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VOORWOORD 

Op 7 november 1977 werd ten stadhuize te Leiden door de wet
houder van Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Verkeer, 
mr. C.J.D. Waal, de Gemeentelijke Archeologische Begeleidings
commissie geinstalleerd. 
Het grote aantal archeologische bodemvondsten, dat bij de in 
uitvoering zijnde civiele en bouwkundige werkzaamheden in de 
Leidse binnenstad aan het licht komt en ongetwijfeld in de toe
komst nog in ruimere mate ter beschikking zal komen, heeft 
- mede gezien tegen de achtergrond van de steeds toenemende 
belangstelling voor de streekgeschiedenis van Leiden - de be
hoefte doen ontstaan aan coördinatie van de activiteiten van 
alle hierbij betrokken personen en instanties. 
Het gaat om het oordeelkundig ontmantelen en het ontgraven van 
bestaande gebouwen, het behandelen en evalueren van de gevonden 
voorwerpen of gegevens, alsmede het bewaren en het toegankelijk 
maken voor bestudering en bezichtiging daarvan door belangstel
lenden. 

Ten aanzien van het bodemonderzoek bestond in Leiden lang een 
achterstand. Sedert 1963 werd door de Dienst Gemeentewerken, 
veelal in de persoon van haar directeur, veel gedaan om daarin 
verandering te brengen. Toch konden niet alle mogelijkheden 
voldoende worden benut door gebrek aan mankracht, terwijl vaak 
om dezelfde reden publikatie van de bodemvondsten uitbleef. 
Zo bleven onnodig leemten in de kennis van het Leidse verleden 
onder het maaiveld bestaan. 

De commissie prijst zich daarom gelukkig dat tegelijk met het 
verschijnen van dit eerste jaarverslag een uitvoerig onderzoek 
van de geologische opbouw van dit gebied, verricht door de Rijks-
geologische Dienst, gereed is gekomen en door deze Dienst voor 
publikatie in dit verslag ter beschikking is gesteld. Het geeft 
een duidelijk beeld van de geologische ontwikkelingsgeschiedenis 
van de Rijn. 
De commissie is voorts van mening dat de begeleiding van haar in 
aantal snel toenemende werkzaamheden alleen met succes kan wor
den uitgevoerd, wanneer in de nabije toekomst in navolging van 
vele andere steden tot de aanstelling van een stadsarcheoloog 
zal worden overgegaan. 

De commissie biedt U hierbij een verslag aan van haar werkzaam
heden over het dienstjaar 1978, waarin begrepen de daaraan voor
afgaande maanden november en december 1977, alsmede de werkzaam
heden die werden verricht gedurende de periode waarin de com
missie in oprichting was. 

H.A. van Oerle, voorzitter 





VERSLAG OVER HET JAAR 1978, 

MET INBEGRIP VAN DE MAANDEN NOVEMBER EN DECEMBER 1977, 

mevr. H. Suurmond-Van Leeuwen 

I. Inleiding 

De verwezenlijking van archeologisch onderzoek tijdens de uit
voering van een bouwproject, dan wel de aanleg van leidingen of 
wegen, vereist een goede samenwerking van zowel de architect, 
de aannemer en niet te vergeten diens uitvoerder, met degenen 
die het bodemonderzoek willen gaan verrichten. Slechts op die 
manier kunnen de betrokkenen een goed beeld krijgen van eikaars 
wensen, problemen en mogelijkheden. 
Telkens weer ervaart men de noodzaak de werkzaamheden van tevoren 
goed te bespreken en ook tijdens de uitvoering te begeleiden. 
Zonder een dergelijke aanpak kunnen zich communicatiestoornissen 
voordoen, waardoor het onderzoek niet volgens plan kan worden 
uitgevoerd. Vanuit dat besef kreeg de al langer gekoesterde 
wens tot oprichting van een archeologische begeleidingscommissie 
te Leiden in 1976 definitief gestalte. 

II. Oprichting, samenstelling en taken van de commissie. 

1. Oprichting 
In augustus 1976 werden plannen tot oprichting van een derge
lijke commissie geformuleerd tijdens een informatieve bespre
king, waarbij mevr. H. Suurmond-Van Leeuwen en de heren prof. 
dr. P.J.R. Modderman, dr.ir. H.A. van Oerle, ing. A.P. Pruissers 
drs. H. Sarfatij en ir. H.H. Vos aanwezig waren. 
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 3 september 
1976 werd naar aanleiding van de post "archeologisch onderzoek" 
op de begroting van de Dienst Gemeentewerken voor het jaar 1976 
besloten de directeuren van de Dienst Gemeentewerken, de Gemeen
telijke Archiefdienst en het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te 
verzoeken "gezamenlijk te rapporteren over de meest wenselijke 
organisatorische plaats van het archeologische werk". 
Naar aanleiding van dit besluit werden de heren mr. W. Downer 
en drs. M.Wurfbain verzocht in de op te richten commissie 
zitting te nemen. Tenslotte werd de hoogleraar in de middel
eeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit, prof.dr. H.P.H. 
Jansen, verzocht de commissie te completeren. 

Op 3 december 1976 richtten de directeuren van de Gemeentelijke 
Archiefdienst, het Stedelijk Museum "De Lakenhal" en de Dienst 
Gemeentewerken een verzoek tot Burgemeester en Wethouders om 
over te gaan tot: 
a. het instellen van een gemeentelijke archeologische begelei

dingscommissie, 
b. het aanstellen van een stadsarcheoloog, 
c. het opnemen van een bedrag ad fl. 100.000,- op de begroting 

voor 1977 ten behoeve van deze functionaris. 

Op 7 februari 1977 werd dit verzoek ten stadhuize toegelicht 



door de heren Modderman, Van Oerle, Sarfatij en Vos, ten over
staan van de wethouders mr. C.J.D. Waal (Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken en Verkeer), drs. H. van Dam (Financiën) en 
B.D. Oosterman (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk). 
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 22 april 
1977 werd een principebesluit genomen om over te gaan tot de 
instelling van een archeologische begeleidingscommissie. Over 
de aanstelling van een stadsarcheoloog werd daarbij niet ge
rept. 
Medio mei werd door Burgemeester en Wethouders aan de voorge
stelde leden een schrijven gezonden, met het verzoek in de op 
te richten commissie zitting te willen nemen. Op 7 november 
1977 werden de leden door de wethouder van Ruimtelijke Ordening, 
Openbare Werken en Verkeer geïnstalleerd. 

2. Samenstelling van de commissie 
De commissie werd als volgt samengesteld: 
mr. W Downer, directeur Gemeentelijke Archiefdienst, 
dr.ir. H.A. van Oerle, namens de vereniging "Oud Leiden", 
prof.dr. P.J.R. Modderman, directeur van het Instituut voor 

Praehistorie der Rijksuniversiteit te Leiden. 
ing.A.P. Pruissers, veldgeoloog bij de Pvijksgeologische Dienst, 
prof.dr. H.P.H. Jansen, hoogleraar in de middeleeuwse geschie

denis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 
drs. H. Sarfatij, provinciaal archeoloog voor Zuid-Holland van 

de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
mevr. H. Suurmond-Van Leeuwen, namens de Archeologische Werk

gemeenschap voor Nederland, afdeling Rijnstreek, 
ir. H.H. Vos, directeur van de Dienst Gemeentewerken te Leiden, 
drs. M. Wurfbain, directeur van het Stedelijke Museum "De Laken

hal". 
Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heren Van Oerle, voor
zitter, en Vos, eerste secretaris, en mevr. Suurmond-Van Leeuwen, 
tweede secretaris. 
In februari 1978 werd de heer Jansen op zijn verzoek vervangen 
door dr. D.E.H, de Boer, wetenschappelijk medewerker van de vak
groep middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Leiden. 

3. Taken van de commissie. 
De commissie stelt zich ten doel: 
a. het initiëren en coördineren van, alsmede het rapporteren 

over het archeologisch onderzoek binnen de gemeentegrenzen 
van Leiden, 

b. het adviseren ten aanzien van het conserveren, bewerken, be
waren en toegankelijk maken van de voorwerpen afkomstig uit 
het archeologisch onderzoek, voor zover dit niet valt onder 
de competentie van de R.O.B., 

c. het bevorderen van het publiceren over en het exposeren van 
deze voorwerpen. 

Alle vondsten gaan in eerste instantie naar het Provinciaal 
Bodemarchief (P.B.A.) in het Rijksmuseum van Oudheden. Na re
gistratie aldaar bestaat de mogelijkheid tot het in - eventueel 
langdurig - bruikleen geven van daartoe geëigende voorwerpen 
aan officiële instellingen voor studie of expositie. 
Tot dit doel is thans op de bovenverdieping van het Stedelijk 
Museum "De Lakenhal" ruimte geschapen om een archeologische 
studiecollectie op te stellen. 



III. Werkzaamheden van de commissie 

In september 1976 is de commissie, die toen nog in oprichting 
was, met haar werkzaamheden begonnen. Sindsdien werden tot eind 
1978 elf vergaderingen belegd, waarbij de taken en mogelijk
heden van de commissie werden besproken. In november 1977 begon 
de commissie haar werkzaamheden officieel. In het jaar 1978 
vonden vijf bijeenkomsten plaats. Bovendien werden werkbezoeken 
gebracht aan het terrein van het voormalige kasteel Cronesteyn 
en aan de Waalse Bibliotheek. 
Besprekingen van de leden van het dagelijks bestuur onderling 
en met de veldgeoloog vonden frequent plaats. Ten behoeve van 
het college van Burgemeester en Wethouders werd een taakomschrij
ving van een stadsarcheoloog gemaakt, waartoe eerst informatie 
werd ingewonnen bij enkele stadsarcheologen die thans reeds in 
ons land werkzaam zijn. Op de begroting voor 1979 is nog geen 
plaats ingeruimd voor een dergelijke functionaris; de commissie 
zal er echter met klem op blijven aandringen dat het archeolo
gisch onderzoek in Leiden in de toekomst door een daartoe aan 
te stellen vakarcheoloog wordt verricht. Alleen dan kan het 
archeologisch stadskernonderzoek op een wetenschappelijk ver
antwoorde wijze geschieden. Vele steden zijn Leiden hierin 
reeds voorgegaan, zoals Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, 
Tilburg en Utrecht. 

IV. Projecten 

Hieronder volgt - in alfabetische volgorde - een beknopt ver
slag van de projecten die in 1978 aan de orde zijn geweest, 
of reeds voordien bij de commissie in oprichting in behande
ling waren. 
Doorgaans zullen de werkzaamheden ten behoeve van het veld
werk, de conservering, de registratie en de analyse van het 
vondstmateriaal zich over meerdere jaren uitstrekken. Derhalve 
zal over de projecten vaak meerdere jaren achtereen een noti
tie in het jaarverslag worden opgenomen. Van vondsten en waar
nemingen die van bijzonder belang zijn en in een breder kader 
informatie verschaffen, zullen door ter zake deskundigen zo 
mogelijk studies worden gemaakt, die als bijdragen aan het 
verslag worden toegevoegd. In dit jaarverslag konden drie van 
dergelijke bijdragen worden opgenomen. 

1 . Breestraat De aanleg van het diepriool in de Bree
straat heeft de mogelijkheid geboden 
meer kennis te verwerven omtrent de 
opbouw van de zuidelijke Rijnoever ter 
plaatse en de daar gelegen bedijking. 
Er zijn twee reconstructies gemaakt 
van het dwarsprofiel bij de Steenschuur 
en bij het voormalige postkantoor. Bij 
de Steenschuur zijn muurresten gevon
den, samengesteld uit kloostermoppen, 
die ongetwijfeld tot de middeleeuwse 
stadsverdediging hebben behoord en van 
de voormalige Oostpoort deel moeten 
hebben uitgemaakt. 



De Burcht/ 
Heerenlogement 

Een volledig verslag van deze onderzoe
kingen is verwerkt in de bijdragen op 
pag. 37 en pag. 43. 

Op 13 december 1976 werd door de R.O.B, 
een onderzoek verricht op het binnen
terrein van het Heerenlogement naar 
mogelijke sporen van een voorburcht. 
De Leidse Burcht is een goed voorbeeld 
van een kasteel van het "Motte-and-
Bailey"-type. De motte (de burchtheuvel) 
is nog aanwezig; van een eventuele 
bailey of voorhof zijn echter tot nog 
toe geen aanwijzingen gevonden. Bij ver
gelijkbare sterkten, zoals Teylingen 
onder Voorhout en de Burcht van Oost-
voorne, zijn wel voorhoven gevonden. 
Zodra zich bij de restauratie van het 
zogenaamde Van der Heide-complex opnieuw 
een mogelijkheid voordoet, zal het on
derzoek worden voortgezet. 

Tijdens de restauratie van het Heeren
logement zijn funderingen teruggevonden 
van een bebouwing die is afgebroken ten 
behoeve van het huidige gebouw, dat uit 
1658 dateert. 
Achter het koetshuis werd een overklui
zing van 15 meter lengte en een door
snede van 3 meter gevonden; mogelijk 
was dit een waterreservoir uit het eind 
van de zeventiende eeuw. Het onderzoek 
is nog in volle gang en het komende 
jaar hopen wij een volledig verslag van 
alle resultaten te kunnen publiceren. 
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Indien mogelijk zal ook in de afgebrande 
Burchtzalen de breedte van de voorma
lige Burchtgracht worden bepaald. 
Tevens zal bij de restauratie van het 
zalencomplex een onderzoek worden in
gesteld naar het voormalige Burcht
poortje. 

3. Coebel In de jaren 1973 en 1975 werd door 
leden van de Archeologische Werkgemeen
schap voor Nederland, afd. Rijnstreek, 
een onderzoek ingesteld naar het voor
malige Huis Coebel. De plaats van het 
kasteeltje Coebel, waarvan we weten dat 
het in de late middeleeuwen gebouwd 
moet zijn en dat het na de verwoesting 
tijdens het beleg van Leiden nimmer 
werd herbouwd, is vrij nauwkeurig weer
gegeven op de kaart van Jacob van 
Deventer uit 1560. 

S I T U A T I E 

V.M. K A S T E E L 

= COEBEL = 

11 



Coebel moeten we zoeken aan het einde 
van de Haagweg, aan de linkerkant langs 
het Vlietkanaal, tegenover Ter Wadding. 

In 1973 zijn gedurende de zomermaanden 
met handkracht sleuven gegraven, met 
als enig resultaat de vondst van een 
aantal palen waaraan geen enkele con
clusie kon worden verbonden. 

In 1975 werd het onderzoek onder lei
ding van de directeur Gemeentewerken 
met behulp van een graafmachine voort
gezet. Toen bleek dat in 1973 op onge
veer 1 meter afstand van de fundering 
en evenwijdig daaraan was gegraven. 
Thans konden de fundamenten van het Huis 
Coebel inderdaad worden blootgelegd. De 
plattegrond toont een langwerpig gebouw 
van 7 x 21 meter (zie tekening), 
met aan één zijkant vermoedelijk een 
traptoren. Het geheel werd omgeven door 
een gracht, waarin resten van palen van 
een mogelijke toegangsbrug werden gevon
den. Bij verdere werkzaamheden op het 
terrein kwamen in de buurt van het huis 
puinsleuven van uitgebroken funderingen 
aan het licht; de steenmaten (klooster
moppen) doen vermoeden dat we hier te 
maken hebben met een vroegere bouw dan 
de Coebel (hofstede?). Doordat ter 
plaatse een schapenstal staat, kon het 
onderzoek nog niet worden afgerond. 

Voordat het terrein bouwrijp gemaakt 
zal worden - de uiteindelijke bestem
ming is woningbouw - zal het onderzoek 
worden voltooid. Reeds thans is de lo
catie van het Huis Coebel, op verzoek 
van de commissie, opgenomen in een 
ontwerp-uitbreidingsplan; de mogelijk
heid om de fundering iets op te metse
len en dan in een plantsoen op te nemen, 
zou overwogen kunnen worden. 

: 

voorraadvat vijftiende eeuw 
rood aardewerk met kamversiering 

waterkan vijftiende eeuw 
rood aardewerk met loodglazuur 
op hals en schouder 

kruik met radstempelversiering 
import uit het Rheinland (Langerwehe) 
eerste helft vijftiende eeuw 

12 



4. Cronesteyn De Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek verzocht in 1976 aan de 
directeur Gemeentewerken een verkenning 
te doen naar mogelijke resten van het 
kasteel Cronesteyn, in verband met de 
mogelijke bescherming van dit terrein 
als archeologisch monument in het kader 
van de Monumentenwet. Deze opdracht 
werd uitgevoerd door de A.W.N., afde
ling Rijnstreek, onder leiding van haar 
voorzitter, de heer H. Hardenberg. In 
28 proefputten kwamen vele muurresten 
aan het licht. Enige conclusies over de 
vorm van het kasteel konden daaruit 
niet worden getrokken. De werkzaam
heden in een gedeelte van de slotgracht 
leverden een grote hoeveelheid zeven-

muurresten van het 

kasteel Coebel, 

tiende- en achttiende-eeuwse scherven 
op; leden van de A.W.N, 'zullen deze 
scherven uitzoeken, lijmen en voor zover 
mogelijk restaureren. 
Van het laat-middeleeuwse kasteel 
Cronesteyn zijn zeventiende- en acht
tiende-eeuwse prenten bekend, onder 
ondere van R. Roghman en J. Lamsvelt. 
Van de vroegste bebouwing, die uit het 
begin van de vijftiende eeuw of moge
lijk nog eerder dateert, is niets be
kend. Voorlopig zal deze situatie nog 
voortduren, want op het kasteelterrein 
staat een fraai bos dat de ondergrondse 
resten veilig beschermt en bovengronds 
een ideale broedplaats is voor vele 
soorten zangvogels. 

13 



5. Kleine Cronesteinse 
of Knotterpolder 

Grondboringen in deze polder, verricht 
door de R.G.D., gaven op een diepte van 
2.20 tot 2.40 meter een zwarte laag te 
zien, die in eerste instantie werd ge
ïnterpreteerd als een mogelijke bewo-
ningslaag, te dateren in de Calais IV 
periode (2600-1800 v.Chr.). Ter veri
ficatie werd door de student R. van 
Heeringen een twintigtal boringen ver
richt. De resultaten van dit onderzoek 
maken een bewoningslaag onwaarschijn
lijk. Bij de werkzaamheden in de naaste 
toekomst ten behoeve van de aanleg van 
het Vlietpark zal dit gebied niettemin 
de bijzondere aandacht van de commissie 
krijgen. 

14 



6. Cruquiuslaan Met het oog op de uitbreidingsplannen 
Bokhorst en Koppelsteyn werd in 1976 
door de Gemeentelijke Plantsoenendienst 
een aantal sloten gegraven. Een veld-
verkenning door amateurarcheologen le
verde zowel scherven op uit de periode 
rond het begin van de jaartelling (het 
zgn. inheems-Romeinse aardewerk), als 
uit de twaalfde tot veertiende eeuw. 
Dit was aanleiding voor de R.G.D. een 
verzoek te richten tot de R.O.B, om 
over te willen gaan tot een archeolo
gisch onderzoek, teneinde de grondlagen 
aan de hand van scherfmateriaal te kun
nen dateren. 

In het voorjaar van 1978 werd een op
graving verricht onder supervisie van 
de provinciaal archeoloog, drs. H. 
Sarfatij. Het terrein lag als een 
kleine heuvel temidden van het omrin
gende land, dat vermoedelijk reeds in 
vroeger tijden t.b.v. de dakpanindustrie 
is afgekleid. Op slechts 30 cm onder het 
maaiveld werden de eerste sporen van 
inheems-Romeins aardewerk aangetroffen. 

Op een diepte van ongeveer 70 cm werden 
vele grondsporen blootgelegd. Deze 
grondsporen waren afkomstig van reeds 
lang vergane, houten palen, van greppels 
en andere ingravingen. 
De grondverkleuringen werden alle in-
gemeten en ingetekend en daarna gedeel
telijk uitgegraven om na te gaan uit 
welke periode deze sporen afkomstig 
waren. Helaas is uit de veelheid van de 
verkleuringen niet veel méér af te lei
den dan dat er bewoning is gex^eest, zowel 
in de Romeinse tijd als in de middel
eeuwen. Huisplattegronden konden niet 
gereconstrueerd worden; de verschillende 
bewoningen liepen door elkaar en boven
dien was het terrein te klein om een 
nederzetting te reconstrueren. In ieder 
geval is het in Leiden nu de tweede 
vindplaats van een duidelijke bewoning 
uit de voor-Romeinse tijd. De vroegste 
sporen, daterend uit de vierde tot 
vijfde eeuw voor Chr. - de ijzertijd -, 
werden in 1956 aangetroffen in de Bös
en Gasthuispolder in Leiden Zuid-west, 
thans de omgeving van de Vivaldistraat 
(Intern rapport Instituut voor Prehisto
rie te Leiden). 

15 



7. Doelenterrein Op het terrein van de Doelenkazerne aan 
de Witte Singel hoopt de Rijksuniversi
teit binnenkort haar bouwplannen te ver
wezenlijken; de kazerne wordt in het 
voorjaar van 1979 gesloopt. Het Doelen
terrein, de naam zegt het al, was de 
plaats waar de schutters hun oefenter
rein hadden. De St. Sebastiaansdoelen 
voor de handboogschutters, de St. Joris-
doelen voor het schieten met de voetboog. 
De St. Sebastiaansdoelen was met een 
gang verbonden met de schutterstoren, 
die we moeten zoeken langs de water
kant van de Witte Singel. Hoewel vrij 
veel schriftelijke gegevens over de 
Doelens bewaard zijn, bestaan ten aan
zien van bouw en grondplan nog tal van 
vragen. 

Plattegrond van de Doelens, 

naar H.A. van Oerle, 

Ledden hinnen 

en buiten de stadsvesten. 
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De afbraak van de Doelenkazerne is aan
gegrepen om een onderzoek ter plaatse 
in te stellen. De voorbereidingen hier
voor zijn in volle gang en in de komende 
jaren zal rapport over de bevindingen 
worden uitgebracht. Een voorlopig 
onderzoek resulteerde echter reeds in 
het blootleggen van een stuk van de 
middeleeuwse stadsmuur. 

8. Haarlemmerstraat 129 In het voorjaar van 1978 werd het pand 
op de hoek van de Haarlemmerstraat en 
de Mare - de voormalige ijzerhandel van 
de firma Janse - gesloopt. Voor de 
nieuwbouw werd een bouwput met een 
diepte van 3 meter gegraven. Omdat de 
locatie langs de Haarlemmerstraat en 
aan de Mare een van de oudste delen van 
Maredorp betrof, werden boringen ver
richt in de hoop een beter inzicht te 
krijgen in de vroegste aanplemping van 
Rijn en Mare, alsmede het verloop van 
de in 1972 aangetroffen, twaalfde-
eeuwse dijk onder de Haarlemmerstraat. 
Bij het ontgraven van de bouwput kwam 
vrij veel scherfmateriaal tevoorschijn. 
De aard van het materiaal maakte het 
wenselijk zo veel mogelijk fragmenten 
te bergen. 
Aangezien de bouwactiviteiten echter 
moesten doorgaan, is het slechts gedu
rende enkele dagen mogelijk geweest 
een onderzoek in te stellen. Dit moest 
bovendien onder weinig ideale omstan
digheden worden verricht. De hoge water
stand alsmede de tegelijkertijd uit
gevoerde grondwerkzaamheden ten be
hoeve van de bouw, maakten het onmo
gelijk een breed opgezet onderzoek te 
doen met betrekking tot de vondst-
omstandigheden. Daardoor konden onder 
meer de dikte van het schervenpakket, 
de begrenzing ervan en de gehele 
bodemopbouw niet voldoende worden 
vastgelegd. 
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Niettemin is dit onderzoek voor Leiden 
van groot belang geweest. Het scherf-
materiaal bleek namelijk het afval van 
een tot dusverre onbekende pottenbakker 
uit het einde van de dertiende eeuw te 
zijn. Uit het scherfmateriaal konden 
enige fraaie "misbaksels" gereconstrueerd 
worden. Afbeelding 1 toont een platte 
pan met een holle steel. In het midden 
is deze pan te dun geweest en aan het 
glazuur in het breukvlak is nog te 
zien dat tijdens het bakproces iets is 
misgegaan. 
Afbeelding 4 van een kan met een don
kere, blauwgrijze kleur spreekt voor 
zichzelf, evenals de kookpot van rood 
aardewerk op afbeelding 3. 

iMMiP 
afb. 1 

platte pan met holle steel (misbaksel) 
rood aardewerk met binnenzijde loodglazuur 

afb. 3 

rood aardewerk kookpot (misbaksel) 
met enkele strepen loodglazuur 

halsfragmenten van kannen 
rood aardewerk met zeer spaarzaam loodglazuur op schouder 

afb. 2 
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kan (misbaksel) 
aardewerk van grijze kleur, 
buitenzijde gesinterd loodglazuur 

afb. 4 

Dit pottenbakkersafval verschaft ons 
de oudste gegevens betreffende de 
aardewerkfabricage in Leiden. De voor
werpen bestaan hoofdzakelijk uit op 
de draaischijf vervaardigde kookpotten, 
kannen en platte pannen. De bodems 
tonen het gehele scala van lensvormige 
uitvoeringen tot varianten met aange-
knepen voet. Ook de randprofielen 
laten een grote verscheidenheid zien. 
Over historische gegevens uit deze 
periode beschikken we nauwelijks. Men 
zou kunnen veronderstellen dat de 
scherven zijn gestort ter versteviging 
en ophoging van de oever van de Mare. 
Er is in Nederland nog op enkele andere 
plaatsen afval van lokale pottenbakkers 
gevonden - o.a. in Haarlem en Utrecht -
maar het daar gevonden materiaal moet 
iets later gedateerd worden. 

Het scherfmateriaal is inmiddels door 
enkele binnen- en buitenlandse vak
archeologen bekeken. Het ligt in de 
bedoeling dat het materiaal wetenschap
pelijk wordt bewerkt en dat hierover 
te zijner tijd een uitvoerige publika-
tie verschijnt. Inmiddels heeft de heer 
A. Bruijn van de R.O.B, zich - tot grote 
vreugde van de commissie - bereid ver
klaard deze taak op zich te nemen. 

9. Marktenroute 

In de afgelopen zomer werd een begin 
gemaakt met het vernieuwen van de wal-
muren en het aanleggen van riolering 
aan de zgn. marktenroute. Het betrof 
daarbij de zuidelijke oever van de 
Nieuwe Rijn. Op 3 meter uit de water
kant werd een 2 meter brede sleuf ge
graven, die in diepte van 3 tot 4 
meter varieerde. Op verschillende 
plaatsen werden boringen en profiel
beschrijvingen verricht. Ook werd scherf
materiaal stratigrafisch verzameld. Er 
werd een tweetal beschoeiingen aange
troffen: één van vierkante eiken palen, 
ongeveer uit de zeventiende eeuw date
rend, en een meer primitieve beschoei-
ing, bestaande uit planken, palen en 
paaltjes, alsmede gevlochten rij shout, 
die waarchijnlijk uit de dertiende of 
veertiende eeuw dateert. De grond van 
de middeleeuwse stadsophoging is in
middels door leden van de A.W.N. afd. 
Rijnstreek gedeeltelijk onderzocht. 
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Deze werkzaamheden leverden, behalve 
vele honderden scherven van gebruiks-
aardewerk, ook fragmenten van metalen 
voorwerpen, botten en van schoeisel 
afkomstige stukken leer op. Er is thans 
een werkgroepje gevormd, dat zich met 
het conserveren en determineren van 
dit leer gaat bezighouden. 
De werkzaamheden aan de marktenroute 
zullen nog het gehele jaar 1979 voort
duren. Een volledig verslag van de 
resultaten van het onderzoek zal te 
zijner tijd worden gepubliceerd. 

10. Pieterskerkgracht 9 
(Ars Aemula Naturae) 
en 1 1 

In januari 1978 werd door ir. J.J. Raue 
een bodemonderzoek verricht in de 
tuinen van voornoemde panden. Tegelij
kertijd werd een historisch onderzoek 
ondernomen, teneinde een verantwoorde 
restauratie van deze panden mogelijk 
te maken. 
Het onderzoek dat ook nog in deze hui
zen moet worden uitgevoerd, is thans 
in volle gang. De commissie hoopt in 
de toekomst een verslag van de resul
taten van het onderzoek van de heer 
Raue in haar jaarverslag te kunnen op
nemen. 
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11. Stenevelt Aan de westzijde van de Zijl, op de 
plaats waar thans de firma Fontein ge
vestigd is, heeft vroeger het kasteel 
Stenevelt gestaan. In de naaste toe
komst zal het bedrijf van Fontein ver
dwijnen en wordt dit terrein bestemd 
voor woningbouw. Deze wisseling van 
bebouwing is een unieke gelegenheid 
om een archeologisch onderzoek ter 
plaatse in te stellen. In verband hier
mee werden rapporten aan het college 
van Burgemeester en Wethouders gezon
den en besprekingen met de afdeling 
Stedebouw gevoerd. Dit had resulteerde 
in het vastleggen van het terrein als 
archeologische op de kaart van het 
bestemmingsplannummer van "De Kooiklok" 
van mei 1978. Dat was de eerste keer 
dat een archeologische vindplaats in 
Leiden in een bestemmingsplan werd 
vastgelegd. Dit stemt de commissie 
hoopvol voor de toekomst. 

Uit oude kaarten, zoals die van Van 
Deventer uit 1560, is de juiste lig
ging van Stenevelt vrij goed te recon
strueren. Ook is bekend dat het eerste 
kasteel in 1420 is verwoest, waarna 
het verscheidene malen herbouwd en 
verfraaid is, om na het eind van de 
achttiende eeuw een roemloos einde te 
vinden. 

Wanneer het onderzoek ter plaatse een 
aanvang kan nemen, is op dit moment 
nog niet bekend. 

21 



12. Synagoge Tijdens restauratiewerkzaamheden aan 
de Synagoge aan het Levendaal zijn 
sporen van vroegere bebouwing gevonden. 
Er kwam een tweetal keldertjes te voor
schijn. De keldervloeren waren voorzien 
van plavuizen van resp. 18.5 x 18.5 cm 
en 12 x 12 cm. Voorts werd in de zuid
westelijke hoek een gemetselde goot 
aangetroffen, uitlopend op een water
put met een diameter van 95 cm. 
Deze funderingsresten zijn, na te zijn 
ingemeten en ingetekend, thans weer 
onder de huidige vloer verdwenen. 

13. Waalse Bibliotheek Toen ten behoeve van de restauratie de 
muren van de Bibliothèque Wallonne aan 
het Pieterskerkhof werden afgebikt, 
kwam een aantal belangwekkende zaken 
aan het licht. Het was bekend dat in 
de buitenmuur, aan de zijde van het 
Van der Speckhofje, kloostermoppen in 
de muur waren ingemetseld. Bij het af-
bikken van de binnenmuren kwamen echter 
volledige muren van kloostermoppen te 
voorschijn. Op de bovenetage waren in 
de muur aan de westzijde kaarsennissen 
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uitgehakt. De plaats van deze nissen 
deed vermoeden dat de hoogte der vloeren 
in de loop der eeuwen gewijzigd was. 
Het liet zich aanzien dat we hier met 
een van de oudste huizen in Leiden te 
doen hadden. In overleg met de eige
naar (de Stichting Stadsherstel), de 
architekt (de heer Paardekoper) en de 
uitvoerder (de firma Burgy) werd aan 
prof.dr. ir. C L . Temminck Groll van de 
Technische Hogeschool in Delft verzocht 
hier een architectuur-historisch onder
zoek te verrichten. Dit onderzoek werd 
onder leiding van ir. J.J. Raue door 
enkele studenten in de bouwkunde van 
de Technische Hogeschool verricht. 
Boringen door de R.G.D., enig graaf
werk in de gang van het gebouw en 
archiefonderzoek bij de Gemeentelijke 
Archiefdienst completeerden het onder
zoek. 
De commissie is met de heer Raue in 
overleg over de vraag hoe en waarin de 
resultaten van dit onderzoek het best 
gepubliceerd kunnen worden. 

14. De Waard Bij wegaanleg in de Waard, in het ver
lengde van de Trompstraat, is een veld-
verkenning uitgevoerd. Het grootscha
lige grondverzet maakte een gericht 
onderzoek in de bovenste grondlagen 
onmogelijk. Aanleiding tot deze ver
kenning waren de in 1965 gemelde 
vroeg-middeleeuwse vondsten, afkomstig 
uit volkstuinen aan het einde van de 
Trompstraat. 

Uit dit overzicht der projecten moge duidelijk worden dat het 
omvangrijke werk van de commissie - zeker doordat de aanstelling 
van een stadsarcheoloog nog niet gerealiseerd kon worden -
slechts mogelijk was dankzij de medewerking van velen. De com
missie spreekt daarvoor haar grote erkentelijkheid uit. 
In het bijzonder past nog een woord van dank aan het adres van 
de Rijksgeologische Dienst in Haarlem, die de publikatie van 
het profiel door Leiden op pag. 26 mogelijk maakte, en aan 
drs. J.H.A. Bosch van deze dienst die een belangrijke bijdrage 
zowel aan het geologisch onderzoek van Leiden als aan dit jaar
verslag heeft geleverd. 
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DE LAATSTE 4500 JAAR RIJN BIJ LEIDEN 

drs. J.H.A. Bosch en ing. A-.P. Pruissers 

Samenvatting 

Omstreeks 4500 jaar geleden bevond zich een estuarium op de 
plaats waar nu Leiden ligt. Hier mondde een voorloper van de 
huidige Rijn in de Noordzee uit. In de afzettingen zijn zowel 
de invloeden van het zoute water als van het zoete water te
rug te vinden. Ongeveer 700 jaar later is deze zeearm geheel 
dichtgeslibd. Zoet water stroomt dan door een uitgestrekt 
veengebied zeewaarts. In de periode van 3400 tot 3000 jaar 
voor heden worden rivierkleien afgezet in het dan aanwezige 
grillige netwerk van smalle geulen. Na een afwezigheid van 
ruim 1000 weet de zee omstreeks 2600 jaar geleden opnieuw 
tot in het gebied rond Leiden door te dringen. Een dik pak
ket afzettingen is uit deze periode teruggevonden. In de 
Romeinse Tijd liggen deze sedimenten aan de oppervlakte. Nu 
zijn deze bedekt door afzettingen, neergelegd tijdens de 
middeleeuwse overstromingen (negende t/m twaalfde eeuw). On
der de bebouwde kom van Leiden is tenslotte een in dikte va
riërende, door de mens aangebrachte grondlaag aanwezig. 

Inleiding 

Reeds lang voordat de mens er in slaagde het water van de ri
vier de Rijn in Leiden en omgeving onder controle te krijgen, 
stroomde hier zoet water zeewaarts. Om te trachten een indruk 
te krijgen hoe dit waterbekken zich in de loop van de tijd 
heeft ontwikkeld, zijn in de bebouwde kom van Leiden een zes
tigtal handboringen gemaakt. Aan de hand van de boorresultaten 
was het mogelijk een profiel (bijlage I) te tekenen waaruit 
de historie van de rivier en het haar omringende gebied is af 
te lezen. 

Het landschap rond Leiden is tijdens het Holoceen (de laatste 
10.000 jaar) ingrijpend veranderd. Die verandering kan als 
volgt beschreven worden. Aan het begin van die periode ligt 
hier een uitgestrekt toendragebied. Dat landoppervlak is 
thans bedekt door een ruim 10 meter dik pakket door zee en 
rivieren gevormde afzettingen. De belangrijkste oorzaak voor 
deze verandering in het landschap is de klimaatsverbetering, 
die in de loop van het Holoceen optreedt. Daardoor wijzigt 
zich hier enerzijds de toendra-vegetatie in een loofbomen-
gezelschap, anderzijds smelten door de hogere temperatuur de 
grote landijskappen af. Doordat het bij het afsmelten vrij
komende water in de oceanen terecht komt, stijgt de zeespie
gel sterk. Ook de kustlijn verandert landzamerhand van posi
tie. Langs deze kustlijn liggen strandwallen; lage, uit zand 
opgebouwde banken met duintjes erop . Deze strandwallen worden 
langs de Hollandse kust steeds verder naar het oosten gedron-
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gen. Omstreeks 4500 tot 5000 jaar geleden is hun meest ooster 
lijke positie bereikt. De strandwallen waar Voorschoten ten 
zuiden en Warmond ten oosten van de Oude Rijn—monding op lig
gen, zijn in deze periode gevormd. Achter de strandwallen ligt 
een groot waddengebied. Bij onderzoek in dit gebied is geble
ken dat de opslibbing hier in fasen heeft plaatsgevonden. Tus
sen twee perioden waarin opslibbing plaats vindt (transgres
siefasen) ligt een periode waarin veen wordt gevormd (regres
siefase). In het estuarium van de Rijn en het gebied daarom
heen is deze afwisseling terug te vinden in de afzettingen; 
tijdens een transgressiefase zijn dit mariene sedimenten (in 
zout water afgezet), tijdens een regressiefase vindt de sedi
mentatie plaats in zoet water. De zoutgraad van het water is 
te onderkennen aan de resten van planten (zowel hogere planten 
als diatomeeën) en dieren (voornamelijk schelpdieren). 

tabel 1 
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In Tabel 1 is de indeling van de afzettingen, die onder in
vloed van de zeespiegelrijzing tijdens de tweede helft van 
het Holoceen zijn neergelegd, weergegeven. Er wordt verschil 
gemaakt tussen de mariene afzettingen (in zout water gevormd) 
en de perimariene afzettingen (rivierafzettingen). 
De afzettingen die voor 3800 geleden zijn gevormd, worden Af-
zettingen van Calais resp. Gorkum genoemd, de jongere Afzet
tingen van Duinkerke resp. Tiel. Bij het bepalen van de ouder
dom van de afzettingen is gebruik gemaakt van dateringen met 
behulp van de C14-methode. Hiermee kan de ouderdom van orga
nisch materiaal (in de holoceengeologie wordt gebruik gemaakt 
van veen en van schelpen) worden bepaald. 
Ook bij Leiden is een aantal veenmonsters aan een C14-analyse 
onderworpen. Aangezien de boringen waarin de verschillende af
zettingen zijn gedateerd op enige afstand van het afgeboorde 
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profiel liggen, worden deze in een nogal specialistische para
graaf apart behandeld. Na een bespreking van C14-gegevens volgt 
een beschrijving van het profiel waarin direkt de interpreta
tie van de gegevens is opgenomen; In deze paragraaf zijn voor
al de aardkundige gegevens verwerkt; historische bronnen zijn 
niet geraadpleegd. In de laatste paragraaf zal worden ingegaan 
op de betekenis van de geologische informatie bij het bedrij
ven van de archeologie, speciaal voor wat Leiden betreft. 

Tot slot moet worden benadrukt dat dit artikel een voorlopig 
verslag is van de resultaten geboekt in het kader van de sys
tematisch geologische opname van kaartblad 30 van de Geologi
sche Kaart van Nederland. Om de nodige verfijningen aan te 
brengen in de reconstructie van de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de Oude Rijnmond is nog onderzoek aan de gang. 

tabel 2 

1. Polder Boterhuis (gem. Leiderdo 

Diepte 

rp, coörd. 95 

-N.A.P. 

.69 - 465. 

Materiaal 

58) 

GrN Datering Interpretatie No. Diepte maaiv. 

Leiderdo 

Diepte 

rp, coörd. 95 

-N.A.P. 

.69 - 465. 

Materiaal 

58) 

GrN Datering Interpretatie 

I 1.14 - 1.17 m 2.54 - 2.57 m rietveen, zwak kleiig 8163 2625 + 50 BP Begin Duinkerke I 

II 2.09 - 2.11 m 3.49 - 3.51 m rietveen 8164 3820 + 30 BP 

III 2.38 - 2.40 m 3.78 - 3.80 m rietveen 8165 4110 + 60 BP Fasen Calais IV 

IV 2.51 - 2.53 m 3.91 - 3.93 m rietveen 8166 4260 + 60 BP 

V 3.82 - 3.84 m 5.22 - 5.24 m rietveen 8167 4560 + 60 BP Einde Calais III 

2. Groenendijk (gem. Hazerswoude, =oörd. 98.15 - 460.45) 

No. Diepte maaiv. Diepte -N.A.P. Materiaal GrN Datering Interpretatie 

I 2.32 - 2.35 m 3.62 - 3.65 m veen, kleiig 8093 4405 + 40 BP Einde Calais IVal 

3. Nieuw Groenendijk (gem Hazersw 

Diepte 

oude, coord. 

-N.A.P. 

97.99 - 459.73) 

Materiaal GrN Datering Interpretatie No. Diepte maaiv. 

Hazersw 

Diepte 

oude, coord. 

-N.A.P. 

97.99 - 459.73) 

Materiaal GrN Datering Interpretatie 

I 1.62 - 1.65 m 3.32 - 3.35 m bosveen 8084 3435 + 35 BP Begin Tiel 0 

II 2.43 - 2.45 m 4.13 - 4.15 m rietveen 8085 3730 + 60 BP 

III 2.71 - 2.73 m 4.41 - 4.43 m rietveen 8086 4250 + 60 BP Fasen Calais IV 

IV 3.03 - 3.05 m 4.73 - 4.75 m rietveen 8087 4350 + 60 BP 

V 3.28 - 3.30 m 4.98 - 5.00 m rietveen, iets kleiig 8088 4780 + 60 BP Einde Calais III 

2. De C14-ouderdomsbepalingen en het diatomeeënonderzoek 

In een vroeger stadium van het onderzoek in het mondingsge
bied van de Oude Rijn zijn ter bepaling van de ouderdom van 
de afzettingen uit een drietal boringen veenlaagjes bemonsterd. 
Hoewel deze boringen niet op het in bijlage 1 weergegeven pro
fiel liggen, zijn de resultaten van de Cl4-bepalingen dermate 
essentieel voor de interpretatie van het profiel door Leiden, 
dat deze hier eerst besproken zullen worden. De in deze para
graaf verwerkte gegevens, zoals weergegeven in tabel 2, zijn 
ontleend aan Intern Rapport 800 van de afdeling Palaebotanie 
Kaenozoicum van de Rijks Geologische Dienst van de hand van 
de heer J. de Jong. De gegevens van het diatomeeënonderzoek 
zijn van de heer H. de Wolf (Intern Rapport 405, afdeling 
Diatomeeën, R.G.D.). 
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2.1. Polder Boterhuis 

In de boring Polder Boterhuis, gestoken achter boerderij Bies-
oord aan de Zijldijk, zijn vijf kleilagen aanwezig, van el
kaar gescheiden door vier lagen rietveen. In de dikste veen-
laag is van 2.11 - 2.40 m beneden maaiveld een kleiig trajekt 
aanwezig. Ouderdomsbepalingen zijn gemaakt van de basis van 
het veen boven dit trajekt en van de drie overige bases van 
de veenlagen op de kleilagen hieronder. De vijfde datering 
betreft de top van het dikke veenpakket. 

figuur 

De interpretatie van de C14-gegevens is weergegeven in tabel 
2. Monster I geeft een goed in de stratigrafische situatie 
passende datering . De monsters II, III en IV zijn afkomstig 
uit veenlaagjes in resp. op de Afzettingen van Calais IV. De 
onderverdeling geeft aan dat het ruim één meter dikke klei-
pakket behoort tot de Calais IVa2 fase (Ente c.s. 1975). De 
sedimentatie stopt tenslotte aan het einde van de Calais-
IVb-periode. Monster no. V is afkomstig van de top van de Af
zettingen van Calais III. De datering van dit monster valt 
nogal jong uit vergeleken met een dergelijk niveau uit boring 
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Nieuw Groenendijk (GrN 8088;4780 + 60 BP) en uit een boring 
bij Sassenheim (GrN 1661 ;47.8Q + 60 BP, Jelgersma 1961). Ten
einde zeker te zijn van de stratigrafische positie van deze 
veenlaag zijn ook de bovenste centimeters van het veen aan 
een C14-analyse onderworpen. De uitkomst van deze analyse 
geeft duidelijk aan dat deze veenlaag tussen de Afzettingen 
van Calais III en IV ligt. 

2.2. Boring Groenendijk 

De boring Groenendijk is gestoken achter hoeve Bouwlust, on
geveer midden tussen de Hoge Rijndijk en de spoorlijn. De 
lithologische opbouw is eenvoudig; een 1 meter dik veenpak-
ket scheidt twee kleiige pakketten. De bovenste klei is hu-
meus en bevat vanaf 0.85 m beneden maaiveld houtresten. Het 
veen bestaat bijna geheel uit een gyttjahoudende grondmassa 
waarin monocotylenresten (in dit milieu voornamelijk zeggen, 
biezen en grassen) aanwezig zijn. De bovenste 30 cm van het 
veen bevat houtresten. De onderste klei bevat rietresten. 
Vanaf 3.35 m beneden maaiveld zijn zandlaagjes aanwezig, ter
wijl vanaf 5.00 m matig fijn zand aanwezig is. Hierin zijn 
mariene schelpresten aangetroffen. 
Uit deze boring is één monster gedateerd; de uitkomst van de 
datering van de basis van het veen geeft aan dat de afzetting 
van het onderste sedimentpakket aan het einde van de Calais 
IVal-periode is beëindigd. 

2.3. Boring Nieuw Groenendijk 

Ongeveer 750 meter ten zuiden van boring Groenendijk is boring 
Nieuw Groenendijk gestoken. Hier zijn drie kleipakketten aan
getroffen, gescheiden door twee veenlagen. Bovendien is in de 
onderste meer dan 1\ m dikke veenlaag een afwisseling van 
kleiige en minder kleiige rietveenlaagjes aanwezig. Alle C14— 
dateringen komen uit dese dikke veenlaag. 
De interpretatie van de resultaten van de C14-datering geven 
geen moeilijkheden. Monster I geeft het begin van dè sedimen
tatie van de Afzettingen van Tiel 0 aan. De drie dateringen 
in het veen (no. II, III en IV) geven subfasen binnen de Af
zettingen van Calais IV aan, terwijl de datering van de basis 
van het veen de beëindiging van de sedimentatie van de Afzet
tingen van Calais III aanduidt. 

2.4. Diatomeeënonderzoek boring Nieuw Groenendijk 

Aan Boring Nieuw Groenendijk werd ook diatomeeënonderzoek ver
richt. De bespreking van de resultaten hiervan moet kort blij
ven. 
Onderzocht werd het trajekt van 0.60 tot 4.10 m beneden maai
veld. Zowel een groot deel van de veenlagen als de tot de Af
zettingen van Tiel 0 behorende kleilaag bevatten geen diato-
meeën. In de overige afzettingen konden op grond van diatomee-
ëninhoud een drietal milieu-zones worden onderscheiden. 

In zone I (4.10 - 3.95 m, twee monsters) is de dominante soort 
Scoliopleura tumida, een soort die kenmerkend voor het slikwad 
is. Ook de andere soorten wijzen op afzetting in een wadden
achtig gebied rond de hoogwaterlijn. 
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Waarschijnlijk van elders afkomstige, zogenaamde allochtone, 
litorale diatomeeën zoals Nitzschia navicularis, Nitzschia 
punctata en Cymatosira belgica (zeven monsters), kenmerken 
zone II 0.95 - 3.32nj). Andere in deze afzettingen aanwezige 
soorten wijzen op een met hogere planten begroeid gebied met 
brak water, waarin de vanuit zee aangevoerde allochtone soor
ten tot bezinking kwamen. 
In zone III (3.32 - 3.02 m, zes monsters, losse monsters op 
2.60 en 0.60 m) is in het bovenste monster Navicula peregina, 
in de overige monsters Diploneis interrupta dominant. Daar
naast zijn o.a. aanwezig Diploneis ovalis en Navicula pusilla. 
Deze soorten zijn kenmerkend voor een milieu dat rustiger was 
dan dat in zone II. Voor rivierwater kenmerkende diatomeeën-
soorten zijn niet gevonden zodat niet uitgemaakt kan worden 
of het zoete water in dit brakke milieu uit de Rijn afkomstig 
is. 
Samenvattend zijn de Afzettingen van Calais III in een onbe
groeid milieu gevormd dat in de loop van tijd langzamerhand 
begroeid raakte. Tijdens de Calais IV en het begin van de 
Duinkerke III-periode is in de afzetting uit boring Nieuw 
Groenendijk geen direkte sedimentatie vanuit zee meer te ont
dekken. Wel blijft het water brak. Door het ontbreken van dia
tomeeën kan het milieu van afzetting van de Afzettingen van 
Tiel 0 alleen aan de hand van het sediment zelf worden vastge
steld. Op grond van de aanwezigheid van veel houtresten in de 
kleien kan worden vastgesteld dat toen geen zout water aanwe
zig was; het is een rivierafzetting. 
Tenslotte moet er nogmaals op gewezen worden dat deze boring 
ongeveer vijf kilometer ten oosten van het in de volgende pa
ragraaf te bespreken profiel ligt. Zodoende valt aan te nemen 
dat de hierboven gegeven milieu-reconstructie een goede indi
catie voor het regionale beeld biedt; in de detaillering van 
de reconstructie kunnen echter verschillen optreden. 

3. Beschrijving van het profiel 

1. Inleiding 

Het in bijlage 1 weergegeven profiel begint aan de noordelijke 
stadsgrens van Leiden in de Broekpolder, juist ten noorden van 
de spoorlijk naar Haarlem. Daarna loopt het in zuidelijke 
richting via Marnixstraat, Middelstegracht en Lammenschansweg 
naar de Kleine Cronesteinse Polder. Het profiel eindigt net 
ten zuiden van de E-10 bij het voormalige R.K.-seminarie. Voor 
de duidelijkheid zijn de spoordijk, de kanalen en de grachten 
niet aangegeven; wel zijn Oude en Nieuwe Rijn opgenomen. 
Om de verschillende lagen goed van elkaar te kunnen onderschei
den zijn de vertikale en de horizontale schalen verschillend; 
anders zou het profiel slechts 1 mm hoog worden. De vertikale 
schaal is 200 maal groter dan de horizontale. Deze overdrij
ving heeft tot gevolg dat scheidingsvlakken die in de natuur 
een kleine hellingshoek hebben, in dit profiel een stijl ver
loop krijgen. 
De onderscheiden afzettingen die in een zelfde periode gevormd 
zijn (chronostratigrafische eenheden) zijn ieder met een ver
schillende kleur aangegeven. Bovendien is binnen het Holland
veen het verschil tussen bosveen en rietveen in kleur weerge
geven. De verschillende sedimenten (lithologische eenheden) 
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zoals klei, gelaagde afzettingen en zand worden door signatu
ren aangeduid. Boven het profiel is de nummering van de borin
gen aangegeven met daarboven in hoofdletters een aantal refe
rentiepunten. 
Bij de beschrijving van het profiel is gebruik gemaakt van de 
in paragraaf 2 vermelde dateringen. Correlatie van deze borin
gen met die in het profiel heeft als resultaat dat boring Pol
der Boterhuis overeenkomst met de boringen 3 en 4; boring Nieuw 
Groenendijk kan vergeleken worden met de boringen 59 en 60, 
zij het dat een iets afwijkende situatie voorhanden is. De 
correlatie van boring Groenendijk met boringen in dit profiel 
is nogal problematisch. Zo dit mogelijk is moet een soortge
lijke opbouw rond de boringen 49 en 50 gezocht worden. 

3.2. Afzettingen van Calais 

Zowel in het noordelijke (trajekt A - C) als in het zuidelijke 
gedeelte (trajekt E - F) van het profiel behoort de diepst 
gelegen laag tot de Afzettingen van Calais III. In de Knotter-
polder bestaat het onderste deel van" dit pakket uit zandige, 
gelaagde kleien waarin Scrobicularia's (zoutwaterschelpen) 
zijn gevonden. Het bovenste deel omvat lichte kleien, blauw
grijs van kleur, met rietwortels doorschoten. In het noorde
lijke gebied ontbreken de gelaagde kleien en zijn alleen riet
rijke kleien gevonden. Beide afzettingen zijn gevormd in een 
waddengebied dat aanvankelijk onbegroeid was, maar langzamer
hand met planten begroeid raakte. 
Op deze afzettingen ligt een dunne laag rietveen. Hierin zijn 
dunne kleilaagjes ingeschakeld. Hieruit blijkt dat tijdens 
deze regressiefase de invloed van de zee merkbaar bleef. 
Omstreeks 4500 jaar geleden raakt het veen door hernieuwde 
aktiviteit van de zee langzamerhand door klei en zand bedekt. 
In bijna alle boringen zijn deze sedimenten, de Afzettingen 
van Calais IV, aangetroffen; alleen in trajekt C - D zijn ze 
waarschijnlijk in een latere periode geërodeerd. In de rest 
van het profiel zijn twee typen laagopeenvolging te. vinden. 
Allereerst is in de trajekten B - C en E - F een blauwgrijs 
gekleurde, lichte klei aanwezig, die maximaal 1 meter dik is. 
Meestal zijn hierin rietresten aanwezig. In trajekt D - E 
daarentegen is een pakket zanden aangetroffen, waarvan de on
derkant in onze handboringen niet bereikt is. Ter hoogte van 
de Zoeterwoudse Singel zijn dit grove zanden, soms met wat 
fijn grind, elders betreft het fijne zanden afgewisseld met 
kleilaagjes. Hieroverheen ligt een pakket grijs gekleurde 
klei met zandlaagjes. Aan de bovenkant is tenslotte een 
groenig gekleurde, lichte klei aanwezig, die niet dikker wordt 
dan 70 cm. In deze klei is vaak organisch materiaal aanwezig, 
voornamelijk riet- en houtresten. In trajekt A - B tenslotte 
ligt een sedimentpakket, waarin beide typen laagopeenvolging 
zijn aangetroffen. 

Het verschil in lithologie wordt veroorzaakt door de stroom
snelheid van het water waarin de afzettingen werden gevormd. 
Het grove zand wordt in relatief snel stromend water afgezet, 
terwijl het matig fijne zand bij een iets lagere stroomsnel
heid blijft liggen. Omdat in de zanden geen determineerbare 
schelpresten zijn teruggevonden, is het moeilijk te bepalen of 
deze afzettingen in een zoet, zout, dan wel brak milieu zijn 
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gevormd. Voorlopig nemen we aan dat de zanden in een estuari
um zijn afgezet. Onder de binnenstad van Leiden en onder de 
Lammenschansweg is de opvulling van dit estuarium te zien. De 
groene kleien met houtresten aan de bovenkant van de afzet
tingen geven aan dat tegen het einde van de d ichtslibbing het. 
bekken verzoet. 
Wanneer deze verlanding plaats vindt, is met behulp van de nu 
beschikbare gegevens niet uit te maken. Voorlopig wordt op 
grond van de G14-gegevens aangenomen dat het estuarium pas 
aan het einde van de Calais IVb-periode, dus omstreeks 3800 
jaar geleden is verland. Aanvullende C14-gegevens zullen dit 
echter nog moeten bevestigen. 

3.3. Hollandveen 

Uit de periode tussen 3800 en 3400 zijn in het profiel door 
Leiden geen klastische afzettingen aangetroffen. Overal vindt 
dan vorming van veen, het zogenaamde Hollandveen, plaats. De 
plantenresten in dit veen geven veranderingen in het milieu 
aan. Zowel bos- als rietveen worden in deze periode gevormd. 
Bosveen wordt gevormd in een milieu met uitsluitend zoet water 
dicht onder of op het niveau van de gemiddelde waterstand. 
Rietveen kan in een brakker, wat dieper milieu gevormd worden. 
Tijdens deze periode wordt het bosveen gevormd, dat aanwezig 
is in de boringen 11 t/m 16 en 55 t/m 60. Een rivierbedding 
die bij dit bosveenvoorkomen behoort is niet teruggevonden. 
Mogeijk zijn deze geulen tijdens de Tiel 0 -(zie par. 3.4.) 
of de Duinkerke I-periode (zie par. 3.5) verder uitgediept en 
tenslotte opgevuld. . . 

3.4. De Afzettingen van Tiel 

In het zuidelijke deel van het profiel ligt een pakket slappe, 
groenige kleien met veel planten- en houtresten. Deze afzet
tingen liggen als smalle, kronkelige banen in het pakket bos
veen. In trajekt B - C ligt een soortgelijke klei. Hier rust 
de klei als een vlakke, maximaal 1.25 m dikke plaat direkt op 
het bosveen. In één boring (no. 15) is in de bovenkant van dit 
sediment een laklaag ontwikkeld, die aangeeft dat na de semi-
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mentatie zich een vegetatie op dit oppervlak kon ontwikkelen. 

Gezien de uitkomst van de C14-datering van de top van het veen 
onder de eerst genoemde kleien in boring Nieuw Groenendijk, 
behoren deze tot de Afzettingen van Tiel 0. Ook de afzettin
gen in trajekt B - C behoren waarschijnlijk tot deze sedimen
tatiefase, hoewel op grond van de nu voorhanden zijnde gege
vens een iets jongere datering niet mag worden uitgesloten. 

Duidelijk is dat het rivierwater zich tijdens de Tiel O-perio
de langs het voormalige estuarium een weg naar zee zocht. Dit 
was mogelijk omdat de bovenkant van de tijdens de Calais IV-
periode in deze zeearm gevormde afzettingen te hoog lag om 
overstroomd te worden, terwijl in het gebied ter weerszijden 
van de Calais IV-afzettingen de aanwezigheid van klinkgevoe-
lige veen- en kleilagen wel ruimte voor sedimentatie bood. 
Uit de resten van de vegetatie die hier tijdens de Tiel 0-
periode stond, valt op te maken dat de invloed van de zee niet 
meer merkbaar was. 
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3.5. Afzettingen van Duinkerke 

Na een afwezigheid van ruim 1000 jaar wordt 2600 jaar geleden 
de invloed van de zee weer merkbaar rond Leiden. In trajekt 
C - D, waar het profiel Oude en Nieuwe Rijn kruist, is tot op 
een diepte van meer dan 4 meter beneden NAP een met kleiige 
en zandige afzettingen opgevulde geul aangetroffen die in die 
periode gevormd is. Aan de noordkant van de geul werd een dik 
pakket (tot 2.50 m) kleien afgezet. Het onderste deel hiervan 
is zandig gelaagd. Daarboven ligt een laag lichte, soms matig 
zware, stugge klei waarin vaak okerkleurige roestvlekken aan
wezig zijn. Deze wordt ook ten zuiden van de geul aangetroffen. 
Slechts op een paar plaatsen komen daar de zandig gelaagde 
kleien voor. De oorzaak voor het verschil in dikte, dat bestaat 
tussen de noord- en zuidoever, wordt duidelijk wanneer we let
ten op de onderliggende lagen. Op de zuidoever is in de onder
grond een dik pakket zanden aanwezig; daarentegen is op de 
noordoever een meer dan twee meter dikke laag veen en klei aan
getroffen. Deze laatste grondsoorten kunnen, wanneer een ander 
sediment hierop komt te liggen, sterk worden samengeperst; veen 
en klei klinken. Zo wordt de dikte van deze slappe laag soms 
tot de helft of nog minder van de oorspronkelijke omvang gere
duceerd. Daarom kan de bovenliggende kleilaag dan ook dikker 
worden dan in een situatie waar klink niet optreedt (zoals in 
trajekt D - E). 
Aan de top van de zojuist besproken stugge.klei is hier en daar 
een laklaag, een dun, zwart gekleurd laagje klei, aanwezig. 
Datering van deze laag is mogelijk door vondsten van inheems
romeins schervenmateriaal. Hieruit blijkt dat de hierboven be
schreven sedimenten behoren tot de Afzettingen van Duinkerke I, 
vroeger wel de prae-Romeinse afzettingen genoemd. Het landop
pervlak, dat door deze afzettingen gevormd werd, lag in de Ro
meinse Tijd aan maaiveld. In de strook rond Oude en Nieuwe Rijn, 
ruwweg tussen de boringen 20 en 36, lag dit oppervlak hoog; 
hoger dan 70 cm beneden NAP. De geul die aan het eind van de 
Duinkerke I-periode niet was dichtgeslibd, vormde de noordgrens 
van het Romeinse Rijk. 

Na de Romeinse Tijd zijn nog gedurende één periode afzettingen 
van zee uit rond Leiden neergelegd. Het zijn voor het merendeel 
zandige kleien, die in Broekpolder en Knotterpolder aan de op
pervlakte liggen. Ze zijn afgezet vanuit geulen waarvan de res
ten rond Oude en Nieuwe Rijn zijn teruggevonden. De datering, 
die vooral met behulp van archeologische vondsten is gebeurd, 
geeft aan dat deze afzettingen behoren tot de Afzettingen van 
Duinkerke III en dateren uit de negende tot en met twaalfde 
eeux*. 

Teneinde de wateroverlast van de Rijn te bestrijden, werden in 
de twaalfde eeuw (zie Vos, 1979) kaden opgeworpen. Zowel onder 
de Breestraat als onder de Haarlemmerstraac werden deze terug
gevonden en in het profiel schematisch aangegeven. Verder is in 
bijna de gehele bebouwde kom van Leiden bovenop de onder na
tuurlijke omstandigheden gevormde sedimenten nog een laag 
grond terug te vinden die daar door menselijke aktiviteiten is 
terechtgekomen. De oudste lagen onstonden als gevolg van vuil-
en puinstort en ophogingsactiviteiten op kleine schaal (zie Vos, 
1979), terwijl de laatste tijd het wijksgewijs ophogen met zand 
gebruik is geworden. 
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4. Relatie holoceengeologie - archeologie 

Bij de beschrijving van de Afzettingen van Duinkerke is reeds 
het belang van archeologisch informatie met betrekking tot de 
datering van de jongere sedimenten naar voren gekomen. In de 
omgeving van Leiden zijn vondsten van Romeins, Merovingisch, 
Karolingisch en later Middeleeuws schervenmateriaal bijna on
misbaar geweest voor de datering van de verschillende Duin
kerke-fasen. 
Omgekeerd geeft echter ook de kennis van de geologische ge
steldheid de archeoloog inzicht in de ouderdom van de op een 
bepaalde diepte te vinden archeologica. Door verband te leg
gen tussen de datering van een bepaalde afzetting en de ar
cheologische periodisering (tabel 1) kan vaak met behulp van 
die kennis de ouderdom van aangetroffen bewoningssporen ruw
weg worden vastgesteld. Uit tabel 1 is op te maken dat op en 
in de Afzettingen van Calais IV vondsten van Laat-Neolitisch 
materiaal mogelijk zijn. Uit het profiel is af te leiden dat 
dit oppervlak bij de Maresingel (boring no. 14) meer dan 5.50 
m diep, maar onder de Lammenschansweg nergens dieper dan 2.00 
m ligt. Daarnaast laat de wordingsgeschiedenis zien dat dit 
laatstgenoemde gebied pas omstreeks 600 v. Chr. weer is over
stroomd, zodat op dit oppervlak ook bewoning gedurende de 
Bronstijd mogelijk is geweest. Het is echter de vraag of het 
natuurlijke milieu daarvoor geschikt was. Tot nu toe werd deze 
bewoning in dit gebied alleen op de drogere zandwallen aange
troffen. 

5. Besluit 

Op deze plaats willen wij graag de volgende personen onze 
dank betuigen: de direkteur van de Rijks Geologische Dienst, 
die toestemming gaf de onderzoeksresultaten te publiceren; 
de heren A.J.L.Puik en C.Wielharm van de afdeling landmeten 
van de Dienst Gemeentewerken Leiden, voor het opmeten van de 
hoogte der boringen; de heer W. de Wilde voor zijn assisten
tie bij het uitvoeren van de boringen; de heren H.Bruinenberg 
en A.Walkeuter voor de technische uitvoering van figuur en 
tabellen resp. de bijlage,- de heer J.Kraakman voor het uittypen 
van de tekst; ing. J. de Jong, dr. E.F.J. de Mulder en H. de 
Wolf voor het kritisch doornemen van de tekst en prof. dr. 
W.G.Mook van het Laboratorium voor Algemene Natuurkunde van 
de Rijks Universiteit Groningen voor het uitvoeren van de 
Cl4-analysen. 

noot 

Dit getal is nog opgenomen in figuur 1. De gegevens die niet 
meer in tabel 2 konden worden opgenomen zijn: monsterno. VI, 
3.51-3.54 m beneden maaiveld, 4.91-4.94 m beneden NAP, sterk 
humeuze klei met rietresten, GrN-8731, datering 4690 +_ 70 B. 
P., interpretatie: begin Calais IV. 
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HET BODEMPROFIEL VAN DE BREESTRAAT 

ir. H.H. Vos 

Inleiding 

Een ieder die de binnenstad van Leiden enigszins kent, zal het 
opgevallen zijn dat een groot deel van de Breestraat hoger 
ligt dan de straten in de omgeving. Voor het stadhuis in de 
Breestraat ligt het straatoppervlak op 3.85m + NAP. In de zuid
oostelijke richting daalt dit oppervlak tot ongeveer 2 m + NAP 

AjpM bij het Rapenburg (zie afb. 1). jctnA <tZcfo^Js>^ ±/>»r-M#p 
chuLr~' In 1963 werden de tramrails uit de Breestraat verwijderd, waar

bij op een achttal plaatsen putten zijn gegraven, Met behulp 
van de in deze putten genoteerde waarnemingen (gepubliceerd in 
Van Oerle, 1975, p. 59, afb. 69) werd getracht een verklaring 
te geven voor de bestaande hoogteverschillen. 
In het voorjaar van 1977 moesten bestratingswerkzaamheden in 
de Breestraat tussen het Gangetje en de Koornburgsteeg worden 
uitgevoerd. Deze werkzaamheden werden voorafgegaan door de 
aanleg van een riolering, die gemiddeld 2.20 m beneden het 
straatoppervlak kwam te liggen. Hierdoor deed zich een goede 
gelegenheid voor de in 1963 verkregen gegevens ten aanzien van 
de ondergrond van de Breestraat te verifiëren en zo mogelijk 
aan te vullen. 
Als onderdeel van de rioleringswerken werd in het traject 
Gangetje-Steenschuur, loodrecht op de Breestraat, een diepri-
ool gelegd, waardoor ook daar de gelegenheid bestond de diepe
re bodemlagen te bestuderen. 

Bodemgesteldheid 

Uit het in 1963 verrichtte onderzoek in de Breestraat was ge
bleken dat onder het straatoppervlak een drietal bodemeenheden 
te onderscheiden is. Direct onder de bestrating ligt een in 
dikte nogal wisselend pakket zand, opgebracht bij de aanleg 
van opeenvolgende verharde wegdekken in de Breestraat en daar
om "straatlagen" genoemd (zie afb. 1). 
Hieronder ligt een pakket sterk humeuze zand- en kleilagen, 
vermengd met een grote hoeveelheid huisvuil. In deze laag wer
den baksteenpuin, veel scherven van gebruiksaardewerk, hout
resten en botten van dierlijke afkomst aangetroffen. Uit dit 
vondstmateriaal bleek dat deze ophogingslagen tijdens de mid
deleeuwen zijn ontstaan. De totale dikte van dit pakket kon 
slechts op één plaats - ter hoogte van de Mooi Japiksteeg -
worden vastgesteld en bedroeg dat 0.80 m. Op dit punt werd 
onder de ophogingslagen een derde te onderscheiden bodemeen
heid aangetroffen. Het betrof hier een grijze klei. 
De waarnemingen verzameld bij de werkzaamheden in 1977 beves
tigen de aanwezigheid van de drie bodemeenheden. (De gegevens 
zijn door de heer A.P.Pruissers verwerkt in het lengteprofiel 
van de rioolsleuf), (fig. 2). Bij het Gangetje, waar het straat
niveau op ±1.99 m + NAP ligt (zie afb. 1), is onder de klinker-
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verharding een omstreeks 1.00 m dikke zandlaag aanwezig, be
staande uit enkele straatlagen. Daaronder wordt een ongeveer 
0.80 m dik pakket sterk humeuze ophogingslagen aangetroffen. 
Geheel onderin bevindt zich een grijze, ongeroerde klei, waar
van de bovenzijde op 0.16 m + NAP ligt. Deze laagopbouw blijkt 
over de gehele lengte van de rioolsleuf vanaf het Gangetje tot 
aan de Koornbrugsteeg aanwezig te zijn. Waar de onderste klei
laag niet meer in de bodem van de sleuf werd aangetroffen, kon 
door middel van grondboringen de hoogteligging van deze laag 
worden vastgesteld. De bovenzijde van deze laag ligt nagenoeg 
horizontaal op een hoogte van 0.15 m + NAP. De dikte van de 
humeuze ophogingslagen neemt geleidelijk toe, gaande van het 
Gangetje in de richting van de Koornbrugsteeg, waar het pak
ket ongeveer 2.60 m dik is. Omgekeerd neemt langs het zelfde 
tracée de dikte van het pakket straatlagen af van 1.00 m tot 
0.60 m. 
De conclusie uit deze getallen moet dan ook zijn, dat het 
hoogteverschil in de Breestraat geen natuurlijke oorzaak heeft, 
maar een gevolg is van het verschil in dikte van de humeuze 
ophogingslagen. In deze lagen werden veel scherven van gebruiks-
aardewerk aangetroffen, daterend van de tweede helft van de 
twaalfde eeuw tot het einde van de veertiende eeuw. Doordat af
val in deze periode niet werd afgevoerd, maar zich op straat 
ophoopte, is het straatoppervlak aanzienlijk verhoogd. 
Bij de samenvloeiing van de Oude en Nieuwe Rijn, aan de voet 
van de uit omstreeks 1150 daterende burcht, zijn de ophogings
lagen het dikste. Verondersteld zou kunnen worden dat op dit 
punt, waar de Rijn het gemakkelijkst overgestoken kon worden, 
de oudste bewoning van Leiden gesitueerd is geweest. 

Een zeer verrassende vondst werd gedaan in de Breestraat op 
de hoek van het Gangetje. In de wand van de rioolsleuf die 
op foto 1 en 2 en in fig. 3 is weergegeven, werd een kade 
(dijkje) aangetroffen. De kade is een tweetal keren opgehoogd. 
Op grond van het vondstmateriaal in de kruin blijkt, dat deze 
dijkfasen dateren uit dezelfde periode als de ophogingslagen, 
te weten het midden van de twaalfde tot het einde van de veer
tiende eeuw. Om te verifiëren of deze kade ook op andere plaat
sen in de Breestraat aanwezig is, werden ter plaatse van de 
Kakelaarsteeg in het trottoir en de steeg grondboringen uit
gevoerd. Ook daar kon de aanwezigheid van een dijkje uit het 
einde van de veertiende eeuw worden vastgesteld. 

Tussen het pakket humeuze ophogingslagen en de daarboven lig
gende zandlagen is op verschillende plaatsen in de Breestraat 
een laag veldkeien aangetroffen. Deze liggen op een dun laag
je zand. Mogelijk maakten deze keien samen met de aanwezige 
laag baksteenpuin deel uit van de eerste bestrating van de 
Breestraat (zie het straatprofiel van Breestraat en Gangetje 
op fig. 2). 
De keien zijn in hoofdzaak uit Scandinavië afkomstig, maar 
zijn mogelijk als zwerfstenen in de noordelijke helft van Ne
derland verzameld; slechts enkele kunnen eventueel uit het 
zuiden afkomstig zijn, te weten de Ardennen of het Rijnse lei
steenplateau. Binnen het geheel doen twee stenen als zwerfsteen 
enigszins vreem aan: een schuifsteen van vuursteen en een gra
niet (= pyterliet) uit Finland. Uit geologisch oogpunt is de 
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foto 1 

Wandprofiel rioolsleuf Breestraat- Gangetje 

-+-
-O-

-H straathoogte 
-O bodem rioolsleuf, 220 cm diep 

V opeenvolgende kruinhoogten 
middeleeuwse rijndijken. 
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foto 2 Wandprofiel rioolsleuf detail van foto 1 

V middeleeuwse rijndijken 
X ophogingslagen huisvuil 
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1 DIJKKRUIN± 1150 
2 IDEM 13'EEUW 
3 IDEM ± 1 4 0 0 
4 DIJKLICHAAM = KLEI 
5 KLEI-ZANDZODEN 
6 OPHOGINGSLAGEN = HUISVUIL 
7 SCHUIN INGESLAGEN RONDE HOUTEN PALEN 
8 RESTANT OUD GEMETSELD RIOOL 
9 OPHOGING NA 1400 

10 BAKSTEENPUIN IN ZAND 
11 SINTELLAAG 
12 JALON 

^ I 3 BAKSTEEN = KLOOSTERMOPPEN 

OPEENVOLGENDE 
MIDDELEEUWSE 
RYNDYKEN 

schaal ± 1 : 7 FIG.3 





verzameling stenen te klein om definitief een antwoord te geven 
op de vraag of hier sprake is van nederlandse zwerfstenen of 
in Scandinavië verzameld materiaal, dat door steenhandelaars 
moet zijn aangevoerd. 
De rioolsleuf in het Gangetje bood de mogelijkheid om na te 
gaan of het bestaan van de Romeinse weg, die voor het merendeel 
kangs de zuidelijke Rijnoever gelopen heeft, ook hier aange
toond kon worden. Uit het profiel bleek duidelijk dat tussen 
de kleien die hier vóór de Romeinse tijd zijn gesedimenteerd 
en waarvan de bovenkant, gelegen op 0.15 m + NAP, enigszins ge
roerd is, en de humeuze ophogingslagen geen enkel spoor van 
een wegfundering aanwezig was. 

Metselwerk 

Reeds spoedig na de aanvang van de werkzaamheden in 1977 werd 
op 0.60 m beneden he straatoppervlak ter hoogte van het pand 
Breestraat 127 een bolvormig gemetseld gewelf aangetroffen, 
dat de afdekking bleek te zijn van een gemetselde rioolzakput. 
Deze had een diameter van drie meter en een diepte van even
eens drie meter. Kort daarop werd voor het pand Breestraat 135 
een zelfde soort put gevonden (voor de ligging zie bijlage 2 
en foto 3). Op beide putten bleken gemetselde riolen te zijn 
aangesloten. Het weinige aardewerkschervenmateriaal dat op de 
bodem der grotendeels schoongemaakte putten werd aangetroffen, 
dateerde uit de zeventiende en achttiende eeuw. Eind achttien
de eeuw zijn deze twee putten buiten gebruik gesteld. 

foto 3 Rioolzakput in de Breestraat 
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Op de hoek Breestraat - Steenschuur - Gangetje werden verschil
lende kelderfunderingen gevonden, behorende tot huizen die in 
192 3 werden afgebroken. Onder deze funderingen werden in de 
diepe rioolsleuf op twee plaatsen resten gevonden van een mid
deleeuwse fundering, bestaande uit kloostermoppen. Mogelijk 
zijn dit overblijfselen van een middeleeuws poortgebouw dat 
op deze plaats heeft gestaan. In een aparte bijdrage zal door 
H.A. van Oerle nader op deze bouwkundige vondsten worden inge
gaan. 

Besluit 

Uit het onderzoek is gebleken dat aan de landzijde van de van
af de twaalfde eeuw opgeworpen dijkjes langs de Rijn door de 
bewoners tot het einde van de veertiende eeuw huisvuil gedepo
neerd werd, waardoor de ophoging van de huidige Breestraat tot 
stand kwam. De verdere ophoging was het gevolg van het regel
matig aanbrengen van straatzand tijdens de vernieuwingen van 
de bestrating. Oorspronkelijk bestond deze bestrating uit veld-
keien, later uit straatklinkers. 

De scherven van het gebruiksaardewerk die voorkwamen in de op
hogingslagen, voornamelijk gestaande uit Pingsdorf-, Paffrath-
en Andenne-bodem- en randfragmenten, zullen na bewerking in 
het Stedelijk Museum "De Lakenhal" worden gedeponeerd en voor 
bezichtiging toegankelijk worden gemaakt. 

figuur 2 
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DE ZUID- OF OOSTPOORT EN DE HOGEWOERDSBRUG 

dr.ir. H.A. van Oerle 

De Zuid- of Oostpoort 

Toen graaf Floris V in het jaar 1266 aan de nederzetting 
"Leyden" een uitbreiding van haar stadsrechten verleende, 
strekte het stedelijke gebied zich uit op het terrein tussen 
de (Nieuwe) Rijn en het Rapenburg. In de stadsverdediging die 
geleidelijk ontstond, werd een drietal stadspoorten gebouwd. 
De hoofdverkeersweg was de Rijndijk - de huidige Breestraat -
die aan beide zijden met een poort werd afgesloten. Aan de 
noordzijde werd de "Noortpoorte" gebouwd en aan de andere zijde 
een poort die we kennen als de "Suydt"- of "Oostpoorte". Op de 
plaats waar de Vliet het Rapenburg kruist, kwam de (oude) Witte 
Poort te liggen, die de Koningsweg afsloot, welke nu geheel uit 
het stadsbeeld is verdwenen. 

Over de Zuid- of Oostpoort, die door Orlers in zijn Beschrij-
vinghe der Stadt Leyden wel met name vermeld wordt, is niet 
veel bekend. Reeds in het midden van de dertiende eeuw kwam 
buiten deze poort op de "Hogewoerd" een Voorstad tot ontwikke
ling. Deze strekte zich uit tot de huidige Kraaierstraat en was 
aldaar met een stadspoort, bekend onder de naam "Costverloren 
poort", was afgesloten. 
Voor het begin van de oudste ons bekende stadsrekeningen, die 
vanaf 1390 bewaard zijn, moet de Zuid- of Oostpoort al verdwenen 
zijn. In 1344 wordt ter plaatse alleen nog een "ameyde" vermeld. 
Er heeft daarom altijd twijfel bestaan over de vraag of op deze 
plaats ooit een in steen opgetrokken stadspoort gestaan heeft. 
De vroegste stadsverdediging bestond uit aarden wallen met 
palissaden, waarin aanvankelijk houten stadspoorten werden ge
bouwd. Gaandeweg werden deze verdedigingswerken, naarmate de 
stedelijke financiën de uitvoering van dergelijke kostbare 
werken mogelijk maakten, door stenen bouwwerken vervangen. 

De recente opgravingen die in het kader van de aanleg van het 
diepriool door de Breestraat mogelijk waren, hebben hierop toch 
wel een nieuw licht geworpen. Bij deze ontgravingen is een 
tweetal funderingsresten gevonden, gemetseld in kloostermoppen. 
De situering laat er weinig twijfel over bestaan, dat we hier 
met funderingen van deze poort te maken hebben. Ze liggen juist 
in het tracé van de voormalige stadsvest, terwijl het midden 
tussen beide funderingen juist overeenkomt met de as van de 
dijkweg, zoals deze door H.H. Vos in zijn artikel kon worden 
vastgesteld. 
De vorm van de funderingsresten geeft zeker geen informatie 
over de vorm van deze poort, maar we mogen er wel uit conclu
deren dat er, alvorens deze stadspoort door de stedelijke uit
breiding overbodig werd, althans een stenen onderbouw bestond. 
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De Hogewoerdsbrug - eerste fase 

Gedurende de periode waarin de stad Leiden zich verder heeft 
uitgebreid en de vorm heeft gekregen, zoals we die van de tal
rijke kaarten uit de zeventiende eeuw kennen, werd er over de 
voormalige stadsgracht - het huidige Steenschuur - een stenen 
brug gebouwd. De ligging en breedte kennen we uit de opmeting 
van Salomon Davidssoon van Dulmanhorst, die op initiatief van 
stadssecretaris Jan van Hout in het kader van een algehele, 
nieuwe inmeting van het stadsgebied werd gemaakt. 
Deze situatie laat duidelijk zien dat er aan de vestgracht 
aan de noordzijde van de brug, op de plaats waar de "rode to
ren" stond, twee huizen zijn gebouwd. Daarnaast bleef slechts 
een smalle doorgang vrij. Deze kennen we nu nog als het Gange
tje. Over de vorm van de brug zijn we toevallig bijzonder 
goed ingelicht door een schilderij uit het jaar 1518, dat in 
het Koninklijk Museum te Brussel wordt bewaard. De stenen borst
weringen werden gesteund door een houten juk met korbelen. In 
de latere afbeeldingen van Liefrinck en van Bast is deze brug 
als een stenen brug getekend. 

afb. 2 afb. 3 

! *5 ! - 'X 

1 I •*$ p. 1 
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afb. 4 

opmeting van de 

Hogewoerdsbrug van 1664 

tweede fase - de bouw van de nieuwe Hogewoerdsbrug in 1664 

In het jaar 1664 werd ter vervanging van de bestaande construc
tie ter plaatse een geheel nieuwe brug gebouwd. Het was de 
periode waarin het stadsbestuur talrijke bouwkundige en civiele 
werken deed uitvoeren, daartoe in staat gesteld door de grote 
welvaart ten gevolge van de bloeiende lakenindustrie. De wijze 
waarop dit geschiedde, geeft een duidelijk beeld van de ruime 
financiële mogelijkheden en toont op welk niveau deze werken 
waren gekomen, zowel wat de ontwerpen als de toegepaste mate
rialen betreft. 

Ofschoon van deze brug niets meer te zien is, zijn er toch 
voldoende gegevens beschikbaar om hem geheel te kunnen recon
strueren. Het was een stenen boogbrug van twaalf meter breed, 
waarbij aan beide zijden in de landhoofden een kelderruimte 
was ingebouwd. De plattegrond kennen we uit een opmeting uit 
het jaar 1924, die door een bijzonder toeval aan vernietiging 
door de stadhuisbrand van 1929 is ontkomen. Deze tekening, die 
in de portefeuille van de Dienst Gemeentewerken is opgenomen, 
geeft de plattegrond bijzonder fraai weer. De grootste kelder 
lag aan de zijde van de Breestraat. Hij sloot aan bij het hoek-
huis aan de Steenschuur, dat bekend is om zijn gevelsteen met 
de tekst "Wie leefter onbenit". Aan de andere zijde was een 
kelder ingebouwd van meer bescheiden afmetingen. Het werk ver
toont met zijn overkluizingen grote overeenkomst met de Visbrug 
en de Hoogstraat. De hoge ligging boven het straatniveau bood 
ook hier gelegenheid ondergrondse bergingen in het plan op te 
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nemen, die vanuit het vaarwater bereikbaar waren en ook van die 
zijde hun licht ontvingen. Doorgaans dienden zij de belangen 
van de aangehuisden. 
Overblijfselen van de opbouw van deze kelders, in het bijzonder 
de grote kelder onder de Breestraat, zijn bij de recente ont
gravingen blootgekomen. Deze laatste kelder was overdekt met 
een gewelf dat steunde op een drietal ronde kolommen. Een van 
deze kolommen, een kapiteel en twee basementen werden bij de 
ontgraving in de grond aangetroffen. De zandstenen kolommen 
met een diameter van 40 cm zijn totaal 152 cm hoog. Aan de hand 
van deze bouwfragmenten was het mogelijk de overwelfde ruimte 
te reconstrueren. 
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afb. 6 

derde fase 

De hierboven beschreven toestand bleef gehandhaafd tot het 
jaar 1862. Toen werd de gemetselde boog over het water gesloopt 
en door een vlakke afdekking vervangen. Een foto van J. Goe
del jee, die onder nummer 8096 a in de prentverzameling van het 
Gemeentearchief is opgenomen, geeft een unieke afbeelding waar
op de oude opbouw aan de waterzijde, zoals die in de tweede 
bouwfase werd gerealiseerd, uitstekend te zien is. Omdat de 
foto na 1862 genomen werd, is de gemetselde boog echter reeds 
verdwenen. 
Wanneer gewelfde overkluizingen gebreken gingen vertonen en 
vernieuwing behoefden, maakte men vaak van de gelegenheid ge
bruik om de hoge kruin van de brug te verlagen. Het toenemende 
verkeer was met een dergelijke bouwkundige ingreep ten zeerste 
gediend. 
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afb. 7 

vierde fase 

In het jaar 1877 werd concessie verleend tot de aanleg van 
een paardetramlijn vanaf de Utrechtsebrug naar het Noordeinde. 
In 1911 werd deze door een electrische tram vervangen. De tram
baan, die nu over de overwelfde ruimte liep, ging blijkbaar 
gevaar voor instorting geven. Ter versterking werden toen onder 
de gewelven extra ondersteuningen aangebracht, in de vorm van 
gemetselde kolommen die ook tijdens de ontgravingen zijn terug
gevonden en op de opmeting zijn aangegeven. De plaats van deze 
kolommen is op afbeelding 1 aangegeven. 

vijfde fase 

In het jaar 1924 werd de tramverbinding over de Korevaarstraat 
naar Den Haag aangelegd. Daartoe was een grote doorbraak nood
zakelijk. De Jodenkerksteeg werd verbreed, waarbij een aantal 
huizen moest worden gesloopt. De Zijdgracht ging toen Korevaar
straat heten. De brug moest daarbij geheel worden verlaagd, 
waarbij de gewelfde ruimten werden gesloopt. Daarmee waren de 
laatste bouwkundige overblijfselen van de eerdere fasen van de 
Hogewoerdsbrug aan het oog onttrokken. 
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Rapport 

behorende bij de opmeting van de muurresten bij de 

Hogewoerdsbrug en het Gangetje, 1977 (afbeelding 1? 6*» nifo tt/aftkj O/ 

A. Kloostermopfundering (steenmaat 30x15§x8s(9)), 2.60 m onder 
trottoirniveau (d.w.z. +; -60 cm NAP). 
De fundering was recht afgewerkt (geen versnijdingen); 
dikte 9 lagen = ca. 110 cm ( -170 cm NAP); de fundering was 
160 cm breed en 270 cm lang met een inspringende hoek van 
50 bij + 60 cm. 
De venige laag van de twaalfde-eeuwse dijk liep ter hoogte 
van de bovenste laag van de fundering. 

De fundering van het woonhuis uit later tijd lag boven deze 
kloostermoppenfundering tot op een diepte van + 2.50 m 
onder trottoirniveau. 

B. Kloostermopfundering, waaroverheen een vloertje gemetseld 
was. Het was niet mogelijk de werkzaamheden stil te leggen 
om de fundering geheel op te meten. Het vloertje was 1 steen-
laag dik (19x8^x4) en lag 2.90 m onder trottoirniveau ( -90 
cm NAP). De kloostermopfundering lag op + 2.95 m onder het 
trottoirniveau. Het aantal steenlagen is mogelijk 5 of 6 ; 
het steenformaat is 31x15^x9. 

C. Bakstenen kolommen 40x45 cm; wit gekalkt en één met rood
achtige verf; steenmaat 19xl0(9s)x4^. Ligging + 1 m onder 
trottoirniveau, lengte onbekend. 

D. Zandstenen kolommen, diameter 42 cm, lengte 1.45 m, hoogte 
kapiteel 21 cm, hoogte basement 22 cm. 

W. Waterput, diameter 110 cm, steenmaat 19x9x4 cm, kop 2.65 m 
onder trottoirniveau, diepte onbekend. Locatie 3.50 m uit 
de rooilijn van de Breestraat en 4.80 m uit de gevelwand 
van het Gangetje. De damwand ging door de helft van de put. 

Onder de kloostermopfundering bij B werd een grote paal "X" 
gevonden; gepunt en schuin ingeslagen richting Breestraat 
(deze paal ligt in een krat op de bodem van het Galgewater 
bij de timmerwerf, Dienst Gemeentewerken). 

Een bestratings- of keldervioer liep halverwege ter hoogte 
van de zuilen (vloer op 2.20 m onder trottoirniveau), ter
wijl de zuilen doorliepen tot op het oppervlak van 2.90 m. 
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