief op 
deze plaats? 

De grafelijke hof en de rol van de graaf in de stadswording
Uit de geschreven en materiële bronnen is bekend dat de hof aan het einde 
van de twaalfde eeuw bestond uit een omgracht terrein met een grafelijke 
toren, grafelijk huis, een mogelijk verdedigbare tweede toren tussen het huis 
en de toren, kapel, boomgaard en toernooiveld.55 Over de verdere indeling 
van de hof is vrij weinig bekend. Onderzoek hiernaar kan bijdragen aan een 
beter inzicht in de indeling en datering van de verschillende onderdelen van 
de grafelijke hof.
Over de datering van de grafelijke hof in Leiden is veel discussie geweest. In 
het grafelijk gebied staat de Pieterskerk, van oorsprong de grafelijke kapel. De 
kapel zou op 11 september 1121 door bisschop Godebald van Utrecht (1114-
1127) zijn gewijd.56 Deze stichtingsdatum is echter omstreden. Het was in de 
middeleeuwen, net als later, gebruikelijk om de ouderdom aan te dikken. Ook 
toen al vond men een lange en rijke historie indrukwekkend. Bij opgravingen 
in de huidige kerk zijn bovendien geen aanwijsbare restanten van een zo De huidige Pieterskerk. (Foto: W. Devilee)
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oude voorganger aangetroffen.57 De oudste begravingen in de Pieterskerk 
dateren volgens C14-dateringen pas van omstreeks 1220-1250.58 De twaalfde-
eeuwse datering voor een grafelijke kapel is dan ook niet waarschijnlijk, zeker 
niet gezien de latere datering van het Gravensteen.59 Direct ten oosten van 
het Gravensteen, het gebied dat bekend staat als de grafelijke hof, zijn in 
1964 restanten opgegraven van een middeleeuws gebouw, opgetrokken in 
kloostermoppen.60 De restanten worden in verband gebracht met een grafelijk 
huis, het latere huis Lokhorst, maar kunnen niet scherp gedateerd worden.
Het oudste zichtbare restant van de grafelijke hof is de bakstenen toren in 
het gebouwencomplex het Gravensteen.61 Deze omgrachte toren stond op 
een natuurlijke hoogte langs het riviertje de Vliet.62 De toren, de Steen van de 
Graaf, is op te vatten als een machtssymbool van de graaf. De toren is een 
vierkant gebouw van ongeveer zeven bij zeven meter en kan op basis van 
het metselverband en de gebruikte bakstenen (die identiek zijn aan die van 
de herstelling van de toren van Rijnsburg) gedateerd worden tussen 1183 en 
1199.63 Dit is daarmee vooralsnog het oudste gedateerde baksteen-metselwerk 
van Holland. Zowel het Gravensteen als de toren van Rijnsburg staan in 
direct verband met de Hollandse graaf Floris III, waardoor geconcludeerd kan 
worden dat hij hiermee de baksteen in deze streek heeft geïntroduceerd.64

We mogen hieruit concluderen dat de grafelijke hof rond 1200 is gebouwd, 
waarschijnlijk in opdracht van graaf Floris III. De vraag is echter waarom 
de graaf juist deze plek koos voor zijn hof en niet elders. Een voor de hand 
liggende verklaring voor de locatie kan zijn dat ter plaatse van de grafelijke 
hof zich al een grafelijke curtis bevond. De hof ligt op een natuurlijke 
hoogte, wat voor een vroege nederzetting gunstig is. Dit betekent dat er 
oudere sporen in de grond moeten zitten die bij archeologisch onderzoek 
opgespoord kunnen worden. Het is echter ook mogelijk dat de hof aan het 
einde van de twaalfde eeuw in een leeg gebied gesticht werd. Vanuit de hof 
moeten dan de ontginningen in de omgeving zijn gecoördineerd. Als laatste 
bestaat de mogelijkheid dat de grafelijke hof een voorganger had op een 
andere plaats in de stad. De Burcht zou deze voorganger kunnen zijn. In het 
laatste geval dringt de vraag zich op waarom de grafelijke hof niet ter plaatse 
van de Burcht is opgericht.

In de eeuwen die volgden, is de grafelijke hof steeds verder verkleind. De 
zuidelijke helft van de hof ging al snel over in handen van de Duitse Orde, 
die in 1268 het patronaatsrecht van de Pieterskerk kreeg van de graaf. Voor 
die tijd was ook al een deel van de hof bestemd voor de Faliede Bagijnhof. 
Vanaf het midden van de veertiende eeuw werden de overige delen van de hof 
uitgegeven. De vraag is of en hoe de grafelijke hof een rol heeft gespeeld bij 
de ruimtelijke inrichting van dit deel van de stad.

Een tweede vraagstuk ten aanzien van de hof betreft de relatie met de 
Burcht. Vanaf 1200 staan er twee typen kastelen in de stad: de Burcht op het 
Waardeiland en het Gravensteen in de grafelijke hof. Speelt de relatie tussen 
die twee kastelen een rol in de stichting van de grafelijke hof? Ook op deze 
vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Als de Burcht de voorloper is van 
de grafelijke hof, kan de hof rond 1200 verplaatst zijn. Dit om dichter bij de 
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stad te zijn en de nog te ontginnen gebieden. Het is echter ook mogelijk dat 
de Burcht rond 1200 in handen van iemand anders was. De graaf moest in 
dat geval voor een andere plaats kiezen bij de stichting van zijn hof.
In het verlengde van bovenstaande vraagstukken ligt de kwestie van de rol 
van de graaf bij de stichting en groei van de stad. Zoals hierboven reeds 
gemeld, vond aan het einde van de twaalfde eeuw een aantal grootschalige 
ingrepen plaats in de stad, waarschijnlijk als gevolg van de wateroverlast 
in de regio: de ophoging van de Breestraat en de aanplempingen in de Rijn 
vinden ongeveer tegelijkertijd plaats met de bouw van de grafelijke hof en 
het verlenen van de eerste stadsrechten. Dit lijkt te wijzen op een actieve rol 
van de graaf van Holland in de (her)inrichting van de stad. Willen we een 
stap verder komen in dit vraagstuk, dan zal een beter beeld gevormd moeten 
worden van de fasering van de vroegste bewoningskernen in de verschillende 
delen van de stad, in relatie tot de vernatting in de regio. Dit vergt veel 
onderzoek in de stad. De focus zal daarbij moeten liggen op het verzamelen 
van goede dateringen van bewoningsresten en informatie over het landschap.

De Burcht en omgeving 
Over de geschiedenis van de Leidse Burchtheuvel is ondanks de vele 
onderzoeken die er zijn geweest nog veel discussie.65 Wanneer de eerste 
ophogingen zijn aangebracht, is niet precies bekend. Het is wel duidelijk dat 
het gebeurd moet zijn vóórdat de regio rondom Leiden werd getroffen door 
een serie grootschalige overstromingen in de periode tussen het einde van 
de negende eeuw en de dertiende eeuw. Ook over de vorm van de eerste 
burchtfase, de fasering van de latere ophogingen en bebouwing op de 
motteheuvel is nog veel onduidelijkheid. Dit type kasteel heeft doorgaans een 
voorburcht.66 Of de Leidse Burcht een dergelijke voorburcht had, is niet zeker; 
evenmin is een aannemelijke locatie hiervoor aan te wijzen.67 De voorburcht 
kan mogelijk op de westelijke punt van het Waardeiland hebben gelegen, vlak 
bij de ‘Grote Brug’. Andere locaties voor de voorburcht zijn: de verhoging 
aan de oostelijke voet van de Burcht naast het Koetshuis, het gebied tussen 
de burchtgracht (nu Van der Sterrepad) en de Hooglandse Kerkgracht, of het 
gebied tussen de Nieuwe Rijn en de Nieuwstraat.68

Duidelijk is dat de Burcht een rol heeft gespeeld in de inrichting van het 
Waardeiland, maar over de datering en fasering van de bebouwing ten oosten 
van de Burcht zijn nog veel vragen. Archeologische onderzoeken in deze wijk 
zijn nog nauwelijks uitgevoerd, en daardoor ontbreken harde dateringen van 
het ontstaan en de fasering van de bebouwing. De Hooglandse Kerkgracht 
volgt de contour van de burchtgracht, maar het is onbekend wanneer deze 
straat en de tussenliggende bebouwing zijn ontstaan. Het vermoeden bestaat 
dat de Middelweg, gezien de breedte van de straat en de afwijkende rechte 
loop, een vroegere oorsprong heeft.69

Maredorp
Uit historische bronnen is bekend dat Maredorp bij de stadsvergroting 
van 1346/1355 onderdeel ging uitmaken van de stad Leiden. Verondersteld 
mag worden dat op dat moment al een nederzetting van enige omvang 
aan de noordzijde van de Rijn aanwezig was. In een eerder hoofdstuk 
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is al aangegeven dat aan de westzijde van de Mare een tiende-eeuwse 
nederzetting verwacht mag worden (zie hoofdstuk IV Vroege middeleeuwen). 
Is deze nederzetting uitgegroeid tot het dorp Maredorp dat we uit de twaalfde 
eeuw kennen? Van Maredorp is uit historische en archeologische bron het 
volgende bekend. De noordelijke Rijndijk is in de twaalfde eeuw ontstaan en 
lag oorspronkelijk onder het zuidelijke deel van de huidige Haarlemmerstraat. 

Uit archeologisch onderzoek is bekend dat (deels) onder de huidige straat 
in het midden van de dertiende eeuw al sprake was van bebouwing.70 Rond 
1300 is langs de dijk een kapel gebouwd, de latere Onze-Lieve-Vrouwekerk. 
Een bericht uit 1336 geeft melding van een aaneengesloten rij woonhuizen 
tussen de dijk en de Rijn.71 Ten oosten van de monding van de Mare was 
aan het einde van de dertiende eeuw een pottenbakker gevestigd.72 Verwacht 
wordt dat de kern van Maredorp tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de 
Mare lag. Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat Maredorp vóór 
de stadsvergroting van 1346 al behoorlijk veel stedelijke kenmerken had: 
er woonden redelijk veel mensen, waaronder ambachtslieden, en er was 
een kerk.73 De vraag is echter hoe en in welk tempo dit deel van de stad is 
uitgegroeid tot de situatie die we in het midden van de veertiende eeuw 
kennen.

Stadsverdediging
Alhoewel op meerdere plaatsen in de stad resten van de stadsmuur zijn 
aangetroffen, resten er nog veel vragen over de loop en de fasering van de 
vroegste stadsverdediging. Zo is de ligging, datering, vorm en constructie 
van de oudste stadsverdediging langs het Rapenburg en Steenschuur nog 
grotendeels onbekend. Was er bijvoorbeeld eerst sprake van een aarden wal, 
wellicht in combinatie met bakstenen delen? Of werd direct een bakstenen 
muur gebouwd? Hoe ontwikkelde zich de bebouwing in de schaduw van de 
stadsmuur? Hoe ging men om met de stadsverdediging op het moment dat 
stadsuitbreidingen werden uitgevoerd?

De middeleeuwse stadsuitbreiding: functies en stedelijk weefsel
Al in de middeleeuwen werd de stad meerdere malen vergroot. Het zou 
kunnen zijn dat bepaalde (vervuilende of agrarische) functies hierbij een 
plaats aan de rand van de stad kregen. Is deze functiescheiding waar te 
nemen in de inrichting en het gebruik van de uitbreidingswijken? Hoe verliep 
het proces van stadsuitbreiding? Waar en wanneer was sprake van een 
planmatige uitleg of organische groei? Hoe ontwikkelde de infrastructuur zich 
in deze gebieden? 

levenswijze

De stad en haar bewoners vormen een onderzoeksthema dat zowel 
economische als sociale aspecten in zich heeft. De stad vormde in de 
middeleeuwen een centrum voor handel, ambachtelijke activiteiten, kunst, 
wetenschap en religie. De stedelingen hadden hierdoor een duidelijk andere 
identiteit en levenswijze dan de bewoners in de omgeving van de stad. De 
thematiek van het onderzoek omvat veel van deze facetten en focust met 
name op de volgende onderwerpen: 
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De stedelijke identiteit 
Hoe was de sociale differentiatie, welvaart en het welzijn van de stedelingen 
en hoe uitte zich dit?74 Hoe was de ruimtelijke spreiding hiervan en op welke 
wijze uitten zich de verschillen? Is er bijvoorbeeld sprake van verschillen in 
consumptiepatronen en huizenbouw voor de verschillende groepen in de 
stad?

De centrumfunctie van de stad 
Van belang hierbij zijn vragen als: hoe was de infrastructuur voor de handel 
ingericht? Welke producten en voedselbronnen werden verhandeld? Waar 
werden deze geproduceerd en op welke manier? Welk verspreidingsgebied 
had de stad? Denk hierbij onder meer aan de productie en handel in 
tuinbouwproducten, vee, vis en bouwmaterialen zoals baksteen.

De stad als religieus centrum
Aan dit thema gerelateerde vragen waaraan archeologisch onderzoek een 
bijdrage kan leveren, zijn onder meer: hoe verliep de bouwgeschiedenis van 
kerken en kerkelijke instellingen? Welke rol hebben kerkelijke instellingen 
gehad bij de topografische ontwikkeling van de stad? Vertonen de gebouwen 
en de materiële cultuur van de kloosterorden verschillen? 

Textielindustrie en andere ambachten
Leiden ontwikkelde zich vanaf het einde van de twaalfde eeuw tot een stad 
waarin vele ambachten werden beoefend. Met name de textielindustrie was 
belangrijk voor de stad. Maar ook pottenbakkers, smeden en leerbewerkers 
vonden in grote aantallen een plaats in de stad. Met name van de 
textielindustrie zijn nog maar weinig resten in de bodem aangetroffen, en 
hernieuwde aandacht voor de producten (textiel) en het productieproces 
kan nieuwe informatie geven over met name de vroege perioden in de 
stadsgeschiedenis. Relevante vragen zijn: waar vestigden zich welke 
ambachtslieden en zijn daar ontwikkelingen in? Hoe was het productieproces 
georganiseerd en hoe groeide de ambachtelijke bevolking? Ook de 
technologische ontwikkeling van de Leidse ambachtslieden ten opzichte van 
die in andere delen in het land is onderwerp van onderzoek. Het is hierbij 
eveneens van belang om te onderzoeken wat de invloed van de gilden was in 
de stad. Deze beroepsverenigingen hanteerden een meester-gezelstructuur, 
waarbij vermoedelijk weinig plaats was voor vernieuwingen. Gilden hadden 
op die manier waarschijnlijk ook invloed op het materiaalgebruik door de 
eeuwen heen. Nader onderzoek naar de mogelijke invloed van gilden op de 
toegepaste constructieprincipes en materiaalsoorten is wenselijk.

Afvalverwerking
Leiden blijkt een geheel eigen ontwikkeling in de afvalverwerking in de 
stad doorgemaakt te hebben. In vergelijking met andere steden is men in 
Leiden uitzonderlijk vroeg overgegaan van het beerputtensysteem naar 
afwateringsriolen.75 Was dit een ontwikkeling die voor de hele stad geldig is? 
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Gezondheid
Wat was de gezondheidstoestand van de Leidse/Nederlandse bevolking 
tijdens de aanloop naar de late middeleeuwen (tot circa 1250 n.Chr.)?

bouwwijze

Stadsontwikkeling en bouwen
De late middeleeuwen zijn een interessante bouwperiode in de Leidse 
geschiedenis, waarin een groot deel van de historische binnenstad zijn 
ontstaan heeft. Uit het onderzoek van de afgelopen jaren is bekend geworden 
dat van de middeleeuwse bebouwing nog substantiële delen resteren.76 
Deze resten kunnen informatie leveren over de vroegste stedenbouwkundige 
ontwikkelingen. Hoe verliep dit en waar, en hoe werden de eerste percelen 
bebouwd? Hoe ontwikkelde de geleidelijke verstening van de stad zich, en 
bijvoorbeeld waar en in welk tempo werd de houtbouw vervangen door 
steenbouw? Waar en op welke wijze vond een verdichting aan bebouwing 
plaats, werden huizen opgehoogd, percelen gesplitst of samengevoegd, en 
verschoof bebouwing naar de rooilijn van de straat? Waar werd gebouwd op 
achterterreinen en aan stegen? Werd er buiten de stadsmuur gebouwd langs 
uitvalwegen? Vond na de planmatige aanleg van een nieuwe wijk eenzelfde 
proces van verdichting plaats? Behalve groei en verdichting kon ook een 
afname aan bebouwing plaatsvinden. Dit kon het gevolg zijn van calamiteiten 
zoals een stadsbrand. Daarnaast konden door economische terugval huizen 
leeg komen te staan en verpauperen. In andere gevallen konden huizen of 
percelen worden samengevoegd.

Gebouwtypen
De ontwikkeling van een stad hing samen met de centrumfunctie die deze 
vervulde, bijvoorbeeld voor de regio. Deze functie vertaalde zich in een 
diversiteit aan gebouwen met een eigen verschijningsvorm. Onderscheid 
kan worden gemaakt in gebouwen van bijvoorbeeld bestuurlijke aard 
(stadhuis), ten behoeve van de economie (waag, hallen) of defensie 
(verdedigingswerken), religieuze gebouwen (kerken, kloosters, gasthuizen) en 
particuliere huizen. Hoe waren deze gebouwtypen verspreid over de stedelijke 
structuur? Wat was hun relatie onderling en ten opzichte van de publieke 
ruimte zoals markten en havens? Bleven deze gebouwen op dezelfde plek of 
verplaatsten zij zich in de loop der tijd door de stedelijke structuur? Werden 
ze samengevoegd of veranderden ze van functie? 
Bij particuliere gebouwen kunnen verschillende huistypen op grond van 
vorm en functie worden onderscheiden. Wat betreft functie kan sprake zijn 
van handelshuizen waar wonen gecombineerd is met een opslagfunctie, 
werkhuizen waar een ambacht werd uitgeoefend, herbergen en zelfstandige 
woningen. Wat betreft de vorm en indeling van de gebouwen zijn er nationaal 
verschillende typologieën opgesteld.77 Voor de ontwikkelingstypologie van het 
woonhuis in Leiden is een eerste aanzet gedaan, maar deze zal nog moeten 
worden aangevuld en verfijnd.78 Ook de relatie tussen bepaalde typen en de 
stedenbouwkundige opzet van de stad verdient daarbij aandacht. Waar en op 
welke wijze zijn de verschillende typen huizen in de stad over de straten en 

Tijdens opgravingen bij het Kamerlingh Onnes 

Gebouw aan het Steenschuur werd een rij 

middeleeuwse huizen opgegraven. Goed zichtbaar 

in deze opgraving is de overgang van het gebruik 

van beerputten naar secreetgoten. Zo is bij dit 

huis de beerput in gebruik van 1325-1425. Over 

deze beerput heen is een nieuwe goot gemetseld. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

Reconstructie van het huis Breestraat 95, 

dendrochronologische datering 1405-1411, op basis 

van bouwhistorisch onderzoek en historische 

afbeeldingen. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)



onderzoeksagenda archeologie en bouwhistorie leiden 

39

bouwblokken verdeeld?
Binnen de gedefinieerde typen vinden in de loop der tijd veranderingen in 
gebruik en functie plaats. De daarmee gepaard gaande wijzigingen in de 
structuur kunnen bepaald zijn door bijvoorbeeld sociale, economische of 
militaire ontwikkeling op nationaal, regionaal en lokaal gebied, en daardoor 
kenmerkend zijn voor de plaats die een stad daarbinnen innam. Dit kan zich 
uiten in een verdichting van de woonruimte of juist het vergroten daarvan ten 
koste van ruimten. Maar ook door het verplaatsen van bijvoorbeeld schouwen 
en trappen of het maken van lichtkokers en -hoven.
Een onlosmakelijk onderdeel van het onderzoek naar de huistypologie 
betreft het interieuronderzoek. Dat biedt de mogelijkheid om behalve van 
de structuur van de gebouwen een beeld te krijgen van de status en de 
functies van de verschillende vertrekken en de veranderingen die daarbinnen 
optreden. Daarnaast geeft de interieurafwerking – of het ontbreken daarvan – 
een beeld van de sociale, maatschappelijke en economische omstandigheden 
in een bepaalde periode in een stad. In dit verband kan ook gekeken worden 
in hoeverre de constructiewijze van een gebouw een relatie heeft met de 
status van haar bewoners.

Materiaal en constructie
Gebouwen zijn een belangrijke materiële bron om inzicht te krijgen in de 
bouwkundige ontwikkeling vanaf de late middeleeuwen. Dit geldt niet alleen 
voor de bouwtechniek en -constructies, maar ook voor bouwmaterialen 
en in mindere mate de organisatie van het bouwbedrijf. Deze thema’s zijn 
met elkaar verweven, aangezien de beschikbare middelen van invloed zijn 
op de technische mogelijkheden. Bij bouwhistorisch onderzoek heeft de 
nadruk gelegen op het documenteren van middeleeuwse constructies en 
bouwmaterialen als hout en baksteen.79 Er is veel materiaal verzameld, 
maar dit vertoont een fragmentarisch karakter. Veel onderzoek hiernaar 
zal nog moeten worden verricht, met een sterke focus op synthese en 
het opstellen van chronologieën op lokaal niveau, gerelateerd aan die op 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. Er zijn nog veel vragen over 
de verschillende materialen en constructies waarmee de gebouwen in de 
late middeleeuwen werden gebouwd. Productie, herkomst, verwerking en 
bewerking zijn aspecten die bij verdere verdieping en structurering van het 
onderzoek aandacht verdienen. Ook de invloed van de gilden kan hierbij 
worden betrokken. Deze per stad naar beroep georganiseerde organisaties 
leidden hun eigen mensen op, wat een zeker mate van continuïteit en 
homogeniteit in het bouwen zou kunnen impliceren. Bij grote projecten 
werden echter ook vaklui van elders aangetrokken, die mogelijk hun invloed 
hebben gehad op het reguliere bouwen – en omgekeerd.

De volgende vragen kunnen worden gesteld:
•  Zijn er in de draag- en kapconstructies van de gebouwen 

ontwikkelingsperioden te onderkennen aan de hand van constructiewijze, 
afwerking of gebruikt materiaal, en hangen deze samen met 
typologische, economische of sociale veranderingen? Is er sprake van 
een vereenvoudiging of goedkopere wijze van bouwen (prefabricage) ten 
opzichte van de voorafgaande periode?

Impressie van een middeleeuws woonhuis in 

Leiden rond 1450. (Tekening: Kelvin Wilson)

Maquette van het Aalmarktgedeelte van het 

Catharinagasthuis met een impressie van de 

verschillende bouwstadia rond 1455, op basis van 

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. 

(Foto: W. Devilee)
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•  Welke materialen zijn er in deze periode in de bouwwerken toegepast en 
is hierin een chronologie vast te stellen? In hoeverre zijn economische 
factoren, sociale omstandigheden, tradities in de bouw, productie en handel 
van invloed op de toegepaste materialen?

•  Perioden van oorlog, economische recessie of een calamiteit als 
een stadsbrand of kruitramp zullen invloed hebben gehad op de 
beschikbaarheid van bouwmateriaal. Ook kan materiaal eenvoudigweg op 
zijn. Op welke wijze werden deze problemen ondervangen?

Detail van een maquette van Leiden rond 1200. Rechts in 

beeld de Burcht op het eiland in de Rijn. Op de zuidelijke 

oever de nederzetting aan de Breestraat met links daarvan de 

Langebrug. Ten zuiden van de Langebrug (net buiten beeld) 

bevindt zich de grafelijke hof.  

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

Uitsnede uit de stadskaart van Van Campen (1899). De 

pijltjes geven de waterstegen aan weerszijden van de Rijn 

weer die op dat moment nog in de stedelijke structuur 

aanwezig zijn. Veel van deze waterstegen zijn nog altijd in het 

straatbeeld herkenbaar. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken) 
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vi vroegmoderne tijd: 1500 – 1850 n.chr.

a. algemene ontwikkelingsschets80

Aan het eind van de middeleeuwen stagneerde de economie van Leiden en 
vielen ook de meeste bouwactiviteiten in de stad stil, zoals is te zien aan de 
grote kerken (Pieterskerk en Hooglandse Kerk). De industrie was gebaseerd 
op de productie van zware lakense (wollen) stoffen, de ‘oude draperie’, maar 
gaandeweg nam de vraag hiernaar af. In plaats daarvan werden lichtere 
stoffen steeds populairder. De Leidse textielindustrie paste zich onvoldoende 
aan deze veranderende vraag aan, en kon hierdoor de concurrentie met 
andere textielsteden niet meer aan. Door de strijd onder leiding van Willem 
van Oranje tegen landsheer Filips II werd Leiden in 1573-1574 belegerd door 
de Spanjaarden. Voor en tijdens de belegering werden vrijwel alle gebouwen 
buiten de stad gesloopt of in brand gestoken. De Spanjaarden probeerden 
de stad uit te hongeren door het aanleggen van een blokkade rond de stad, 
onder meer door het opwerpen van aarden schansen ter controle van de 
aanvoerroutes over het water en de wegen. Na het ontzet begon er een 
periode van bloei van de stad. De stad verwelkomde in deze periode grote 
aantallen geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. Veel van deze 
vluchtelingen waren werkzaam geweest in textielindustrie die de gevraagde 
lichtere wollen stoffen produceerde. Deze ‘nieuwe draperie’ zorgde voor 
een ongekende economische opleving. De komst van de vele vluchtelingen 
en de economische voorspoed zorgde voor een bevolkingstoename: van 
10.000 inwoners na het ontzet van 1574 tot circa 26.000 in 1600. Om al deze 
mensen te huisvesten, werd de stad enorm verdicht. Zo werden bestaande 
huizen opgedeeld en werden op binnenterreinen, aan nieuwe stegen en 
straatjes vele nieuwe onderkomens gerealiseerd.81 Ook verdwenen er in deze 
tijd langzamerhand veel grachten door demping. Door de reformatie waren 
de vele kloosterterreinen en -gebouwen door de stad geconfisqueerd, waarna 
deze werden verbouwd of vernieuwd voor de nieuwkomers. Een aantal 
kloosters kreeg een bijzondere bestemming, zoals het Witte Nonnenklooster, 
dat in 1581 werd bestemd tot onderkomen van de in 1575 door Willem van 
Oranje gestichte universiteit. De wederopbloei van de stad is ook afleesbaar 
in een aantal gebouwen, zoals het stadhuis dat in 1596 een nieuwe gevel 
kreeg, de nieuwbouw van het Gemeenlandshuis van Rijnland uit 1598, en de 
Latijnse school uit 1599. Alle drie met een representatieve gevel ontworpen in 
de nieuwe renaissancevorm.

De bevolkingsgroei zette echter door. Om de woningnood te lenigen, 
werd de stad in drie stappen uitgelegd: in 1611, 1644 en 1659. Rond deze 
nieuwe stadsdelen moest uiteraard een verdedigingsstelsel komen, dat 
bestond uit aarden wallen, bolwerken en stenen stadspoorten. De oudere 
stadsverdediging werd uiteraard ook gemoderniseerd. De kavels in de 
stadsuitbreidingen, met hun geplande rechtlijnige aanleg, werden door de 
stad voornamelijk uitgegeven voor woningbouw. De nieuwe stadswijken 
werden vooral volgebouwd door speculanten. Deze lieten rijen van 
dezelfde huizen bouwen, met daarin plaats voor de ‘nieuwe draperie’ als 
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huisindustrie. Bouwhistorisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat 
deze huizen volgens een ‘standaard’ woningtype zijn uitgevoerd.82 De 
lonen en de arbeidsomstandigheden van de verschillende thuiswerkers 
in de lakenindustrie verschillen, en dus ook de grootte van het huis. De 
breedte van de gracht is weer afhankelijk van welk type huis er is gepland. 
Zo ontstond achter de Herengracht een hele wijk die is aangelegd vanuit 
het productieproces van de lakenindustrie. Dit is een van de oudste 
industriële productielandschappen in Europa. De stad hield ook ruimte 
voor publieke gebouwen als de Stadstimmerwerf uit 1612, de Lakenhal 
uit 1639 en de Marekerk uit 1639. De laatste twee van de hand van Arent 
van ’s-Gravesande, die in 1638 werd aangesteld als stadsarchitect. Het 
stadsbestuur koos hiermee voor een nieuwe bouwstijl voor de stad: het 
Hollands classicisme. De uitleg van 1644 bevatte een nieuwe haven. Ook 
in de oudere stadswijken verschenen vele nieuwe gebouwen als blijk van de 
welvaart, zoals de Waag uit 1657 en de uitbreidingen van het Gravensteen uit 
1654 en 1671. De bekroning van de voorspoed zal ongetwijfeld de aankoop 
in 1651 door de stad van de Burcht zijn geweest. Als uiting van hun trots liet 
het stadsbestuur nieuwe toegangen ontwerpen met daarop nadrukkelijk het 
stadswapen, de stadsspreuk, maar ook de wapens van de bestuurders. Rijke 
en trotse burgers lieten niet na om dit te laten zien door hun woonhuizen 
te verfraaien in de nieuwe architectuur van het Hollands classicisme, 
zoals bijvoorbeeld zichtbaar is aan het Rapenburg. Rijke, vaak kinderloze 
Leidenaren gebruikten hun kapitaal om na hun dood een hofje te stichten 
voor hulpbehoevende stadgenoten. 
Op het hoogtepunt, omstreeks 1666, woonden er ongeveer 63.000 mensen 
in Leiden. Hierna zette weer een economische recessie in als gevolg van 
internationale concurrentie. De textielindustrie liep terug en Leiden leed 
onder de malaria-epidemie (1669-1670) en de oorlog van de Republiek 
tegen Frankrijk. De bevolking kromp tussen 1670 en 1815 van 63.000 naar 
28.000 inwoners.83 In deze periode werden veel huizen samengevoegd 
en kregen een sobere statige gevel en nieuwe interieurafwerkingen in 
barok-, rococo- of empirestijl. Bij bouwhistorisch onderzoek worden dan 
ook regelmatig oudere constructies, muren en kappen ontdekt in panden 
die van buitenaf veel jonger lijken. Ook werden veel leegstaande huizen 
gesloopt, waardoor ruimte voor tuinen en binnenplaatsen ontstond. De 
Hortus botanicus kon in 1736 flink worden uitgebreid. Door de ontploffing 
in 1807 van een kruitschip werd het gebied waar nu het Van de Werfpark 
en het Kamerlingh Onnesgebouw liggen in één keer van de kaart geveegd. 
Meer dan tweehonderd woningen werden bij deze ramp weggeblazen. Het 
rampgebied werd daarna maar langzaam in gebruik genomen. In 1836 werd 
er de Petruskerk gebouwd, nadat door de komst van de Fransen in 1795 de 
katholieken weer openlijk hun geloof mochten belijden. Pas na 1850 werd ‘de 
Ruïne’ opnieuw ingericht.84 

De Fransen schaften ook het gildensysteem af, waardoor er onder meer in de 
bouwwereld mogelijkheden kwamen voor nieuwe technieken, constructies 
en materialen. Na de Franse tijd werden de vestingwerken rond de stad 
overbodig en geslecht. De ruimte die zo ontstond, werd voor nieuwe 
doeleinden gebruikt. In eerste instantie werd het gebied ingericht met 

Gezicht op het Rapenburg na de kruitramp, 

gezien vanaf de Nieuwsteegbrug naar het 

noordoosten. C.L. Hansen, circa 1807, 

tekening in sepia. 

(Bron: Erfgoed Leiden e.o., PV 46155)
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begraafplaatsen en plantsoenen. Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
kwam er industrie en woningbouw, maar dat valt onder de moderne tijd.

b1.  zwaartepunten archeologisch onderzoek

Archeologische resten uit de vroegmoderne tijd zijn in Leiden veelvuldig 
opgegraven. Denk daarbij aan de opgravingen aan weerszijden van de Ir. 
Driessenstraat en Oosterkerkstraat, en de opgravingen van de stadspoorten 
aan de oostzijde van de stad. Ook in het middeleeuwse centrum zijn de 
‘jongere’ resten systematisch gedocumenteerd, wat heeft geleid tot een grote 
dataset van vondsten en opgravingsdocumentatie over deze periode.
Net als bij voorgaande perioden is de vroegmoderne tijd zonder twijfel 
het werkterrein van de archeoloog. Naarmate de vondsten jonger worden, 
verandert de rol van archeologisch onderzoek in de geschiedschrijving 
van de stad echter wel. Archeologisch onderzoek kan daarbij op een 
geheel eigen wijze bijdragen aan de kennis over het verleden, ook al zijn 
voor deze periode steeds meer historische bronnen beschikbaar. De 
toegevoegde informatiewaarde van archeologisch onderzoek geldt in 
principe voor overblijfselen met een ouderdom tot laat in de zeventiende 
eeuw. Na die periode is de hoeveelheid schriftelijke en in beeld- en 
kaartmateriaal vastgelegde informatie zo groot, dat de overblijfselen zelf 
meestal eerder als illustratief dan als wetenschappelijk beschouwd kunnen 
worden. Door toevoeging van een groot aantal bouwhistorische vragen 
aan de onderzoeksagenda kan archeologisch onderzoek eveneens een 
bijdrage gaan leveren aan het ondergrondse deel van het onderzoek naar 
het bouwhistorische archief van de stad. Hiermee wordt het bereik van 
archeologisch onderzoek groter dan tot nu toe het geval was.
Alhoewel veel geschreven en cartografische bronnen beschikbaar zijn 
voor de zeventiende eeuw en later, kan archeologisch onderzoek in Leiden 
daarnaast met name een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over 
de zeventiende-eeuwse uitleggebieden. Relevante vragen voor deze periode 
hebben vaak een grootschalig karakter en laten zich niet met kleine kijkgaten 
beantwoorden. Zinnig archeologisch onderzoek in deze gebieden vereist het 
blootleggen van grote oppervlakten.
Een zoektocht naar enkele gesloten vondstcomplexen in de zeventiende-
eeuwse stadsuitbreidinggebieden is eveneens relevant vanwege de informatie 
die dergelijke complexen bevatten over het dagelijks leven van de bewoners.

b2.  zwaartepunten bouwhistorisch onderzoek

De vroegmoderne tijd is bouwhistorisch gezien over het algemeen een zeer 
interessante periode. Leiden kent in die periode drie grote stadsuitbreidingen 
die moeten worden volgebouwd.85 Ook de economische afwisseling van 
tegenspoed, enorme voorspoed en weer teloorgang in deze periode laat 
zijn sporen na in het gebouwde erfgoed. Het geluk in Leiden hierbij is 
dat er, naast de verwoesting door de kruitramp in 1807, nooit een (grote) 
stadsbrand heeft plaatsgevonden. Over het algemeen is uit deze periode 



44

veel historische bouwmassa bewaard gebleven, zowel direct zichtbaar als 
verborgen achter latere moderniseringen.86 Naast de historische binnenstad 
zijn er langs de uitvalswegen ook gebouwen uit deze periode aan te treffen, 
bijvoorbeeld langs de Hoge Morsweg of de Vliet. Ook solitaire gebouwen of 
bouwhistorische resten daarvan bevinden zich buiten de binnenstad, zoals 
bijvoorbeeld het Pesthuis of de resten van de gesloopte kastelen
Het bouwhistorisch onderzoek heeft zich voor de periode van de 
vroegmoderne tijd gericht op de algemene stadsontwikkeling, met 
name gericht op de verbouw en nieuwbouw in de middeleeuwse kern, 
de bebouwing in de zeventiende-eeuwse stadsuitbreidingen en latere 
wijzigingen op dit bouwbestand.87 Een voorbeeld is de duiding van het 
‘standaard’ zeventiende-eeuwse Leidse huis, dat in de uitbreidingswijken 
schouder aan schouder staat.88 Er is voor deze periode veel onderzoek 
verricht naar de bouwconstructies en -materialen, maar echter veelal op 
objectniveau, waardoor een algemeen overzicht ontbreekt. Daarnaast is er 
aandacht besteed aan secundaire constructies – zoals schouwen, trappen en 
openingen – en incidenteel aan interieurdecoratie en -afwerkingen. Maar dit 
is relatief onderbelicht gebleven en was vooral object- en detailgericht.

c. vraagstukken

ontstaan en groei

Beleg en ontzet van Leiden
Het beleg van Leiden en het ontzet in 1574 is een van de belangwekkendste 
evenementen in de geschiedenis van Leiden. De oorlogsdreiging en het beleg 
hebben fysieke sporen nagelaten in de verdedigingswerken rond de stad. 
Maar ook erbuiten, zoals de schansen die toen zijn opgeworpen. De vraag 
is waar deze verdedigingswerken lagen en hoe ze waren vormgegeven en 
ingedeeld.

Stadsontwikkeling
De toestroom van vluchtelingen na het ontzet van 1574 zorgde voor een 
enorme bevolkingstoename. De stad groeide echter niet in omvang, maar 
werd verdicht door bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe stegen, het splitsen 
van bestaande grote middeleeuwse huizen en het dempen van grachten. Hoe 
verliep deze verdichting? Welke huizen werden waar gebouwd, welke straten 
aangelegd en welke grachten gedempt of overkluisd? Op welke wijze werd 
invulling gegeven aan vrijgekomen kloosterterreinen na de reformatie?
Om de woningnood op te lossen, werd de stad in drie fasen (1611, 1644 en 
1659) uitgelegd, inclusief nieuwe stadsverdediging. Hoe werd de nieuwe 
stadsverdediging vormgegeven, inclusief nieuwe poorten? Welke bebouwings- 
en verkavelingspatronen werden toegepast? Welke functies kregen een plaats 
en wat was de ligging en spreiding ervan? Hoe verliep de planmatige uitleg 
van de percelen en welke rol speelden de projectontwikkelaars daarin? Wat 
was de sociaaleconomische situatie van de inwoners van de nieuwe wijk, en 
was dit van invloed op wat er gebouwd is? 
In de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw ging het minder 
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in Leiden, met ook nog de kruitramp in 1807. De inwoneraantal kromp, om 
pas weer aan te trekken met de opkomst van de industrie in de loop van de 
negentiende eeuw. Wat was het gevolg van de neergang voor de structuur en 
bebouwing in de stad? Hoe verliep het gebruik van de nieuwe stadgebieden 
na de realisatie? 

Levenswijze
De economische opkomst en neergang van Leiden in deze periode zal zijn 
weerslag hebben gehad op de sociaaleconomische situatie en het algemene 
leven. De veronderstelling is dat de nieuwkomers in de stad arm waren, 
maar klopt dit?89 En hoe ligt dit in vergelijking met de rest van de bevolking? 
Hoe ontwikkeld was de bevolking? Bij de neergang lijkt de segregatie tussen 
arm en rijk groter te worden. Wat is de sociale context rondom een bepaald 
type gebouw? In wat voor vorm en architectuur uiten geslaagde burgers hun 
status en rijkdom in deze tijd van economische neergang?
In de politiek turbulente periode tussen 1795 en 1813, de ‘Franse tijd’, zorgde 
de eerste Nederlandse grondwet, de Staatsregeling van 1798, voor het 
verdwijnen van de ambachtelijk ingestelde gilden, ook een sociale instelling. 
Dit hield echter niet in dat ze direct verdwenen, aangezien de invoering van 
de wet nogal lang duurde. Hoe functioneerden de gilden? Veranderde door 
het opheffen van de gilden de bouwpraktijk en komen er nieuwe materialen, 
technieken en constructies?
In de achttiende eeuw verbeterde de levenstandaard en de hygiëne. Hoe 
ontwikkelde de gezondheidstoestand van de bevolking zich in deze periode? 
En hoe was bijvoorbeeld de water- en afvalvoorziening geregeld?

bouwwijze

Gebouwtypen
De bebouwing in de middeleeuwse stadskern en de zeventiende-eeuwse 
uitbreidingswijken wordt in belangrijke mate bepaald door woonhuizen.90 
Deze zijn onder invloed van de status en mogelijkheden van de eigenaar 
en/of gebruiker gebouwd, gebruikt, aangepast en verbouwd. Daar is al veel 
bouwhistorisch onderzoek naar verricht.91 Er is een sterke behoefte aan 
synthese over de ontwikkelingsgeschiedenis van het Leidse woonhuis. Vragen 
die daarbij spelen, zijn de volgende: welke typen huizen komen voor in Leiden 
en is daar een relatie met een bepaalde periode? Hoe verhouden deze Leidse 
huizentypen zich met die in de rest van Nederland? Zijn de indelingen van 
bepaalde huistypen aan bepaalde gebruiken te koppelen? In welk gedeelte van 
de stad liggen bepaalde huistypen? Wat is de oorzaak/aard en ouderdom van 
ontwikkelingen van typen geweest?
Naast de woonhuizen komen er uiteraard ook allerlei andere gebouwen in 
de stad en daarbuiten voor, zoals het stadhuis, de Waag, een gevangenis, 
hallen, hofjes, kerken, molens, kloosters, weeshuizen, industriële gebouwen, 
boerderijen en kastelen. Kennis over deze gebouwtypen is vaak nog beperkt 
en er zijn nog vele vragen. Welke gebouwtypen komen in het algemeen 
in Leiden voor en zijn deze vergelijkbaar met regionale en nationale 
voorbeelden? Hoe is het gebruik, de vorm, opzet, vormgeving en constructie 

Het Pieter Loridanshofje werd gesticht in 1655 

door de Waalse lakenwever Pieter Loridans. Het 

poortgebouw geeft toegang tot een binnenplaats 

met twaalf huisjes. Het hofje was bestemd voor 

arme bejaarden uit den vreemde. In die tijd waren 

dit meestal Fransen en Walen.  

(Foto: W. Devilee)
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Vogelvluchtkaart van Leiden uit 1675 van C. Hagen, de zogeheten ‘kleine Hagen’. Rondom de 17e-eeuwse stad met zijn verdedigingswerken 

staan de belangrijkste gebouwen weergegeven: de Burcht, het gemeentehuis, de kerken, het Academiegebouw, de Lakenhal en de 

stadspoorten. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, PV 370b)

‘Kaarte van de belegeringen der stadt Leyden-ontworpen en affgetekent door Joost Jansen Bilhamer’. De schansen rondom de stad 

staan in groot detail op deze kaart ingetekend. (Bron Erfgoed Leiden en Omstreken, PV 44359)
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De groei van de stad in de 17e eeuw. a. 1611; 

b. 1644; c. 1659. (Bron: Echo Tekst en presentaties)

a

b

c
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Een vergelijking tussen de kaart uit 1850 en de kaart met percelen die nu nog behouden zijn gebleven maakt duidelijk wat er ten 

gevolge van vernieuwingen en veranderingen is verdwenen. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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Ontwerptekening voor het overbouwen van de Binnenvestsloot van stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande uit 1643. De tekening geeft een goed beeld van het 

casco met bakstenen muren, enkelvoudige balklagen op consoles en een kapconstructie met dekbalkspanten (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, PV 30824.1a) 

Stadsplattegrond van Leiden uit 1850, gemaakt door landmeter W.J. van Campen. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, PV 432.1)
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van deze gebouwtypen? En waar liggen deze gebouwtypen in het stedelijk 
weefsel en is er een relatie met het gebruik en functie? Voor wat betreft 
de hofjes zou de ligging ervan bepaald kunnen zijn door de al dan niet 
wijkgerelateerde behoefte of door de bezitslocatie en vermogenssituatie van 
de stichters ervan.
Het meest algemene huistype in de late zestiende en zeventiende eeuw 
verenigde wonen en ambacht.92 Later verschuift de nijverheid naar 
werkplaatsen en fabrieken. Hoe verliep dit proces en hoe uitte dit zich in de 
gebouwen? 

Bouw algemeen
De economische situatie heeft zijn invloed gehad op de bouw. Zo zal er in 
de economisch voorspoedige tijd, waarin eerst de middeleeuwse binnenstad 
is volgebouwd en later staduitbreidingen volgden, een grote vraag zijn 
geweest naar vakmensen en bouwmaterialen. Zijn er ook aanwijzingen dat 
er menskracht of kennis van buiten Leiden werd ingezet, wellicht zelfs van 
vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden? Zijn er invloeden van regionale 
of nationale bouwtradities aanwijsbaar, of uit de Zuidelijke Nederlanden? 
Voorstelbaar is dat er ook gepoogd is te bezuinigen op de inzet van 
menselijke arbeid en hoeveelheid materiaal. Is er bij de bouw, onder invloed 
van deze grote vraag, bezuinigd op materiaal? Zijn er eenvoudiger, snellere 
of efficiëntere bouwmethodes ontwikkeld? Is er veel sprake van hergebruikt 
bouwmateriaal? 
In de loop van de tijd is er een ontwikkeling van goedkope mankracht en dure 
materialen naar goedkopere materialen maar duurdere mankracht. Is er een 
relatie te leggen tussen de kosten aan manuren en materiaal in verschillende 
perioden? Werd er in latere perioden bespaard op materiaal en ambachtelijke 
constructies en verbindingen vanwege de duurder wordende mankracht?
Voor verschillende soorten bouwtechnieken en -constructies werden 
verschillende soorten instrumenten en gereedschappen (materieel) gebruikt. 
Wat is de materieelontwikkeling in deze tijd en wat waren de technologische 
innovaties die daarmee gepaard gingen?
De Franse tijd zorgde voor het verdwijnen van de ambachtelijke traditioneel 
ingestelde gilden, ook een sociale instelling. Hoe functioneerden de gilden? 
Veranderde door het opheffen van de gilden de bouwpraktijk en komen er 
nieuwe materialen, technieken en constructies?

Uitingen
Een gebouw is in het algemeen het visitekaartje van zijn bewoner  
gebruiker. Het gebouw is in architectuur en decoratie een reflectie 
van de ambities en mogelijkheden van de stad en de stedelingen. 
Architectuurhistorisch onderzoek in combinatie met bouwhistorisch 
en archiefonderzoek zijn de disciplines die hiernaar onderzoek kunnen 
doen. Architectuurhistorisch onderzoek richt zich op de architectonische 
verschijningsvorm van een gebouw (architectuur en decoratie) en het 
opdrachtgeverschap. Hoe ontwikkelde de vorm, materialisatie en decoratie 
van de gevels in Leiden zich in deze periode onder invloed van representatie, 
mode, architectuur, maatschappelijke klasse (financiële gesteldheid), 
opdrachtgeverschap en beschikbaarheid van materialen?93 Is er sprake van 

In de kap van de Latijnse school, Lokhorststraat 

16, uit 1599 zijn oudere beschilderde balken 

hergebruikt. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)

en/of 
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een culturele uitwisseling op regionaal, nationaal en internationaal niveau? 
Hoe vindt deze interactie tussen lokale en externe kennis en gebruiken 
plaats en wie zijn de actoren hierin? Treedt er een nieuwe culturele vorm op, 
of verstevigt de confrontatie juist de eigen identiteit? Volgt de architectuur 
de modes van elders of zijn er duidelijke Leidse lokale architectuurvormen 
aan te wijzen? Wat is de rol van de ‘stadsfabriek’ hierbij? Zijn bepaalde 
architectuurstromingen te koppelen aan een bepaalde sociale klasse? En hoe 
bepaalde de wooncultuur (de veranderende wijze waarop een bewoner het 
wonen vormgeeft) het stadsbeeld? 
Interieurafwerkingen (onder meer wanden, plafonds, vloeren, trappen, 
schouwen, kleur, decoratie, et cetera) kunnen veel zeggen over welvaart, 
individualiteit en mode. De afwerking is een afspiegeling van de bewoner/
gebruiker. In tegenstelling tot de rest van Nederland heeft Leiden een rijke, 
gevarieerde en nog goed bewaarde binnenafwerking, die echter door de 
ingrijpende bouwtraditie van dit moment ernstig wordt bedreigd. Over de 
ontwikkeling van de interieurdecoratie in vorm, materiaal en uitvoering is vrij 
weinig bekend. Er is een grote behoefte aan inzicht in de ontwikkeling van 
binnenafwerking in Leiden.

Materiaal en constructie
De vroegmoderne tijd is voor de bouw in Leiden een zeer interessante 
periode. De geschiedenis van de periode representeert zich in de bouw in 
Leiden. Dit lijkt zich ook te vertalen in de materialen en constructies voor 
de gebouwen. Uit het bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat bij de 
bouwhausse na het ontzet van 1574 en de volgende stadsuitbreidingen steeds 
economischer wordt geconstrueerd.94 De timmerman past bijvoorbeeld 
steeds minder arbeidsintensieve pen-en-gatverbindingen toe, maar vervangt 
deze door eenvoudige vernagelde verbindingen. Ook interessant is de 
relatie tussen materiaal en constructie. In de zeventiende eeuw was er door 
uitputting van bossen en oorlogssituaties moeilijk aan eiken constructiehout 
te komen. Er was echter een enorme vraag door de al genoemde bouwwoede. 
Als oplossing ging men als constructiehout grenen toepassen, wat dan 
ook beschikbaar was gekomen door de VOC-handel op de Oostzee. Uit het 
uitgevoerde bouwhistorische onderzoek blijkt dat in diezelfde periode de 
timmerman ook innovaties in de vloerconstructie doorvoerde. Eerst waren 
er samengestelde balklagen in eikenhout, daarna werden in grenenhout de 
balklagen enkelvoudig uitgevoerd.95

Deze voorbeelden maken duidelijk dat er belangrijke aanwijzingen en sporen 
in de toegepaste materialen en constructies verborgen zijn. Deze aanwijzingen 
en sporen hebben meestal een directe relatie met de geschiedenis van de 
natie, Leiden of de bouwer, en vertellen het verhaal van het bouwen aan 
en in de stad. Er zijn nog veel vragen over de verschillende materialen en 
constructies waarmee de gebouwen in de vroegmoderne tijd werden gebouwd. 
Er is veel materiaal verzameld, maar dit vertoont een fragmentarisch karakter. 
Veel onderzoek hiernaar zal nog moeten worden verricht, met een sterke focus 
op synthese en het opstellen van chronologieën op lokaal niveau, gerelateerd 
aan die op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Impressie van een woonhuis in Leiden rond 1650. 

(Tekening: Kelvin Wilson)

Kapconstructie in grenenhout van Nieuwe Rijn 

105 uit circa 1660. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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vii moderne tijd / industrialisatie: na 1850 n.chr.

a. algemene ontwikkelingsschets96

Na 1850 stopte de economische neergang van Leiden en brak een periode van 
groei aan. De industrialisatie zorgde voor grote ruimtelijke veranderingen. 
In de zeventiende-eeuwse uitbreidingen in het noorden en oosten van de 
stad verschenen grootschalige fabrieksgebouwen, ten koste van woningen. 
Voor een deel werden ook de bolwerken en wallen gebruikt voor de vestiging 
van industrie, onder meer de Meelfabriek, de Grofsmederij en de stedelijke 
gasfabriek, later aangevuld met de elektriciteitscentrale. Walmende 
fabrieksschoorstenen gingen het aanzien van Leiden bepalen. Meer factoren 
leidden tot veranderingen in het stadsbeeld. Zes van de acht overbodig 
geworden stadspoorten werden tussen 1863 en 1876 gesloopt.97 Verschillende 
grachten werden gedempt vanwege de slechte waterkwaliteit. Het waterrijke 
karakter van Leiden ging hiermee deels verloren. In de stad verschenen 
ook veel nieuwe gebouwen. De bloeiende universiteit gaf opdracht tot de 
bouw van diverse laboratoria en onderzoeksinstituten. Zo ontstonden 
het Kamerlingh Onneslaboratorium, de Sterrewacht en een academisch 
ziekenhuis aan de Morssingel. Onderwijswetgeving leidde tot de bouw van 
nieuwe scholen. Er vond een scheiding plaats tussen wonen en winkelen, 
en omstreeks 1900 verschenen de eerste warenhuizen in de stad. Door de 
toenemende industrialisatie werden deze nieuwe gebouwen in moderne 
materialen en constructies opgetrokken, zoals ijzer en beton.
Door de toenemende welvaart nam de bevolking weer toe. Welgestelde 
Leidenaren ontvluchtten echter steeds vaker de drukke binnenstad. Zij 
vestigden zich in ruime woningen langs de invalswegen en aan de buitenzijde 
van de singels. Rond 1850 besloot het stadsbestuur tot uitbreiding van de 
gemeentegrenzen. Dit lukte pas in 1896. Het oppervlak van de gemeente 
werd nu bijna verdrievoudigd. Vooruitlopend op deze beslissing is door 
particuliere investeerders al flink op het grondgebied van de buurgemeenten 
gebouwd. Vreewijk is hiervan een voorbeeld. In 1920 is de stad nogmaals 
uitgebreid, waarbij het grondgebied bijna verdubbeld werd.
De groeiende arbeidersbevolking woonde nog steeds onder vreselijke 
omstandigheden in de binnenstad. Onder hoogleraren, linkse politici en 
sociaal bewogen industriëlen groeide het besef dat het een maatschappelijk 
belang was om de woonomstandigheden van arbeiders te verbeteren. 
Leiden liep voorop bij het oprichten van de voorlopers van onze huidige 
woningcorporaties. Op veel plaatsen in de stad bouwden de corporaties 
kleine complexen met arbeiderswoningen. 
Na het vaststellen van de Woningwet in 1901 werd ook Leiden verplicht 
de stedenbouwkundige toekomst van de stad vast te leggen in een 
uitbreidingsplan. Na een eerste plan in 1907 kwam er een groot nieuw plan in 
1933. De belangrijke architecten Kok, Verhagen en Grandpré Molière legden 
hiermee de grondslag voor de ontwikkeling van de stad in de twintigste 
eeuw. De woningnood na de Tweede Wereldoorlog dwong ook Leiden om 
sterk uit te breiden. Zo snel mogelijk na de oorlog werd er begonnen met 
de uitbreidingen, en na 1960 werden grote aantallen woningen gebouwd 

Noordelijk gedeelte van de binnenstad met 

rokende industrieschoorstenen. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, 

LEI001024476)
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in Leiden Zuidwest.98 De nadruk lag in deze periode op woningbouw, maar 
ook openbare gebouwen, scholen, kerken, detailhandel en industrie vonden 
hun plek. Bovendien werd ruimte gereserveerd voor recreatiegebieden, 
sportvelden en zwembaden. In 1958 verrees aan het Van Vollenhovenplein 
de eerste Leidse torenflat. Een stadsuitbreiding in 1966 maakte de bouw 
van de voorlopig laatste grote nieuwbouwwijken mogelijk. In de jaren zestig 
en zeventig werden verregaande plannen ontwikkeld voor de binnenstad. 
Sanering en cityvorming moesten de historische kern omtoveren in een 
moderne stad. Voor de aanleg van de cityring deed men een aantal grote 
doorbraken om het verkeer de stad binnen te laten. De historische structuur 
werd op deze plekken echter vernield. Het dempen van de grachten werd na 
de oorlog voortgezet. De demping van de Lange Mare in 1953 ging echter 
gepaard met een fel protest. In de jaren tachtig stopte het dempen helemaal. 
De kort daarvoor gedempte Rijn en Schiekade werd weer open gegraven.
Vanaf de jaren zestig verdween de industrie uit de binnenstad. De 
vervallen stad onderging in de laatste decennia van de twintigste eeuw een 
ingrijpende verandering. Een groot deel van de historische binnenstad werd 
gerestaureerd en aangevuld met nieuwbouw. In 1981 kreeg Leiden binnen de 
singels de status van beschermd stadsgezicht. De Zuidelijke Schil volgde na 
aanwijzing in 2010 als tweede beschermd stadsgezicht in Leiden. Zo zorgt 
Leiden er voor dat ook in de toekomst zorgvuldig wordt omgegaan met de 
historische stad, zoals die in de loop van de eeuwen is ontstaan.

b1.  zwaartepunten archeologisch onderzoek

Alhoewel de moderne tijd eveneens onderwerp kan zijn van archeologisch 
onderzoek, is er de afgelopen decennia weinig gericht onderzoek gedaan 
naar deze periode. Vondsten uit de negentiende eeuw en jonger worden 
bij elke opgraving aangetroffen, maar vormen zelden het doel ervan en er 
worden geen of nauwelijks vragen aan gesteld. Een uitzondering hierop zijn 
de resten uit de Tweede Wereldoorlog, waar een enkele maal gericht naar 
gezocht is (Sint Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht).99 De meest recente 
archeologische resten zijn echter wel altijd gedocumenteerd, waardoor ook 
achteraf veel valt af te leiden van de opgravingstekeningen. In de toekomst 
zal gericht onderzoek naar deze resten beter mogelijk zijn, mede door de 
vragen die vanuit bouwhistorisch oogpunt aan de stad worden gesteld.

b2.  zwaartepunten bouwhistorisch onderzoek

Omdat de stad na 1850 enorm is gegroeid, verbouwd en bebouwd, is er een 
enorm areaal aan ‘moderne’ bouwwerken, met de bijbehorende materialen, 
constructies, afwerkingen en installaties. De moderne tijd is traditioneel een 
wat onderschoven kindje bij bouwhistorisch onderzoek. De focus ligt vaak 
meer op de oudere bebouwing.100 In Leiden is de afgelopen jaren een eerste 
aanzet gegeven tot het opbouwen van kennis over elektrische installaties 
door vondsten van elektriciteitsleidingen en een stofzuiginstallatie van direct 
na de eerste leveringen in 1907 van de stedelijke lichtfabriek.101 Moderne 
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materialen en constructies komen wel aan bod bij het onderzoek, maar 
aanzetten tot inventariserend en/of synthetiserend onderzoek zijn achterwege 
gebleven. Jonge bouwwerken en hun kenmerken uit de recente perioden van 
het interbellum en de wederopbouw zijn nauwelijks onderzocht, waardoor 
kennis op dat gebied nog in de kinderschoenen staat.102

c.  vraagstukken

ontstaan en groei

In de moderne tijd groeit de stad enorm in omvang en treedt de stad buiten 
de historische singels. Wat waren in deze periode de algemene ruimtelijke 
ontwikkelingen van de uitbreidingen buiten de singels? Welke functies 
kregen een plaats in deze nieuwe gebieden en wat was de spreiding? Hoe 
werden de stadsuitbreidingen en de bebouwing ervan vormgegeven in 
architectuur, verkavelings- en bebouwingspatronen en percelering? Ook 
binnen de historische stad vinden ingrijpende moderniseringen plaats, zoals 
de vestiging van industrie en de aanleg van de Hortus botanicus. Hiervoor 
verdwijnt veel historische bebouwing en structuur. De ontwikkeling van 
scheiding tussen wonen en bedrijf, winkels en ambachtelijke nijverheid leidt 
tot een ingrijpende wijziging van het stadsbeeld. Dit veranderingproces is 
goed te volgen door middel van ruim voorhanden historische bronnen zoals 
plannen, kaarten, foto’s en tekeningen. Archeologisch onderzoek heeft hierbij 
vooral een controlerende en bevestigende rol.

levenswijze

Ten aanzien van de meest moderne periode uit de Leidse geschiedenis en 
het leven van de stadsbewoners is een overdaad aan geschreven bronnen 
beschikbaar. Toch blijft er ook voor deze periode één vraag onbeantwoord. 
Hoewel de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de bewoners 
van de Lage Landen vanaf de Romeinse tijd tot heden weliswaar zo goed 
mogelijk in kaart zijn gebracht, ontbreekt voor de tweede helft van de 
negentiende eeuw het onderzoeksmateriaal dat de basis kan vormen voor 
het maken van een dergelijk overzicht. Belangrijke vraag voor deze periode 
is daarom: wat was de gezondheidstoestand van de Leidse/Nederlandse 
bevolking gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw? Om aan deze 
‘lacunes’ tegemoet te komen, zou fysisch-antropologisch skeletonderzoek 
van menselijke overblijfselen uit de aangegeven perioden zeer welkom zijn. 
Conclusies over de gezondheidstoestand kunnen dan gebaseerd worden op 
de gemiddelde levensverwachting, de verworven volwassen lichaamslengte 
en het voorkomen van ziekelijke botafwijkingen. De Leidse bevolking is 
in dit opzicht extra interessant vanwege de relatief laat ingezette (socio-
economische) industriële revolutie in de negentiende eeuw.

Aansluitnippel van de vroeg-20e-eeuwse centrale 

stofzuiginstallatie van Plantsoen 25.  

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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bouwwijze

Gebouwtypen
De woningbouw is in de moderne tijd onderhevig aan standaardisatie. De 
woningen kennen een grote variëteit: seriematige rijtjeshuizen, vrijstaande 
villa’s, galerijflats en nog veel meer. Er zijn vragen over de ontwikkeling van 
woningbouw en de woningplattegronden in deze periode. Zijn deze aan 
bepaalde locaties of wijken te koppelen en zijn er conclusies voor wat betreft 
de sociale context?
Naast de woningbouw zijn er in deze periode vele specifieke gebouwen 
gerealiseerd, zoals industriële gebouwen, kerken, ziekenhuizen, scholen, 
postkantoren, winkels en warenhuizen, universiteitsgebouwen, stations, et 
cetera. Naar de ligging, vorm, opzet, structuur, constructie en afwerking van 
deze specifieke gebouwen is nog nauwelijks onderzoek verricht.

Bouw algemeen
In de moderne tijd ontwikkelde de bouw zich onder invloed van de opheffing 
van de traditionele gilden en de vernieuwende industrialisatie. Bouwplaats 
en werkwijze innoveerden en moderniseerden, waardoor weer nieuwe 
gebouwtypen, bouwmaterialen en -constructies mogelijk werden. Het is 
interessant in hoeverre dit een weerslag heeft gehad op de uiteindelijke 
bouwwerken.
In het algemeen is de gedachte dat in de middeleeuwen mankracht duurder 
was dan het materiaal. In de moderne tijd vindt hierin een omslag plaats. Is 
dit het gevolg van de industrialisatie? En ontstonden hierdoor weer innovaties 
die de gestegen arbeidskosten moesten compenseren? 

Uitingen103

Net als in de voorgaande perioden is het uiterlijk van een gebouw de 
expressie van de bewoner of het gebruik. De wooncultuur was bepalend voor 
de vormgeving van het object en zodoende het stadsbeeld. Ook de stad gaf 
met vormgeving en materialen invulling aan representatie en karakter. In de 
moderne tijd is het vak van architect opgekomen. Onder invloed van lokale, 
nationale of zelfs internationale architectuurstromingen werden in Leiden de 
gebouwen vormgegeven. Van invloed daarop waren ook representatie, mode, 
maatschappelijke klasse (financiën) en beschikbaarheid van materialen. 
Ook speelde vermoedelijk een culturele uitwisseling op regionaal, nationaal 
en internationaal niveau een rol. De ontwikkeling hiervan kan onderzocht 
worden door middel van architectuurhistorisch onderzoek, in combinatie met 
bouwhistorisch en archiefonderzoek.
In de moderne tijd zet de ontwikkeling van het interieur zich door, uiteraard 
met moderne materialen. De binnenafwerkingen (onder meer wanden, 
plafonds, vloeren, trappen en schouwen, maar ook behang, kleur, et cetera) 
zeggen veel over welvaart, individualiteit en mode in Leiden in de moderne 
tijd. Het interieur is een afspiegeling van het gebruik. In tegenstelling tot 
de rest van Nederland heeft Leiden een rijke, gevarieerde en nog goed 
bewaarde binnenafwerking. Echter, door de ingrijpende bouwtraditie van dit 
moment worden oude afwerkingen ernstig bedreigd. Tot nu toe is nog maar 
fragmentarisch onderzoek gedaan naar binnenafwerkingen. Om meer kennis 

Het kantoor met dienstwoningen voor de Leidse 

Duinwater Maatschappij Kantoor uit 1958-1959 

aan de Ir. Driessenstraat is een voorbeeld van 

wederopbouwarchitectuur in Leiden. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken)
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op te bouwen en om vast te leggen wat sterk is bedreigd, is het van belang 
om met prioriteit documentair en synthetiserend onderzoek te doen naar 
interieurafwerkingen.

Materiaal en constructie
Gebouwen worden, vanwege hun ontstaansperiode, functie, architectuur, 
et cetera, opgetrokken in veel verschillende materialen en constructies, alle 
met hun eigen ontwikkeling en toepassing. De materiaalsoort, -toepassing, 
-bewerking et cetera is voor het bouwhistorische onderzoek daarom 
een zeer belangrijke bron, aan de hand waarvan men de ontstaans- en 
ontwikkelingsgeschiedenis van een bouwwerk kan vaststellen. Naast 
traditionele materialen en constructies komen in de negentiende en 
twintigste eeuw door de industrialisatie vele nieuwe materialen op. De 
bouwhistorische kennis over materialen en constructies in de moderne tijd 
is echter nog beperkt, zowel op lokaal als nationaal niveau.104 Voor een groter 
inzicht is het van belang om daar meer synthetiserend onderzoek naar te 
verrichten en chronologieën van materialen en constructies in de moderne 
tijd op te stellen. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig om goed gedateerde 
voorbeelden te verzamelen teneinde betrouwbare chronologieën op te 
kunnen stellen. Een vraag die daarbij op lokaal niveau speelt, is in hoeverre 
Leidse of lokale bedrijven – zoals de ijzergieterijen en de Grofsmederij – op 
lokaal of regionaal niveau een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van 
moderne materialen en bouwconstructies.
De moderne tijd gaf ook de mogelijkheid het comfort te verbeteren door 
de ontwikkeling van allerlei installatievoorzieningen voor bijvoorbeeld 
verwarmen, verlichten, aan- en afvoer van water, toilet, badkamer en 
communicatie. Ook voor de installaties is het nodig om documentair, 
inventariserend en synthetiserend onderzoek uit te voeren om zo meer kennis 
en inzicht op te bouwen.

Het meelpakhuis uit 1937 van de Meelfabriek aan 

de Oosterkerkstraat is uitgevoerd in moderne 

materialen als beton en ijzer. 

(Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken) 

Vroege voorbeelden van elektriciteitsinstallaties 

in Leiden: de elektriciteitsleidingen van de 

Berlijnse firma Bergmann die begin 20e eeuw 

in het woonhuis Breestraat 117 zijn toegepast. 

(Foto: W. Devilee)
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Stadsplattegrond van Leiden uit 1966, gemaakt door Gemeentewerken. (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, PV 555c)
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3. bijlagen

Archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart Leiden
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4. noten

   1  Zie Omgevingswet, Wet op de Archeologische Monumentenzorg, Monumentenwet en de Wet 

ruimtelijke ordening.

   2 Vos en Eijskoot 2011, p. 77.

   3 Diependaele/Drenth 2010, p. 21.

   4 Vos et al 2011, p. 43 en 47.

   5 Jansen e.a. 2010; Tol & Jansen 2012.

   6 Diependaele/Drenth 2010, p. 21.

   7. Molenaar & Pronk 2004; Van den Berg & De Kort 2005; Goossens 2010.

   8.  Van Heeringen 1983, p. 77-88; Van Heeringen 1984, p. 153-168; Van Heeringen 1987; Van 

Heeringen 1992.

   9  Op het Pomonaterrein ten noorden van de Rijn zijn bijvoorbeeld wel resten uit de ijzertijd 

aangetroffen  

(Stronkhorst 2004 & Van der Steen 2005).

  10 Dolmans in Archeologische Kroniek Zuid-Holland (1996-1998).

  11  Naast deze historische datering zijn drie dendrochronologische dateringen van 

beschoeiingshout van het kanaal aan de Rietvinklaan te Leidschendam bekend. Deze dateren 

allen in 50 n.Chr. (De Kort & Raczynski-Henk 2008). Dateringen uit eerdere onderzoeken 

liggen tussen 46 en 50 n.Chr. (Jansma 1995). 

  12  Brandenburgh 2006; Brandenburgh & Hessing 2005; Van Domburg & Brandenburgh 2007; 

Hazenberg 2000; Polak,  

Van Doesburg & Van Kempen 2004; Kloosterman & Polak 2009.

  13 Zie Bogaers 1962.

  14 Van Domburg 2004.

  15 Hessing in Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1994, p. 377-378.

  16 Molenaar & Pronk 2004; Van den Berg & De Kort 2005.

  17 Schiltmans 2004 en 2005.

  18  In 1981 is in de Breestraat, ter hoogte van het stadhuis, een opgraving uitgevoerd, het 

zogeheten Gat in de Breestraat. Hierbij is de gehele dijk afgegraven tot op de natuurlijke 

ondergrond en werden geen sporen van een Romeinse weg aangetroffen (Hallewas in 

Bodemonderzoek in Leiden 1981, p. 23 ff).

  19  Stronkhorst 2004.

  20 Van der Kuijl (1994).

  21  Zie voor een verslag van de opgravingen: Hemminga & Hamburg 2006; Hemminga e.a. 

2007; Jezeer 2010.

  22 Lugt 2011.

  23 Stronkhorst 2004.

  24 Holthausen 2004; Holthausen & Nijdam 2005.

  25 Hazenberg 2000; Polak & Kloosterman 2009.

  26 Oerle 1975, p. 27.

  27 Vlist 2002, p. 18.

  28 Dijkstra 2011.

  29 Van Maanen 2002.

  30 Orsel 2011.

  31 Hallewas 1982; Bitter 1986; Van Oosten 2007c, p. 37-44.
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  32 Dijkstra & Brandenburgh 2011.

  33 Horssen & Ostkamp 2010; Orsel & Brandenburgh 2011.

  34 Van der Vlist 2001, p. 25.

  35  Diverse auteurs dateren de oudste stadsrechten in het einde van de 12e of het begin van de 

13e eeuw.  

Zie o.a. Kruisheer 1990, Van der Vlist 2008 en meest recentelijk Van Maanen 2012.

  36  Suurmond-Van Leeuwen 1979, 1980; Driel-Murray 1980; Wijngaarden-Bakker 1981; Land 

1984; Dijkstra 2011.

  37 Zie o.a. Moes 1991, p. 11 en Van der Vlist 1991, p. 47.

  38 Dijkstra & Brandenburgh 2011.

  39 Orsel & van Rooden 2011; Orsel & Brandenburgh 2011.

  40 Orsel 2007b.

  41 Orsel 2007b.

  42  Zie o.a. meerdere jaargangen van Bodemonderzoek in Leiden; Van Oosten & Van der Meijden 

2004; Van der Meijden 2005.

  43  De Boer & Pompe 1985; Van Heeringen 1985; IJzereef 1985; Kuijper 1985; Driel-Murray 1985; 

Maat 1985.

  44 Hallewas 1982.

  45 Dijkstra en Brandenburgh (red.) 2010.

  46 Land 1984; Driel-Murray 1984; Bitter 1988; Bitter 1992; Oosten 2007a.

  47 Braat 1940.

  48 Bitter 1990a.

  49 Barendrecht & Suurmond-van Leeuwen 1990; Bitter 1990b.

  50 Rodenburg & Vos 1966.

  51 Vroeijenstijn 2011.

  52 Horssen & Ostkamp 2010; Orsel & Brandenburgh 2011.

  53 Van der Vlist 2002, p. 21-22.

  54 Van der Vlist 2008.

  55  Van Oerle 1975; Van der Vlist 2001; Van Maanen 2002; Orsel 2007a; Brandenburgh en Orsel 

2010.

  56 Van der Vlist 2002, p. 22.

  57 Van der Vlist 2001, p. 33.

  58 Bitter en De Baar 1992, p. 97; Suurmond-Van Leeuwen 1982, p. 19.

  59  Deze stelling wordt ook geponeerd door Bitter en De Baar in hun artikel over het ontstaan 

van Leiden: Bitter en Baar 1992, p. 95-101.

  60 Rodenburg en Vos 1966, p. 59-64.

  61 Van Maanen 2002, p. 19-25; Orsel 2007a.

  62 Van Oerle 1975, p. 34-72; Orsel 2007a.

  63 Van der Vlist 2008, p. 15-16; Orsel 2011.

  64 Orsel 2011.

  65  Sinds 1889 heeft een groot aantal bodemonderzoeken plaatsgevonden in de Burchtheuvel.  

Zie voor een samenvatting  Ende 2007. Helaas zijn deze onderzoeken nog onvoldoende 

uitgewerkt om inzicht te geven in deze vraagstukken. Een grote opgraving uit de jaren 

1968-1970 moet nog worden uitgewerkt. Een nieuw interdisciplinair onderzoek is wenselijk, 

waarbij bestaande documentatie wordt uitgewerkt en alle gegevens opnieuw worden 

beschouwd. Een onderwerp van discussie is bijvoorbeeld de vorm en datering van de oudste 

fase, waarbij ook gesuggereerd is dat de Burcht ontstaan is uit een ringwalburg (Van den 

Ende 2007, p. 28-29). 

  66 Janssen e.a. 1996.
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  67 Van den Ende 2007, p. 29-30.

  68  De Hooglandse Kerkgracht volgt de contour van de Burchtsteeg, maar loopt niet door tot 

aan de Rijn maar loopt dood op de Nieuwstraat (in de middeleeuwen een gracht); Maanen 

2002, p. 37. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat in het gebied tussen de Nieuwstraat en 

de Nieuwe Rijn al bebouwing bestond.

  69 Van der Vlist 2002, p. 38.

  70 Kistemaker 1984, p.168-181; Bitter 1986, p. 89.

  71 Van der Vlist 2002, p. 38-42.

  72 Suurmond-Van Leeuwen 1979, p. 17-19; Land 1984.

  73 Van der Vlist 2002, p. 41-43.

  74  Alhoewel het heel lastig is om aan de hand van archeologische bronnen een uitspraak te 

doen over de levensstandaard van de bewoners (welvaart wordt lang niet altijd weerspiegeld 

in de materiële overblijfselen van de bewoners), kan het onderzoek van gesloten 

vondstcomplexen in combinatie met historisch onderzoek op de langere termijn wel 

bijdragen aan onze kennis over de sociale differentiatie en de kennis over welvaart en welzijn 

in de stad.

  75 Oosten 2011.

  76 O.a. Orsel 2007b; Boerefijn en Orsel 2009.

  77 Dolfin 1988.

  78 Orsel 2007b.

  79 Orsel 2007c; Orsel 2009; Vroeijenstijn 2011.

  80 Gebaseerd op Van Maanen 2002, Van Maanen 2003 en Van Maanen 2004.

  81 Segijn 1984; Oosten 2007.

  82 Orsel 2007d.

  83  Een goed overzicht van de ontwikkelingen in deze periode wordt geschetst in diverse 

bijdragen in Van Maanen 2003 &  

Van Maanen 2009.

  84 Ponsen & Van der Vlist 2007.

  85 Oerle 1975.

  86 Boerefijn en Orsel 2009.

  87 Vroeijenstijn 2011.

  88 Orsel 2007d.

  89 Van Maanen 2011.

  90 Orsel 2007b.

  91 Vroeijenstijn 2011.

  92 Orsel 2007d.

  93 Dröge 1996.

  94 Orsel 2007c; Orsel 2009.

  95 Orsel 2007b.

  96 Van Maanen 2004.

  97 Klaver 2012.

  98 Pollman en Kruidenier 2009.

  99 Van Kempen 1999.

100  Stenvert 2008; Stenvert en Van Tussenbroek 2007; Van Tussenbroek 2000; Vroeijenstijn 

2011.

101 Gräper 2011; Orsel 2006; Orsel 2012.

102 Pollman en Kruidenier 2009.

103 Dröge 1996.

104 Stenvert 2008; Stenvert en Van Tussenbroek 2007; Van Tussenbroek 2000.
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Leiden, stad van ontdekkingen: dat geldt bij uitstek voor het erfgoed in de Sleutelstad.  Door archeologisch, 
bouwhistorisch en archiefonderzoek krijgen we steeds beter zicht op onze rijke stadsgeschiedenis. Met 
de Onderzoeksagenda archeologie en bouwhistorie Leiden kiest Erfgoed Leiden en Omstreken als eerste 
erfgoedinstelling in Nederland voor een integrale, vraaggerichte benadering van archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek. Hierdoor kan dit onderzoek nog gerichter en effectiever plaatsvinden. De 
onderzoeksagenda is opgebouwd uit twee delen: de voorliggende agenda met de vraagstukken op hoofdlijnen, 
en een nadere uitwerking van alle vragen in een digitale matrix op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken. 
Samen vormen ze de leidraad voor nieuwe archeologische en bouwhistorische ontdekkingen in Leiden.


