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TEN GELEIDE

Het voor u liggende exemplaar van Bodemonderzoek in Leiden betreft de
jaren 1988 en 1989 en is daardoor het dubbelnummer 11/12. Voor deze
vorm is ditmaal gekozen omdat het door omstandigheden niet mogelijk is
geweest het verslag over alleen het jaar 1988 op tijd te laten verschijnen.
Verheugend is dat het onderzoek van de leervondsten uit de
"Marktenroute" in de jaren 1979 en 1980 thans is afgerond en dat de
publicatie van de resultaten van de hand van dr. C. van Driel-Murray in
deze uitgave van Bodemonderzoek in Leiden kon worden opgenomen.
Eindelijk is ook in Leiden de stap naar professionalisering van het
archeologisch bodemonderzoek gedaan. Voorwaarde daarvoor was echter
dat die stap budgettair neutraal zou zijn. Voor Bodemonderzoek in Leiden
zal dit dan ook een eenvoudiger opzet en een lagere frequentie tot gevolg
hebben.

De redactie

Hommage aan wethouder M. van der Moleri-van Rossen

Locaties binnen de singels waar in 1988 en 1989 onderzoek plaatsvond

VERSLAG OVER DE JAREN 1988 EN 1989
H. Suurmond-van Leeuwen

Organisatie
Taak en huisvesting
Het oudheidkundig bodemonderzoek in Leiden is als taak toegevoegd aan de Directie Civiele
Werken.
De doelstellingen kunnen globaal als volgt worden samengevat:
het, in overleg met de provinciaal archeoloog, initiëren en uitvoeren van archeologisch
bodemonderzoek (het betreft hier steeds noodonderzoek op die plaatsen waar het bodemarchief verstoord dan wel vernietigd dreigt te worden) binnen de grenzen van de gemeente
Leiden;
het publiceren van onderzoeksresultaten in de vorm van een jaarverslag;
het bewerken/conserveren en restaureren van mobiele vondsten;
het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke resten en/of ter plaatse op
enigerlei wijze markeren van gevonden constructies.
Het archeologisch bodemonderzoek is gehuisvest in de Stadswerf, Willem Barentszstraat 12,
Leiden, telefoon 071-254710

Medewerkers
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Bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 1989 werd de formatie van de
Directie Civiele Werken tijdelijk, voor de periode van 5 jaar, uitgebreid met de functie van medewerker archeologisch bodemonderzoek te verdelen over 2 part-time functies. Deze functie wordt
thans vervuld door: mevr. drs. E.V. Henry-Buitenhuis (kunsthistorica) die per 1 november 1989 in
dienst trad (en die reeds vanaf december 1984 bij de sectie Oudheidkundig Bodemonderzoek in
een andere rechtspositie werkzaam was) en mevr. drs. M. Smit (middeleeuws archeologe) die
per 5 juni 1990 werd aangesteld.
Mevrouw drs. E.V. Henry-Buitenhuis hield zich bezig met het bewerken van vondstcomplexen,
het exposeren van bodemvondsten en de voorbereiding van publicaties.
De heer drs. A.D.P. van Peursen begeleidde tot mei 1988 de werkzaamheden in de stad. Na die
datum verliet hij de gemeente Leiden en aanvaardde een vaste aanstelling elders. De sectie ABO
betreurde dit ten zeerste maar de gemeente Leiden kon geen enkel uitzicht op een (vaste) verbintenis bieden. Een "gelukkige" bijkomstigheid was het feit dat 1988 qua "grondwerken" een
zeer rustig jaar was. De teruglopende financiën weerspiegelden zich ook in het archeologisch
bodemonderzoek.
De dames P. Breda en I. Maschkow alsmede de heer J. Boogerd waren in 1988 weer behulpzaam bij het restaureren van mobiele vondsten.
De heer W. Benning verrichtte op free-lance basis wederom fotowerkzaamheden.
De heer drs. J.L Nederlof werd bereid gevonden om mobiele vondsten - met name messcheden - te tekenen.
Aan de archeoloog drs. P. Bitter werd in 1988 een opdracht verstrekt tot het opgraven van de
resten van "kasteel" Coebel, die door binnenkort aan te vangen bebouwing van het terrein waarschijnlijk verloren zullen gaan.
In 1989 werd drs. Bitter enige maanden aangetrokken voor het uitvoeren van verkenningen. Zie
voor de resultaten hiervan blz.41
Mevrouw H. Suurmond belastte zich met het management en de administratie. De uitgave van
de 10de jaargang van Bodemonderzoek in Leiden vergde in 1988 veel tijd, o.a. door het opne-
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Stages
De samenwerking met de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden
en de Gemeentelijke Archiefdienst van Leiden werd in de vorm van korte stageprogramma's voor
studenten voortgezet.

Expositie in de Gutenbergkelder
van boekhandel Kooyker

Werkbezoek Steneveld door o.a. leden van het
College van Burgemeester en Wethouders
(foto M.W. Konstapel)

Publiciteit
Exposities van mobiele vondsten werden in het Stadhuis, het Stadsbouwhuis, de Openbare
Bibliotheek en op het Leidse Plein van het Academisch Ziekenhuis gehouden.
De Leidse media besteedden diverse malen aandacht aan het archeologisch bodemonderzoek.
Tijdens het symposium Stadsarcheologie in kannen en kruiken (waarover hierna meer)
werd het eerste exemplaar van de 10de jaargang Bodemonderzoek in Leiden door de
wethouder van R.O.V.M., mevrouw drs. M. van der Molen-van Rossen, aan de voorzitter
van de K.N.O.B., mr. C.H. Goekoop, aangeboden. Hierna werd door mevrouw Van der
Molen de gouden speld van de gemeente Leiden uitgereikt aan mevrouw H. Suurmond als
waardering voor het jarenlange onbezoldigde werk dat zij voor de gemeente Leiden ten
behoeve van het archeologisch bodemonderzoek heeft verricht.
Op 16 december 1988 werd in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden een
symposium gehouden onder de titel "Stadsarcheologie in kannen en kruiken?". Over de
verschillende organisatievormen van archeologisch onderzoek in de steden Leiden, Utrecht,
Delft en Groningen, voerden 4 sprekers het woord.
In het tweede gedeelte van deze themadag werd door een aantal sprekers een meer theoretische benadering van de stadsarcheologie gegeven. Een forumdiscussie besloot deze
dag. Voor een uitgebreid verslag van deze dag wordt verwezen naar het Bulletin van de
K.N.O.B. 1989/2 pag. 3.

Voor wat Leiden betreft volgt hieronder een samenvatting van de voordracht van resp. het
Hoofd van de Directie Civiele Werken, ir. L Barendregt, en de wethouder R.O.V.M., mevrouw drs. M. van der Molen-van Rossen.

De voordracht van ir. L Barendregt
Tijdens de grote stadsvernieuwingsactiviteiten in de zeventiger jaren werd in Leiden door de zorg
van de toenmalige directeur gemeentewerken een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens over Leidens verleden die bij graafactiviteiten aan het licht kwamen. Hiermede werd het
archeologisch bodemonderzoek (abo) in Leiden geïnitieerd. Gemeentewerken, thans Civiele Werken, het organisatie-onderdeel dat de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur van de stad
draagt, heeft terecht ook de zorg voor het bodemarchief.
De organisatievorm heeft zich zo ontwikkeld dat in Leiden een duidelijke scheiding bestaat tussen adviserende en uitvoerende taken. De eerste is de taak van de door Burgemeester en Wethouders ingestelde Archeologische Begeleidingscommissie en de tweede die van de Directie
Civiele Werken. De commissie adviseert Burgemeester en Wethouders en staat de uitvoerders in
hun taak bij. De commissie wordt gevormd door deskundigen op het gebied van de archeologie
en geschiedenis. De wijze van uitvoering door de Directie Civiele Werken vindt zijn basis in de
taakopvatting van de gemeente met betrekking tot archeologisch bodemonderzoek dat zij, ofschoon daartoe niet wettelijk verplicht, meent er voor te moeten zorgdragen dat gegevens uit
het bodemarchief die aan het licht komen worden vastgelegd. Zij acht zich niet verantwoordelijk
voor de wetenschappelijke bewerking daarvan: dat is een taak van de daarvoor geëigende instanties zoals de ROB en de universiteiten.
De organisatie van de uitvoering van het archeologisch bodemonderzoek is op deze zienswijze
afgestemd. Omdat de stadsarcheologie geen politieke prioriteit heeft is het daarvoor beschikbare
budget klein. Tot nu toe is afgezien van professionalisering en werd, niet tevergeefs, een groot
beroep gedaan op particulier initiatief en regelingen in de sfeer van werkgelegenheidsverruiming.
Slechts dan wanneer dat wenselijk is wordt gebruik gemaakt van free lance universitair opgeleiden.
In hoeverre deze manier van werken ook in de toekomst zal kunnen worden volgehouden is
thans onderwerp van studie; mogelijk dat in geringe mate tot professionalisering moet en kan
worden overgegaan. Hiermede hangt samen het feit dat Leiden niet verwacht dat in de komende
tijd omvangrijke grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden. De resultaten van het archeologisch
bodemonderzoek worden tot heden jaarlijks gepubliceerd in Bodemonderzoek in Leiden. Dit is
een uitgave van de gemeente. Tijdens de studiedag wordt de 10de jaargang gepresenteerd.

De samenvatting van de voordracht van
mevrouw drs. M. van der Molen-van Rossen is als volgt.
Het doet mij genoegen dat de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond juist deze studiedag in samenwerking met de gemeente Leiden heeft willen organiseren. Mij is niet onbekend dat
er in den lande, juist over de manier waarop in Leiden de stadsarcheologie een plaats in het
gemeentelijk apparaat heeft gevonden, nogal wat discussie is en wordt gevoerd. Dit was voor
ons des te meer een reden om van harte aan deze dag mee te werken.
Ik erken dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid op dit terrein hebben. Die kan echter,
ook naar mijn mening, niet verder gaan dan daar, waar wordt gegraven, ervoor te zorgen dat
het bodemarchief wordt vastgelegd. Bestudering en uitwerking van de gevonden gegevens, wetenschappelijk onderzoek, zijn geen taken van de gemeente.
De afgelopen jaren is er naar mijn mening, mede door de grote inzet van medewerkers van de
Directie Civiele Werken, tijdelijke arbeidskrachten en vrijwilligers, veel goed werk verzet. De negen tot op heden verschenen jaarverslagen geven daarvan een goed beeld. Leiden is niet onzorgvuldig met z'n bodemarchief omgegaan. Er is daarentegen zeer creatief gebruik gemaakt
van de geringe financiële mogelijkheden, die een artikel-twaalf-gemeente als Leiden heeft. In dit
kader moet ik ook wijzen op het feit, dat er door de rijksoverheid geen financiële middelen ten
behoeve van het archeologisch bodemonderzoek in gemeenten beschikbaar worden gesteld.
Natuurlijk 'baart ook mij de subsidie en dus de continuïteit van het archeologisch bodemonderzoek in Leiden zorgen. De politieke realiteit gebiedt mij echter te zeggen dat wij, in deze tijd
van vergaande bezuinigingen, als gemeente vele belangrijke taken hebben. Veelal belangrijkere

taken dan het mogelijk maken van het bestuderen van de historie van onze stad. Alhoewel ook
ik besef dat we niets zouden zijn zonder een verleden, ben ik van mening dat wij ons als stadsbestuur vooral dienen bezig te houden met de toekomst.
Mede op basis van een door de Leidse Archeologische Begeleidingscommissie uitgebrachte
beleidsnota heeft het College van Burgemeester en Wethouders er afgelopen dinsdag mee ingestemd dat er door mij een onderzoek mag worden ingesteld naar de mogelijkheden van het
(voor een periode van twee jaar) aantrekken van een part-time archeologisch medewerkster.
Uitdrukkelijke voorwaarde daarbij is echter dat dit binnen de reeds beschikbare budgetten van
mijn portefeuille dient te geschieden. Ik heb goede hoop dat dit zal lukken.

Archeologische Begeleidingscommissie
Voor het jaarverslag 1988 van deze commissie zie pag. 28

Werkruimte Stadswerf
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Projecten
Thans volgen, alfabetisch gerangschikt, de projecten waaraan in de jaren 1988 en 1989 aandacht
werd besteed; het jaar van uitvoering is bij elk project vermeld. De afbeelding op pagina 6 toont
de locaties van de binnen de singels gelegen projecten, aangeduid met een genummerde stip.

Tijdens de verbouwing van dit pand door het
architectenbureau Taco Mulder, werd een 13de
eeuwse kelder gerestaureerd. Tijdens deze werkzaamheden was het mogelijk om bij het verwijderen van vervuilde grond enige scherven te verzamelen. Aangetroffen werd een scherf van een grof
met grint verschraalde kogelpot en enige Pingsdorfscherven.
De vloerconstructie bestond uit plavuizen die
ingebed waren in een dikke laag tras (t.b.v. het
waterdicht maken van de vloer), waaronder drie
lagen baksteen (19 x 9 x 4 cm). De middelste
laag bestond uit om en om baksteen en klei (afb.
1). Deze baksteenbesparende techniek werd reeds
vaker in Leiden gezien (vriendelijke mededeling
T. Mulder). Aan de hand van het eronder aangetroffen scherfmateriaal kan de vloer op zijn
vroegst uit het begin van de 17de eeuw stammen.
In verband met de vergroting van de stahoogte
van de kelder werd de vloer in zijn geheel verwijderd. De huidige eigenaar van het pand, de boekhandel Kooyker, liet ter gelegenheid van de ingebruikneming van het pand een boekje het licht
zien, waarin de bouwhistorische aspecten van het
pand zijn vastgelegd.

BREESTRAAT 93 (1988)

Afb. 1 Kelder Breestraat 93
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COEBEL (1988)

Naar de overblijfselen van "kasteel" Coebel verrichtte P. Bitter een onderzoek met subsidie van
de provincie Zuid-Holland. Dit werd gedaan met
het oog op de op korte termijn te verwachten bebouwing van het terrein. In 1973 en 1975 was
reeds eerder onderzoek hiernaar verricht, zie
Bodemonderzoek in Leiden 1978 pag. 11. Voor
een verslag van het onderzoek zie pag.41
P.J.M, de Baar, medewerker van de gemeentelijke
archiefdienst en de historica drs. I. Nuyten verrichtten archiefonderzoek naar het "Huis Coebel"
en zijn bewoners. Zie voor het resultaat van hun
naspeuringen blz.31

HAARLEMMERSTRAAT 138 (1989)

Naast de Hema in de Haarlemmerstraat vonden
ingrijpende verbouwingen plaats toen één der
percelen tussen de HEMA en de Janvossensteeg
en enige panden aan de Janvossensteeg bij het
bedrijfspand gevoegd werden. Onder de panden
aan de Janvossensteeg bevonden zich diepe
kelders zodat daar archeologisch weinig meer te
verwachten was. Bij het tussenliggende pand
Haarlemmerstraat 138 konden nog enkele waarnemingen worden gedaan. De mogelijkheden waren
beperkt doordat er slechts ondiep grondwerk
werd verricht en men o.a. een forse 18de of 19de
eeuwse waterkelder in de grond liet zitten (afb. 2).

Afb. 2 Haarlemmerstraat 138:
ingemeten muurwerk

X)

/

/

/

K$

AS^

beerput'

x

12

7

x

hoard /
1e verd.

7

-7—7—7—y

j5fT

TABEL 1

Haarlemmerstraat 138:

overgebleven vondsten uit beerput 1

Beerput 1

Rood aardewerk pottypen
1

Siegburg steeng.

1

Steeng zoutglaz.

6

Majolica

1

Rood aardewerk
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D a a g s nadat d e v l o e r e n w a r e n v e r w i j d e r d b e t r a p t e
de filiaalhouder t w e e s c h a t g r a v e r s o p het uitgraven v a n een beerput. Met a c h t e r l a t i n g v a n een
deel v a n d e buit (tabel 1) m a a k t e n zij z i c h uit d e
v o e t e n . Het gat dat a c h t e r b l e e f leverde a c u u t
v e r z a k k i n g s g e v a a r v o o r het g e b o u w o p en w e r d
o g e n b l i k k e l i j k met z a n d v o l g e s t o r t . O o k een t w e e d e b e e r p u t die vlak naast d e eerste w e r d g e v o n d e n k o n w e g e n s v e r z a k k i n g s g e v a a r niet a r c h e o l o gisch onderzocht w o r d e n .
De a c h t e r g e l a t e n v o n d s t e n uit b e e r p u t 1 d a t e r e n
deels uit d e 15de en deels uit d e 2 d e helft v a n
d e 16de of b e g i n 17de eeuw. T o t d e eerste g r o e p
b e h o r e n een b e s c h a d i g d e J a c o b a k a n v a n S i e g b u r g s t e e n g o e d en d e r o o d a a r d e w e r k t y p e n
Bitter 1, 15a, 35a en 29a; t o t d e t w e e d e g r o e p
b e h o r e n een f r a g m e n t v a n een m a j o l i c a b o r d en
het r o o d a a r d e w e r k t y p e 6a.

Een deel v a n het p a n d gaat w a a r s c h i j n l i j k e v e n eens o p d e 15de e e u w t e r u g , ni. d e o o s t e l i j k e
z i j m u u r die is g e m e t s e l d v a n g e e l g e v l e k t e r o d e
b a k s t e e n v a n 2 5 / 2 5 , 5 x 12,5 x 5 c m . De a n d e r e
m u r e n zijn in later tijd v e r v a n g e n ; v a n d e uitgeb r o k e n a c h t e r g e v e l k w a m n o g het f u n d a m e n t t e
v o o r s c h i j n , dat m e t d e o o s t m u u r in v e r b a n d w a s
g e m e t s e l d . Het 15de e e u w s e p a n d m o e t t a m e l i j k
h o o g g e w e e s t zijn w a n t d e zijgevel t e l d e b o v e n
de begane grond oorspronkelijk twee verdieping e n . Een 3 d e v e r d i e p i n g is in s u b r e c e n t e tijd
t o e g e v o e g d . In d e m u u r w a s n o g d e a f d r u k te
zien v a n een haard en r o o k k a n a a l o p d e eerste
v e r d i e p i n g . H o e w e l v a n een s c h o u w en r o o k k a naal o p d e b e g a n e g r o n d niets m e e r z i c h t b a a r
w a s , s t o o t t e m e n bij f u n d e r i n g s w e r k bij d e o o s t muur t o c h o p fragmenten van een tweetal aspotten uit d e 16de e e u w of later (een b o d e m m e t
s t a n d r i n g en een l e n s v o r m i g e b o d e m ) .
A a n dit o n d i e p e en h o g e p a n d is e e n a c h t e r h u i s
met 1 v e r d i e p i n g t o e g e v o e g d ; g e z i e n d e g e b r u i k t e
geelgevlekte bruine b a k s t e e n v a n 2 4 , 5 / 2 5 x 12,5 x
5 / 5 , 5 c m wellicht n o g in d e 15de e e u w . Het bew a a r d e o n d e r s t e deel v a n d e a c h t e r g e v e l h a d een
spaarboogfundering.
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Volgens de uitvoerder waren langs de westmuur
resten weggegraven van een gang - waarschijnlijk
destijds aangebracht bij de bouw van het achterhuis. In de noordoosthoek van het achterhuis
bevond zich beerput 2, van rode baksteen, 19,5 x
9,5 x 4,5 cm. Het stortgat van het gemak was
deels in de oude oostmuur uitgehakt. Later werd
op deze plek een haard met schouw gemaakt,
waarvan de moet nog aanwezig was in de muur.
Bij het openbreken van de binnenplaats achter het
pand kwamen funderingen te voorschijn van heel
kleine huisjes die aan een steegje hadden gestaan. De gang langs het belendende pand aan
de V.d. Werfstraat gaf wellicht oorspronkelijk toegang tot dit verdwenen steegje. De felrode baksteen, 19,5 x 9 x 4 cm, wijst op een vermoedelijke datering in de 1ste helft van de 17de eeuw
(P. Bitter).
4.

HAVEN 5-8 (VAN DIJKCOMPLEX)
(1989)

Afb. 3 Van Dijkcomplex

5.
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KRAAI ERSTRAAT/OUDE
HOGEWOERDSPOORT (1989)

Voorafgaand aan nieuwbouw werden aan de Haven de panden van de firma Van Dijk gesloopt
(afb. 3) en moest een lekke olietank worden verwijderd. Bij het afgraven van de vervuilde grond
konden dankzij de medewerking van Erica B.V. en
de Directie Milieu in de stromende regen enkele
waarnemingen worden gedaan. Van de scheepswerven en loodsen, die hier eind 16de eeuw aan
de Oude Rijn waren gesticht, werden geen overblijfselen meer aangetroffen. Wel een ophogingslaag, twee vondstloze houten tonputten en twee
18de of 19de eeuwse waterputten. De ophoging
bestond uit klei en afval dat ergens in de binnenstad zal zijn afgegraven want er bevonden zich
veel 14de en 15de eeuwse potscherven in.
Volgens Van Oerle (1) moet in deze omgeving het
kasteel Te Waarde hebben gestaan dat in 1420 is
vernield en waarvan sloopstenen zijn gebruikt voor
de bouw van de Witte Poort in 1426. Op het
onderzochte terrein werd hiervan geen spoor
aangetroffen zodat het wellicht verder oostelijk gezocht moet worden. Wel kwam aan de oostkant
van het terrein een gedempte gracht te voorschijn
die was volgestort met grote hoeveelheden afval
en grond waaruit potscherven van de 15de tot en
met begin 17de eeuw werden verzameld (P. Bitter).

Tijdens de werkzaamheden in de Hogewoerd in
1986 is een aantal gegevens omtrent de oude
Hogewoerdspoort aan het licht gekomen. Onder
het hoekpand aan de zuidwestzijde van het kruispunt met de Kraaierstraat werd o.a. een van de
hoektorens aangetroffen (zie hiervoor Bodemonderzoek in Leiden 1986, pag. 46).
In 1989 werd de riolering vernieuwd in het gedeelte Kraaierstraat tussen Hogewoerd en Nieuwe
Rijn. Hoewel de waarnemingen slechts in een
twee meter brede sleuf konden worden gedaan is
toch weer aanvullende informatie verkregen. In de

Kraaierstraat en gedeeltelijk onder het hoekpand
aan de noordwestzijde van de Hogewoerd werd
wederom een torenfundering aangetroffen.
In de lengterichting van de Kraaierstraat werden
delen van de 13de eeuwse stadsmuur gevonden,
lopend vanaf de poort naar het watergat over de
Nieuwe Rijn waar ook een deel van de vleugelmuur van de achter dat watergat gelegen hebbende brug kon worden ingemeten. Op pag.i47 heeft
L Barendregt alle gegevens minutieus op een
rijtje gezet en getracht, mede aan de hand van
archiefgegevens, tot een interpretatie van het
gevondene te komen.

Afb. 4 Messchede uit kelder Hogewoerd 96

J. MICHELHOF (1989)
PIETERSKERKSTRAAT

Bij grondwerkzaamheden in de kelder van het
hoekpand, waarvan de huisaansluiting van de
riolering dwars door het torenfundament blijkt te
zijn aangelegd, kwamen naast een paar scherven,
enige stukjes hout te voorschijn. Na restauratie
(volgens de vriesdroogmethode) door Archeoplan
B.V. te Delft bleek het een houten messchede
met ijzeren puntsversteviging (versiering) te zijn.
De messchede is voorzien van een inscriptie in
gotische letter A MARI (A) (AVE MARIA) (afb. 4).
Datering gerelateerd aan vondsten elders: vermoedelijk begin 16de eeuw.

Bij de renovatie van het J. Michelhof aan de
Pieterskerkstraat moest op het binnenplein een
lekke olietank worden uitgegraven. Dankzij de
medewerking van de uitvoerder van de firma
Burgy werd het 1,7 m diepe gat zodanig gegraven dat enkele sporen konden worden geregistreerd. Er werden ophogingslagen waargenomen
met vondstmateriaal uit begin 14de eeuw (klei en
afval waaronder scherven rood en grijs aardewerk,
Rijnlands proto-steengoed en Siegburg bijna-steengoed waaronder een gevlamd drinkschaaltje),
alsmede een vondstloze beerkuil aan de zuidkant
15

Afb. 5 J. Michelhof: kloostermoppenfundering
beerkuil en andere sporen

(afb. 5). Opmerkelijk was een 1-steens kloostermoppenfundering, steenmaat 29,5/30 x 14,5 x
7/8 cm, die waarschijnlijk de zuidwesthoek vormde van een gebouw dat in de (1ste helft?) 14de
eeuw zal zijn gesticht. Het lijkt aannemelijk dat de
rooilijnen in dit stadsdeel tenminste op de 14de
eeuw teruggaan, zodat voor dit huis een lengte
van zo'n 24 m vanaf de Langebrug berekend kan
worden. Bij een dergelijk fors gebouw zal men
zich een vermogend bouwheer moeten voorstellen. In een latere fase is aan de zuidkant van het
huis een aanbouw gemaakt met stenen van 27 x
12 x 6 cm. Dit alles is later vervangen door kleinere huizen die uiteindelijk in het hofje werden
opgenomen. Middenin het binnenplein bevindt zich
een afgesloten 18de of 19de eeuwse waterput. De
bijbehorende pomp aan de oostkant van het plein
is nog aanwezig (P. Bitter).

MIDDELSTEGRACHT/IR. DRIESSENSTRAAT (1989)
1355

Afb. 6a Kaart van
middeleeuwse uitbreidingen van Leiden (noot 3).
De opgravingen uit 1987 en 1989 zijn aangegeven

16

Het pand Middelstegracht 121 werd gesloopt ten
behoeve van geplande nieuwbouw. Het aansluitend bouwrijpmaken van het door de sloop vrijgekomen terrein en het aangrenzend terrein aan de
Ir. Driessenstraat,
kadastraal
bekend sectie I,
nrs. 2617 en 2618, in totaal zo'n 10 bij 45 m
groot, werd archeologisch begeleid (afb. 6).
De archeologische "oogst" levert een aanvulling
op het onderzoek van het Ir. Driessenplein in
1987, toen allerlei nieuwe gegevens over de bewoningsgeschiedenis in De Waard aan het licht
kwamen ((2), tevens voor toelichting op de hieronder vermelde aardewerksoorten). Onlangs zijn
de schaarse historische bronnen over de vroegste
bewoning in het gebied aan een herinterpretatie
onderworpen, waarbij de archeologie een hoofdrol
speelt, met name de datering van de eerste ophoging in circa 1350/1375. In een artikel van De
Boer 1989 (3) wordt betoogd dat de uitbreiding,
waarvan in 1294 sprake was, in eerste instantie
begrensd werd door de Hooigracht en niet door
de Herengracht, zoals Van Oerle (1) meent (afb.6a).

Afb. 6 Opgraving Middelstegracht/Driessenstraat: grondsporen per periode
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Dit verklaart waarom de Nieuwgracht (nu Nieuwstraat) doodloopt tegen de Hooigracht en ook
waarom de Groenesteeg pas bij de Hooigracht
begint en niet nabij de Hooglandsekerk. Het deel
tussen de Hooigracht en de Herengracht werd
pas een halve eeuw later binnen de vesten opgenomen. In 1346 verleende gravin Margaretha de
stad toestemming voor vergrotingen aan alle zijden tot over een afstand van 200 roeden oftewel
circa 750 m. Door de eerste Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1350-51 werd de uitvoering
vertraagd tot circa 1352-55, de uitleg aan de
zuidwestkant zelfs tot 1386-89. Volgens De Boer
was in 1355 niet alleen de omgrachting van Maredorp aangelegd maar ook het direct aansluitende
tracé langs de huidige Herengracht. Van groot
belang is een akte uit 1363 waarin een huis aan
de Middelstegracht wordt omschreven als "up 't
Nuwelant" en waarin sprake is van grachtkosten waarschijnlijk zijn kort tevoren grachten gegraven.
De klei die hierbij is gedolven werd waarschijnlijk
gebruikt voor de eerste ophogingslaag, die in
1987 werd opgegraven. In 1989 werd langs de
Ir. Driessenstraat met de graafmachine een ruwe
noodopgraving uitgevoerd, die in slechts 3 dagen
tijd 8 beerputten, 4 waterputten, 3 waterkelders,
divers muurwerk en 14 afval- of beerkuilen opleverde. De hoeveelheid vondstmateriaal is - mede
door de haastige verzamelwijze - niet groot en
laat slechts een ruwe periodisering van de grondsporen toe (vgl. tabel 2 en 3; dateringen werden
vooral afgeleid uit de typen rood aardewerk).

TABEL 2 Opgraving Middelstegracht/Driessenstraat: overzicht van grondsporen, keramiekvondsten (minimum)

1B
Per.1
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1/2A
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In het volgende worden de sporen aangeduid met
periode-nr. + letter-code; 1/2, 2/3 en 3/4 geeft
onzekere periodisering aan.
Op ongeveer 0,70 m onder NAP, zo'n 1,5 m
onder het maaiveld, werd de schone ondergrond
bereikt van gelaagde klei-/zandafzettingen. Hierop
bevonden zich een paar ophogingen. De eerste
van vrijwel zuivere klei (spoor 1A, met aan de
zuidkant een donkere plek waar ook afval was
gestort als ophogingsmateriaal = spoor 1B) is uit
het midden van de 14de eeuw, de twee volgende
lagen klei met puingruis en afval zijn in de 15de
(2A) en 16de eeuw (3D) te plaatsen. Latere lagen
waren reeds verstoord. De vroegst dateerbare
bewoningssporen zijn 4 kuilen met vondsten uit
circa 1350/1400 (periode 1). De overige 9 kuilen
(1/2) kunnen ook nog 15de eeuws zijn. Ze bevatten o.a. fragmenten van vroege pottypen rood
aardewerk, Siegburg en leemgeglazuurd Langerwehe steengoed.
Ze bevinden zich alle op de rand van een rechthoekige plek waar geen sporen zijn gevonden.
Wellicht heeft hier een huis gestaan waarvan de
resten door later grondwerk zijn opgeruimd.
Dit past goed in het beeld van een verspreide
vroegste bebouwing zoals op het Ir. Driessenplein.
Eén van de kuilen (1/2H) was gevuld met mest
hetgeen op het agrarisch karakter van deze
vroegste bebouwing duidt, de andere kuilen bevatten beer (1/2C, 1/2G). In de laatste werd een
stuk van een houten spade gevonden) of afval
(overige).

TABEL 3 Opgraving Middelstegraoht/Driessenstraat: rood aardewerk typen uit kuilen, beerputten en riool
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Pottypen
Sporen
Kuilen: per. 1
per. 1/2
Beerputten: 2Bbeerlg.
2Bdemp.
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Afb. 7 Haarvlecht uit beerput 2B

Aan de zuidkant werd een fundering blootgelegd
van zachte, gevlekte rode baksteen van 21 x 11 x
5 cm, met in de insteek een paar potscherven die
in de 2de helft 14de of 15de eeuw kunnen worden gedateerd (1/2A). Het was de hoek van het
achterhuis van een pand aan de Middelstegracht
dat in 1850 wellicht in kern nog aanwezig was.
Op het Ir. Driessenplein bleek de percelering
langs de Oude Rijn kort na 1450 te zijn uitgezet
en bebouwd. Het is denkbaar dat dit toen ook in
het onderhavige terrein is gebeurd en dat 1/2A
op deze tijd teruggaat. Eén van de beerputten
(2B) kan op grond van de vondsten uit de beerlaag in dezelfde periode zijn aangelegd (in feite
valt zelfs een datering in de 1ste helft van de
eeuw te verdedigen maar de beperkte hoeveelheid
materiaal noopt tot voorzichtigheid). De beerput
hoorde waarschijnlijk bij een aan 1/2A grenzend
huis aan de Middelstegracht.
Onder het vondstmateriaal bevinden zich een
randscherf van een lichtgroen bekerglas, enkele
textiel resten, twee ondetermineerbare schoenfragmenten en een deel van een 15de eeuwse lage
linkerschoen met gespsluiting (zoollengte 26 cm,
de gespjes waren voor hergebruik afgesneden).
Een curieuze vondst was een afgeknipte menselijke haarvlecht (afb. 7). Een beerput aan de oostkant (2C, oversneden door 2/3E) hoorde bij bebouwing aan de Uiterstegracht. Hier zijn vermoedelijk van de aanvang af de huizen niet georiënteerd geweest met de lengte-as haaks op de
straat maar met de langsgevel evenwijdig aan de
rooilijn. Dit is duidelijk te zien op de 16de eeuwse
kaarten van J. Liefrinck, L Guiccardini en P. Bast.
Op het achtererf van deze panden had men in de
16de of begin 17de eeuw zes beerputten gemaakt. Vijf ervan hebben exact dezelfde diameter
(uitwendig 1,50 m) en steensoort (rood, 19,5 x 9,5
x 4,5 cm) en ook eenzelfde ongewone vulling. Ze
zullen hetzij grotendeels gelijktijdig zijn gebruikt,
hetzij binnen een vrij korte periode opeenvolgend,
wellicht binnen een paar decennia. De vondsten
dateren uit de eerste helft van de 17de, deels
mogelijk uit de 16de eeuw. De onderste vulling
van de putten bestaat vreemd genoeg niet alleen
uit beer maar ook uit een laag ongebluste kalk.
Bij de buiten gebruikstelling zijn ze alle eerst tot
vrijwel onderin leeggeschept voordat ze werden
gedempt met turfbrokken (3A, 2/3F) of zand en
puin (overige). Er kwamen weinig vondsten uit
(tabel 4). De resterende beer-/kalklaag was steeds
slechts 10 à 20 cm dik. In de zuidoosthoek van
de opgraving kwam bovendien een grote 1,5 m
diepe kuil tevoorschijn vol ongebluste kalk en wat
bot (2/3I). Voor deze fenomenen is er vooralsnog
geen verklaring. Heeft de kalk gediend om slachtafval of iets dergelijks te vernietigen, b.v. van een
leerbewerker of een slager? Volgens Van Oerle
(1), kaart 13, woonde omstreeks 1600 ongeveer
op dit perceel een schipper.
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1 haarvlecht, 3 hondeschedels, 1 katteschedel, schoen- en textielfragmenten.
b. 1 hondeschedel, 1 katteschedel, 1 fragment kleurloos vensterglas, schoenfragmenten.

c. 1 p i j p e s t e e l .
TABEL 4 Opgraving Middelstegracht/Driessenstraat: overzicht vondsten uit beerputten en riool

Detail afb. 8

In de noordoosthoek van het terrein werd een
80 cm breed en zeker 1 m diep gemetseld riool
met rioolbak vrijgelegd die opgevuld was met
zand en afval (3B), uit de late 16de of eerste helft
17de eeuw. Twee andere riolen (3/4H en I) zijn
van later datum, evenals rioolput 3/4F. Eveneens
slecht dateerbaar zijn twee houten tonputten
(2/3C en D), een gemetselde waterput (3/4G),
drie waterkelders (3/4A en B, beide reeds vóór
het onderzoek gesloopt en 3/4D), een keldervloer
(3/4E) en wat muurresten.
Van twee 19de eeuwse waterputten (4A en B), die
met zand en afval waren volgestort, leverde de
eerste onder meer een geelkoperen deksel op van
een tabaks- of snuifdoos met ingegraveerd stadsaanzicht en de inscriptie "tervere" (afb. 8). Zoals
gezegd leverden de beerputten een matige hoeveelheid vondsten op (tabel 3), die echter toch
een beperkte vergelijking mogelijk maken met het
Ir. Driessenplein.
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Afb. 8 Geelkoperen deksel uit waterput 4A

Volgens Van Oerle (1), kaart 13, hadden de huizen aan de Middelstegracht een hogere huurwaarde (6-15 guldens) dan die aan de Uiterstegracht
(0-5 guldens).
De vondsten uit de putten 2/3H, 3A en 3C vertonen eenzelfde samenstelling als het merendeel
van het Ir. Driessenplein, die ook in dezelfde
huurwaarde-groep vallen. De inhoud van riool 3B
(mogelijk uit het huishouden van de schipper) valt
hiermee evenwel uit de toon want dit past beter
bij de iets welvarender categorie putten van het
Ir. Driessenplein (borden van Weser aardewerk en
majolica, divers rood aardewerken tafelservies).
Misschien behoorden de kalkhoudende beerputten
niet bij hetzelfde huishouden als riool 3B en was
het achtererf in gebruik bij de bewoners van een
aangrenzend pand? (P. Bitter).
8.
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MUSKADELSTEEG (1989)

In verband met bouwplannen werd een kleine
opgraving verricht op de westhoek van de Muskadelsteeg en het Pieterskerkhof, pal naast het Gravensteen. Helaas bleken funderingen en dergelijke
reeds tot 1,50 m diep weggebroken te zijn. Op
16de eeuwse kaarten staan hier twee huisjes
afgebeeld, die met de korte zijde aan de steeg
stonden. Van het zuidelijke huis werd langs het
Pieterskerkhof nog een deel van een keldervloer
aangetroffen, samengesteld uit herbruikte bakstenen van groot formaat. De zuidgevel kon niet
worden getraceerd maar bevond zich mogelijk
buiten de huidige rooilijn. In de zuidwesthoek
bevond zich een min of meer ronde diepe recente
verstoring, wellicht van een bij de sloop van de
huisjes verwijderde beerput. Een tweede beerput
bevond zich op dezelfde hoogte ter plekke van
het noordelijke huis maar vanwege verzakkingsrisico's kon deze niet worden onderzocht. Men had
de beerputten destijds binnen de huizen moeten
bouwen omdat er geen achtererf was.
Verrassend was de vondst van een houten grafkist met skelet. Uit de insteek kwamen o.a. twee
scherven Siegburg steengoed. Het graf, dat tussen de 14de en 16de eeuw is gedolven, zal nog
bij het kerkhof hebben behoord.
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Afb. 9 Muskadelsteeg 1989: vlakken en profiel

Dit betekent dat de kerkhofmuur, die in 1987 ten
oosten van de Muskadelsteeg precies op de huidige rooilijn van het Pieterskerhof werd gevonden,
ter hoogte van de steeg een noordwaartse afbuiging moet hebben gehad. De natuurlijke ondergrond bevindt zich op 0,10 m onder NAP met
daarop een eerste 50 cm dikke lichtgrijze kleiophoging. Uit de kleilagen daar bovenop komt
o.a. een fragment gevlamd Siegburg steengoed.
De hierop volgende keldervloer wordt zodoende
op z'n vroegst in de late 14de of 15de eeuw
gedateerd. Afbeelding 9. (P. Bitter.)
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9.

NIEUWSTEEGBRUG (1989)

Ten behoeve van de vernieuwing van deze brug,
is de oude zeer omzichtig gesloopt waarbij bouwhistorisch onderzoek plaatsvond. Het was mogelijk
tijdens het gefaseerd "afpellen" van de brug de
- vele - voorgangers te reconstrueren. Op blz.53
doet L. Barendregt verslag van dit onderzoek. Een
bijdrage over techniek en archiefonderzoek.

10.

RAPENBURG (1988 en 1989)

Tijdens het vervolg van de rioleringswerkzaamheden aan de oostzijde van het Rapenburg werden
nog enige muurfragmenten aangetroffen die gezien moeten worden als vervolg op het gevondene in 1987 (zie Bodemonderzoek in Leiden 1987,
pag. 15).
Voorts werd de uitmonding van de Langebrug
(gracht) in het Rapenburg blootgelegd. Door de
bouw van een regenwateroverstort waren echter
alle voorgaande bodemgegevens vergraven zodat
geen enkele aanwijzing van een stadsmuur werd
gevonden. Ook in het gedeelte tussen het Rapenburg en de Breestraat werden geen muurresten
aangetroffen.
Tijdens het vernieuwen van de walmuur en de
aanleg van riolering aan de zuidzijde van het
Rapenburg, kwam de uitmonding van de in 1874
gedempte Cellebroedersgracht (thans Kaiserstraat)
te voorschijn. Scherven werden niet gevonden.
Ter hoogte van de De Vliet zijn reeds bij werkzaamheden in 1965 in het Rapenburg palen aangetroffen die onmiskenbaar tot een brug hebben
behoord (afb. 10).
Aangenomen wordt dat het hier de fundering van
de Schipper Frederiksbrug betreft waarvan reeds
in de 14de eeuw sprake is

Afb. 10 Rapenburg met brugpalen
ter hoogte van De Vliet
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11.

STADSTIMMERWERF
KORT GALGEWATER 22 (1989)

LH

Afb. 11 Brandmerken

o u

Tijdens de (restauratie)werkzaamheden aan het
gebouwencomplex van de uit 1612 daterende
Stadstimmerwerf, bleek dat de grond onder de
gebouwen en onder de open binnenplaats zodanig verontreinigd was dat sanering moest plaatsvinden.
Van enig systematisch archeologisch bodemonderzoek kon geen sprake zijn. Gedurende de saneringswerkzaamheden werd echter door de toezichthoudende medewerkers gelet op hetgeen de
bodem aan vondsten zou prijsgeven. In de grond
werd o.a. een eikenhouten tonnetje/vaatje aangetroffen, bodemdiameter circa 22 cm, hoog circa
26 cm. Opvallend zijn het in de bodem ingebrande jaartal 1615 en het op één van de 10 duigen
voorkomende stadswapen, de gekruiste sleutels,
samen met de letters LH (afb. 11). Naar alle
waarschijnlijkheid zijn dit gegevens die te maken
hebben met de stadsijk (4).
Tijdens de werkzaamheden werd nog een drietal
waterputten aangetroffen, uit één ervan konden
enige 17de en 18de eeuwse kannen worden geborgen.

12.

STENEVELT (1989)

Bij bodemsaneringswerkzaamheden van het terrein
langs de Zijl waar de scheepswerf Boot was gevestigd kwam de fundering van een gebouw aan
het licht. Op deze plaats heeft vroeger de buitenplaats Stenevelt gestaan. Op blz. 89 e.v. wordt door
verschillende auteurs een overzicht gegeven van
het gevondene en wordt het geheel in historische
context bezien.

13.

WITTE POORTKAZERNE (1989)

Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de Witte
Poortkazeme is een aantal gegevens aan het licht
gekomen.
Aan de zuidzijde van het gebouw werd een voorzetmuur verwijderd en daarachter bleek over ongeveer 10 meter de stadsmuur uit de eerste helft
van de 15de eeuw aanwezig te zijn. De muur was
tot een hoogte van circa 3 meter gehandhaafd.
Op twee plaatsen bleek nog een deel van een
schietgat met natuurstenen onderzijde zichtbaar.
Bij de restauratie van de kazerne is getracht het
stuk stadsmuur te behouden en in het zicht te
laten. Bouwtechnisch moesten er echter wel enige
aanpassingen worden gemaakt, omdat het stuk
stadsmuur uit het lood staat. Gekozen is voor een
oplossing waarbij de aanzet van de schietgaten
zichtbaar is gemaakt, de muur in een soort kader
is geplaatst en aan de bovenzijde van een rollaag
voorzien (afb. 12). Aan de binnenzijde van het
pand is het geheel afgepleisterd. Boven de stadsmuur is wederom in een kader het fragment natuursteen met de voorstelling van een leeuw aangebracht, dat tijdens de werkzaamheden op de
plaats van het voormalige Pelicaensbolwerk is
opgegraven (zie Bodemonderzoek in Leiden 1984,
pag. 24).
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Afb. 12 Stadsmuur in westzijde Witte Poortkazerne,
oude situatie

Afb. 12a Stadsmuur in westzijde Witte Poortkazerne,
na restauratie

Tijdens werkzaamheden in het achterste gedeelte
van het gebouw stuitte men op een zware fundering, die boogvormig onder een deel van het
gebouw liep en waarschijnlijk onder het buitenterrein verder heeft gelopen. Er is niet expliciet buiten het gebouw naar het vervolg van deze fundering gezocht. Op afbeelding 13 is deze 85 cm
dikke muur die over een lengte van 14 m werd
aangetroffen, aangegeven. Er heeft in de naaste
omgeving een molen gestaan (de molen van de
ouders van Rembrandt). Indien echter de gevonden ronding als uitgangspunt van een cirkel wordt
genomen, zou er een diameter uitkomen die de
grootte van een molenfundering ver overtreft.
Waarvan deze fundering dan we! geweest is, blijft
duister.

u u u u "il
——""""
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TTE POORT KAZERNE
Afb. 13 Rondlopende fundering onder Witte Poortkazerne
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Diversen
Behalve bovenstaande projecten werden nog tientallen bouwlokaties nagelopen, werden waterputten of kelders geregistreerd en verkenningen uitgevoerd in de wijk Leeuwenhoek, begrensd
door de Plesmanlaan, Rijksweg 44. Tijdens dit grootschalig grondverzet werd een enkele verdwaalde Romeinse scherf gevonden maar geen sporen van bewoning.
Ook grondverzet in de Roomburgerpolder leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Op reeds
eerder geregistreerde vindplaatsen kwam enig scherfmateriaal aan het licht.
Een forse bouwput op het terrein van het A.Z.L leverde eveneens geen archeologische informatie op. In het pand Botermarkt 4-7 werden olietanks uitgegraven. Zoais verwacht mocht worden werden enige 13de eeuwse scherven waargenomen. Het gehele pand was reeds in vroeger
jaren voorzien van een betonvloer zodat geen verder onderzoek mogelijk was.
Alhoewel de verzamelde gegevens niet in verhouding staan tot de vele tijd die hierin is gestoken, is het toch van belang dat de vele kleine werkzaamheden in de stad worden "nagelopen".

Noten
(1)
(2)

(3)
(4)

H.A. van Oerle, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Leiden 1975.
P. Bitter, Archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Ir. Driessenplein en de ontwikkeling van de oever van de Oude Rijn op het Waardeiland te Leiden, in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN,
ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1987, Leiden 1988, 85-130.
D.E.H, de Boer, "De Waard en zijn gasten. Een heroverweging van de stadsuitbreidingen van 1294 en 1355",
in: UIT LEIDSE BRON GELEVERD. Leiden 1989.
L Barendregt, "De gerechte volle maat in Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH
JAARVERSLAG 1987, Leiden 1988, 53, noot 16 en 17. Een hernieuwd onderzoek naar jaarletters bracht
slechts aan het licht dat deze nog in 1570 in zwang waren (GAL, SAI, inv.nr. 389, Aflezingboek C, 3. Aflezing d.d. 22 juni 1570, Ordinancie van de Olyetonne. "
ende met de letter ende brandt van de botertonnen die men alle jaers omtrent St. Jansmisse in de midzomer sal veranderen getekent"). Mogelijk is in enig
jaar daarna, doch vóór 1615, overgegaan op het jaartal zelf.

Afbeeldingen
afb.
afb.
afb.
afb.
afb.
afb.
afb.
afb.
afb.

1
2, 5, 6 en 9
3 en 12
4
7
8
10
11
13

foto A.D.P. van Peursen
tekening P. Bitter
foto L. Barendregt
tekening Archeoplan B.V. Delft
foto W. Benning
foto D. Suurmond
foto H.J.J. Roelofs
tekening E.V. Henry-Buitenhuis
tekening E.J. Veldhuyzen, Monumentenzorg Leiden

H. Suurmond-van Leeuwen
Stadswerf
Willem Barentszstraat 12

2315 TX Leiden
071-254710
071-123766 privé
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VERSLAG OVER HET JAAR 1988 VAN
DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDINGSCOMMISSIE

SAMENSTELLING VAN DE ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDINGSCOMMISSIE
De Archeologische Begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:
mr. T.N. Schelhaas (voorzitter), hoofd van de Directie Gemeentearchief van de gemeente
Leiden;
dr. D.E.H, de Boer (vice-voorzitter), universitair hoofddocent van de Vakgroep Middeleeuwse geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden;
prof. dr. LP. Louwe Kooymans, directeur van het Instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit Leiden;
mw. H. Suurmond-van Leeuwen, namens de vereniging Oud Leiden;
dhr. D. van der Kooij, namens de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
Afdeling Rijnstreek;
drs. D.P. Hallewas, provinciaal archeoloog, namens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek;
drs. M.L Wurfbain, hoofd van de Directie Musea van de gemeente Leiden;
tot 1 september 1988 mr. J.A. Peters, wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,
Verkeer en Milieu van de gemeente Leiden;
na 1 september 1988 mw. drs. M. van der Molen-van Rossen, wethouder Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en Milieu van de gemeente Leiden.
Ambtelijk werd de commissie bijgestaan door ir. L. Barendregt, hoofd van de Directie Civiele
Werken van de gemeente Leiden, in verband met de uitvoerende werkzaamheden. Het secretariaat van de commissie was opgedragen aan mr. J.W.M. Vellekoop van de Directie Ruimtelijke
Ordening en Stadsbeheer.

TAAK VAN DE COMMISSIE
In het reglement en de toelichting daarop is de taak van de commissie als volgt geformuleerd:
"De commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of uit eigen beweging
van advies te dienen terzake van het archeologisch onderzoek binnen de gemeente Leiden."
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De commissie verricht haar taak onder andere door:
a.
het in nauw overleg met de Directie Civiele Werken opstellen van een concept-beleidsplan,
met betrekking tot het archeologisch onderzoek;
b.
het adviseren ter zake van de voorbereiding, uitvoering en financiering van concrete onderzoeksplannen;
o
het bijstaan en stimuleren van de Directie Civiele Werken bij de voorbereiding van publikaties en/of tentoonstellingen betreffende in Leiden verricht archeologisch onderzoek.
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Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen de adviserende en de uitvoerende taken. De commissie heeft zelf geen uitvoerende taken.

WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE
tu

p

o
e

De Archeologische Begeleidingscommissie heeft in 1988 viermaal vergaderd, te weten op 28 januari, 22 maart, 27 september en 23 november.
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In de eerste helft van het jaar is veel tijd besteed aan de afronding van de beleidsnota Stadsarcheologie Leiden. Deze nota is in mei vastgesteld. De aanbevelingen uit deze nota luiden:

1
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Het treffen van een structurele voorziening voor de uitvoering en uitwerking van systematische opgravingen en vondstmeldingen en incidentele waarnemingen. Dit betekent in concreto het in gemeentelijke dienst nemen van de professioneel archeoloog, liefst in full-time
verband. De stap werd tot op heden gezet in: Utrecht, Den Haag, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Amersfoort en Zwolle.
De concentratie van de archeologische aandacht op de stadskern, omsloten door Oude
Vest, Herengracht en Witte Singel, met de nadruk op bijzondere bouwwerken en hun
bouwgeschiedenis.
Aandacht voor wonen en werken in Leiden voor 1700; het verzamelen van archeologische
informatie over de functie van stadsgedeelten, levensomstandigheden, ambachten en bedrijven in de stadskern.
Behoud van Roomburg als archeologisch monument.
Aandacht voor archeologie in het buitengebied bij stadsuitbreiding.
Synthese en ontsluiting van de tot op heden verzamelde gegevens. In concreto wordt
gedacht aan het maken van bibliografieën met indices op jaar van onderzoek, periode,
lokatie en thema, een thematische kartografische presentatie en een verhalende samenvatting. Het geven van publieksvoorlichting over het bodemarchief.
Nagaan in hoeverre samenwerking mogelijk is met de Leidse Universiteit, omliggende gemeenten en het particulier initiatief.

Deze nota is aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Op 13 december
1988 heeft het College het volgende besluit genomen:
1.
kennis te nemen van de beleidsnota stadsarcheologie Leiden, zoals de is uitgebracht door
de Archeologische Begeleidingscommissie;
2.
ten aanzien van aanbeveling 1 de portefeuillehouder opdracht te geven te onderzoeken of
en hoe in de toekomst een part-time archeologisch medewerker aangesteld kan worden,
met dien verstande dat dekking binnen de portefeuille R.O.V.M. wordt gevonden;
3.
de aanbevelingen 2, 3, 4, 5 en 7 over te nemen;
4.
dit besluit en de nota stadsarcheologie Leiden van de Archeologische Begeleidingsommissie ter kennis te brengen van de commissie voor ruimtelijke ordening, openbare werken,
verkeer en milieu.

De Koninklijk Nederlands Oudheidkundige Bond (KNOB) heeft samen met de Archeologische
Begeleidingscommissie een studiedag georganiseerd op 7 december 1988 in Leiden. Deze studiedag had als thema "Stadsarcheologie, in kannen en kruiken?". Er waren negen sprekers uitgenodigd, die verschillende kanten van en ervaringen met de stadsarcheologie belichtten. Op deze
dag werd door de wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en Milieu,
mw. M. van der Molen-van Rossen de gouden speld van de gemeente Leiden uitgereikt aan mw.
H. Suurmond-van Leeuwen voor het vele werk dat zij voor de archeologie in Leiden gedaan
heeft. Tevens reikte zij het eerste exemplaar van het 10de jaarverslag Bodemonderzoek in Leiden, waarvoor de Archeologische Begeleidingscommissie weer als redactieraad functioneerde, uit
aan de voorzitter van de KNOB.
Tijdens de vergaderingen kwamen voorts de lopende en komende projecten aan de orde. De
resultaten van de werkzaamheden werden besproken. Zo nodig werd de aandacht gevestigd op
de plekken waar ingrepen in het bodemarchief te verwachten zijn.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Archeologische Begeleidingscommissie, gehouden op
21 april 1989.
De Secretaris,

De Voorzitter,

w.g. C.C.LM. Dubber

w.g. T.N. Schelhaas
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HET KASTEEL COEBEL ALIAS WADDINXVLIET BIJ LEIDEN

P.J.M, d e Baar en I. Nuijten

Inleiding
Waar v a n s o m m i g e kastelen in d e verre o m t r e k v a n Leiden d e geschiedenis vrij c o m p l e e t of vrij
gemakkelijk te achterhalen is, gaat o n d e r z o e k naar andere, m e t n a m e m i n d e r belangrijke, kastelen e r g m o e i z a a m . Daartoe behoort zeker o o k het buiten "Coebel" o n d e r Z o e t e r w o u d e , sedert d e
grenswijziging v a n 1920 onder d e g e m e e n t e Leiden vallend. Maar zoals s o m s v a n b e k e n d e kastelen n o g w e e r b e l a n g w e k k e n d materiaal o p een onverwachte plaats o p d u i k t (1), z o kan bij ieder
o n d e r z o e k geluk een grote rol spelen en dit w a s bij het onderhavige o o k het geval.
In Rijnland zijn er heel w a t o v e r o u d e kastelen en d a a r m e e gelijk te stellen b o u w w e r k e n gelegen
direct a a n een g r o o t vaarwater. O n d e r Z o e t e r w o u d e w a r e n dat bijvoorbeeld M e e r b u r g , R o d e n b u r g , Cronestein, R i j n e g o m en Swieten a a n d e v o o r n a a m s t e zijriviertjes v a n d e Rijn. Dat d e z e
kastelen eertijds een militaire functie g e h a d h e b b e n en mogelijk h u n bestaan b e g o n n e n zijn als
een e e n v o u d i g e versterking, een soort blokhuis, kan m e n zich w e l voorstellen (2). Bij Coebel
m o e t dit t o c h w a t anders liggen, w a n t dit stond niet onmiddellijk a a n d e O u d e Vliet, z o d a t het in
de tijd v a n pijl en b o o g w a t o n h a n d i g geweest moet zijn o m vanuit een kasteeltje d a t niet a a n
het water s t o n d , eventuele vijandelijke s c h e p e n onder vuur te n e m e n . Dit z o u er o p k u n n e n
wijzen d a t Coebel als kasteel pas uit een tijd s t a m d e dat d e militaire functie a m p e r n o g ter zake
d e e d of bijvoorbeeld v u u r w a p e n s een grotere afstand tot het doel gemakkelijk k o n d e n o v e r b r u g g e n . Het kasteel w o r d t d o o r tal v a n geschiedschrijvers g e n o e m d , maar zoals gebruikelijk schreven d e m e e s t e n d e g e g e v e n s v a n v o o r g a n g e r s over, al d a n niet inclusief d e d r u k f o u t e n en daar
zelf w e e r nieuwe d r u k f o u t e n a a n t o e v o e g e n d . Het kaartmateriaal v a n d e o m s t r e k e n (3) is overw e l d i g e n d rijk e n fraai v a n v o r m g e v i n g (vooral landmeter J a c o b v a n B a n c h e m maakte v a n zijn
kaarten w a r e kunststukjes, die een g e n o e g e n v o o r het o o g zijn), maar laat nu net deze h o e k o p
al d a t kaartmateriaal niet afgebeeld zijn! In d e stapel "Kaartboeken" v a n het Gemeente-archief
Leiden w o r d t Coebel een enkele keer n o g net o p d e rand v a n een kaart als e e n b e l e n d e n d
perceel v e r m e l d , maar d e precieze v o r m v a n dat perceel en g e g e v e n s over d e eigenaars ervan
w o r d e n niet meer d e moeite v a n het v e r m e l d e n w a a r d g e v o n d e n . Dit is w e l verklaarbaar d o o r
het feit dat d a t stuk land altijd bezit v a n particulieren geweest is en niet v a n e e n instelling die
zijn landbezit w e e r eens liet afbeelden.
Als schrijfwijze is hier steeds d e v o r m "Coebel" a a n g e h o u d e n , behalve in citaten waarin een
a n d e r e schrijfwijze gehanteerd w e r d . Z o schrijft d e b e k e n d e stadsbeschrijver J a n Jansz. Orlers
(4) in zijn lijst v a n kastelen rond Leiden: "Het Huys te KEVBEL, ofte Coebel, 't w e l c k o o c k g h e legen heeft buyten d e Witte Poort a e n d e o u d e Vliedt, a e n dees sijde daer n u d e n T u y n v a n d e
Knotters leyt, alwaer in d e T r o u b l e n a n n o 1566 d e t w e e d e o p e n b a r e Predicatie g e d a e n is", waarbij d e letter V als een U gelezen moet w o r d e n , d u s "Keubel". Alles w a t maar a a n schrijfwijzen
tussen d i e t w e e uitersten te b e d e n k e n valt, maar o o k wel z o n d e r e in d e schrijfwijze "Cobel",
kan m e n w e l ooit ergens aantreffen. A a n een zekere standaardisering is d a n niet te o n t k o m e n
en "Coebel" is per saldo t o c h wel d e meest v o o r k o m e n d e v o r m .
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De m o r g e n b o e k e n v a n Z o e t e r w o u d e
Dankzij d e 16de-eeuwse belastingen o p g r o n d en huizen kunnen w e iets meer duidelijkheid over
het kasteel "Coebel" krijgen. De vroegste vermelding is een post uit 1544 in het m o r g e n b o e k v a n
Z o e t e r w o u d e . Een m o r g e n w a s een oppervlaktemaat, gelijk aan een stuk land dat in é é n m o r g e n g e p l o e g d k o n w o r d e n . In d e m o r g e n b o e k e n w e r d e n d e eigenaars v a n het land o p g e t e k e n d
m e t het aantal m o r g e n s dat ze bezaten. In 1544 staat er in het m o r g e n b o e k v e r m e l d d a t "Dirck
Koebel in D e n H a e c h " een huis bezat in Z o e t e r w o u d e m e t een stuk land d a t er naast lag (5).
De totale oppervlakte w a s 2 m o r g e n , 1 h o n d , 32 roeden. Hierbij m o e t e n wij o n s e e n lapje g r o n d
voorstellen v a n o n g e v e e r 190 are. Het terrein waarin in 1988 a r c h e o l o g i s c h b o d e m o n d e r z o e k
plaatsvond (6) besloeg 90 x 90 m ( = 81 are).
O m g e r e k e n d naar 16de-eeuwse maten is dit n o g minder d a n 1 m o r g e n . Het g r o n d b e z i t v a n
Dirck Koebel w a s v o l g e n s deze v e r m e l d i n g d u s uitgebreider d a n alleen het opgravingsterrein.
Voorts staat bij d e z e v e r m e l d i n g in het m o r g e n b o e k n o g dat Mees Dircxz. V o s d e "bruycker" v a n
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het land was. Hij huurde dit dus van Dirck Coebel. Deze Mees Dircxz. had nog meer land van
Dirck Coebel in gebruik, blijkens een volgende post: "Dirck Koebel mittet clooster tot Rijnsburch
eygenaers, Mees Dircxz. Vos bruycker, zaetland leggende voir Koebels huys ende groot mitten
noeterdijck 2 Vê morgen 1 hond 13 roeden", waarmee het gebied dat Mees in gebruik had meer
dan verdubbelde (7). Tevens blijkt hieruit dat dit land niet voor veeteelt in gebruik was, maar
voor landbouw. Dit gebied lag tussen het huis Coebel en de Rijn in.
Deze paar morgen zullen voor Mees Dircxz. niet voldoende geweest zijn om van te leven, maar
volgens het morgenboek was hij eigenaar van 2 morgen en huurde hij van een hele reeks verschillende eigenaars (waaronder dus ook Coebel) in totaal ruim 30 morgen, inclusief zijn "woening" ( = hofstede). Dit wordt nog eens bevestigd in het register van de heffing van de tiende
penning van Zoeterwoude van 1543 (8), een belasting van 10% van de inkomsten uit onroerende
goederen en effecten, die aan de Staten van Holland voldaan moest worden. Daarin komt Mees
Dircxz. als betalingsplichtige voor met 32 morgen en een woning; dat hij de door hem betaalde
belasting aftrok van zijn aan de grondeigenaars te betalen huurpenningen, spreekt vanzelf. Coebel komt in dat register van de tiende penning voor met "Dire Coebels huys genompt Waddincxvliet, staet leedich". Omdat hij geen inkomsten uit het bezit van dit huis had, kon hem ook
geen aanslag opgelegd worden en dus hoefde hij niets te betalen.
Het morgenboek van 1544 noemt Coebel nog enige keren: zo bezat hij de boerderij die nu
bekend staat als potterij Zaalberg op de hoek van Hoge Rijndijk en Meerburgerwetering met in
totaal 21 morgen en 41 roeden land, gehuurd door Neeltgen, de weduwe van Jan Simonsz.
Deze huurde ook nog twee "kampen" land aan de Rodenburgerwetering van in totaal 41/2 morgen 11/2 hont 38 roeden grootte. In de "polder achter Boschhuysen" wordt vermeld "Dire Cobel
in Den Hage eygen, Jacob Meesz. met Cornelis Adriaensz. met Dire Coebel voors. bruyet die
steenoven met den uterdijc ende es groot 5 mergen VA hont 37 roeden". En daarnaast bezat hij
dan nog de al genoemde percelen van 2 m. 1 h. 32 r. en 2Vê m. 1 h. 13 r., zij het dat van dat
laatste de abdij van Rijnsburg mede-eigenaar was. Daarmee rekening houdend kan het landbezit
van Dire Coebel onder Zoeterwoude becijferd worden op 35 morgen 1 hond en 55 roeden.
Uit deze vermeldingen is af te leiden dat Coebel bij zijn steenoven zelf zakelijk betrokken was.
Hij deed dus meer dan alleen zijn land verhuren aan een "steenplaatser", een ondernemer die
een of meer eenvoudige ovens bouwde en de klei ter plaatse afgroef. Maar het belang ging
blijkbaar ook weer niet zo ver dat Coebel het bedrijf zelf runde, uiteraard met een meesterknecht of zetbaas die de feitelijke leiding had.
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Voor het jaar 1553 kunnen we opnieuw een overzicht krijgen van de landerijen en gebouwen
van Dire Coebel: hij bezat toen nog dezelfde eigendommen, zij het dat de boerderij aan de
Meerburgerwetering óók op naam van mr. Jacop de Jonge stond. Deze Jacop de Jonge in Den
Haech bezat elders nog 8 morgen. Huurders van Dire Coebel waren Bouwen Symonsz. met 3
morgen, Jacop Claesz. op 't Wedde met 3 morgen en Comelis Adriaensz. met 3 morgen; de
landerijen rond het huis Coebel werden weer gehuurd door Mees Dircxz. Het totaal van de door
Mees Dircxz. gehuurde en in eigendom bezeten landerijen bedroeg 321/2 morgen (9).
De situatie is in 1558 gelijk gebleven(10), rnaar in 1561 wordt als maat van de stukken land die
Mees Dircxz. van Coebel huurde ineens opgegeven 4 morgen VA hont 47 roeden. Onduidelijk is
of er een tel- of overschrijffout gemaakt is, of dat het gemeenschappelijk bezit met de abdij van
Rijnsburg gesplitst is op een niet nader bekende manier en daarna weer samengeteld met de 2
m. 1 h. 32 r. waarop het huis Coebel stond (11). Ook verder schijnt het alsof Coebel veel van
zijn landbezit is kwijtgeraakt.
Helaas zijn er voor de periode na 1561 geen soortgelijke bronnen meer voorhanden en dus kan
de geschiedenis van het huis en zijn huurders niet langer op deze wijze gevolgd worden. Opvallend is het gebruik van de naam "Waddincxvliet" in de tiende penning van 1543. Deze naam van
het huis van Dire Coebel iigt zeer voor de hand, gezien de ligging vrijwel aan de Oude Vliet
zeer dicht bij Ter Wadding.
Het blijkt dat deze naam wel vaker gebruikt werd en ook ouder was dan de naam Coebel. Zo
heeft Hans Liefrinck in 1574 de aanduiding "Wadding Vliedt" gezet op zijn kaart van het beleg
van Leiden ter plaatse waar het ons bekende huis Coebel gestaan had (12). Wanneer de aanduiding Coebel de benaming Waddincxvliet volledig verdrongen heeft, valt echter niet eenvoudig
vast te stellen.
Het kasteel Coebel en de familie Coebel van der Loo
Wie heeft Coebel laten bouwen en hoe is het aan zijn naam gekomen? De eerste vraag is al
helemaal niet te beantwoorden en wat betreft de naamgeving komen we terecht bij de allerlaatste eigenaar van het kasteel: Dirck Coebel.
Wie was de man die zijn naam voor eeuwig aan dit stukje land gehecht heeft? Allereerst iets
over zijn afkomst. Zijn vader mr. Frans Coebei was in ongeveer 1470 te Delft geboren als zoon
van Pieter Claes Cobelsz., behorende tot de sociale bovenlaag van Delft, en een dame uit het
geslacht Ruychrock van der Werve. Hij verwierf in 1502 na de dood van zijn schoonvader mr.
Dirk van Rijswijc via zijn vrouw Christina de uitgestrekte hofstede "De Loo" onder Voorburg en
ging zich nu met een dubbele naam tooien: het werd Coebel van der Loo (13).
Frans Coebel van der Loo had drie kinderen: Anna, getrouwd (in tweede echt) met mr. Arent
Booth, stammend uit een deftig geslacht uit Dordrecht; Catharina, gehuwd met François Stalpert
van de Wieie, zoon van de baljuw van Den Haag, dus ook behorend tot de betere kringen; en
Dirck.
Dirck Coebel van der Loo had een carrière vergelijkbaar met die van zijn vader en zwagers, al
heeft hij, voor zover bekend, nooit gestudeerd en het dus niet tot de allerhoogste ambten gebracht. Zijn loopbaan begon in 1527, toen hij 27 jaar oud was, met het baljuwschap van Den
Haag. Baljuw werd men meestal voor een periode van drie jaar en toen die termijn in 1530 om
was, lukte het hem niet deze verlengd te krijgen.
Maar hij bleef belangrijke functies bekleden: ontvanger-generaal van de Staten van Holland (een
meestal rijkbeloonde functie), kerkmeester van de St. Jacobskerk in Den Haag (de Grote Kerk)
en hoogheemraad van Delfland. Hij woonde uiteraard in Den Haag, al zal "De Loo", waarmee hij
na de dood van zijn moeder op 20 februari 1533 beleend werd, vaak als buitenverblijf gediend
hebben. Wat moest deze man nu met nog een buitenverblijf, namelijk Coebel dicht bij Leiden?
Daarvoor moeten we eens kijken naar zijn vrouw.
In 1553 had Dirck al langdurig ruzie met de stad Leiden (14). Hij schijnt bepaald niet een van
de gemakkelijkste mensen geweest te zijn en actie roept reactie op. In dat jaar bezocht hij een
keer de markt in Leiden en werd daar prompt gearresteerd. Hem werd te verstaan gegeven dat
hij de stad niet eerder zou mogen verlaten dan na het betalen van 2000 Carolusguldens, voor
die tijd een gigantisch bedrag. Vooral het arresteren op een marktdag zat Dirck hoog: van oudsher gold er tijdens markten een soort algemene vrede en amnestie. Het stadsbestuur stelde dat
Dirck "zekeren tijdt geleden binnen der voors. stede (Leiden dus) in echte state vergaderd was
met zijne jegenwoordige huysvrouwe, wesende een dochter van wijlen Heynrick Florisz., in zijn
leven poorter ende inwoonder der voors. stede, dewelcke gefungeert hebbende zekeren langen
tijdt het officie van secretarisscap tot zijnen overlijden toe". Dirck was dus in Leiden getrouwd
met zijn huidige vrouw, mogelijk zijn tweede vrouw, die een dochter was van de vroegere stads33

secretaris Heynrick Florisz. Door Coebel zelf was aangevoerd dat hij al ongeveer 26 jaar met
zijn huidige vrouw in Den Haag woonde, dus het huwelijk moet plaatsgevonden hebben in ongeveer 1527, toen Dirck net zijn eerste grote ambt ging bekleden. Hij heeft bij zijn partnerkeuze
wel goed uit zijn doppen gekeken, want schoonvader Heynrick Florisz. was allesbehalve armlastig. Al in de negentiger jaren van de vijftiende eeuw bekleedde hij tal van belangrijke functies,
zoals schepen en burgemeester van Leiden. Op 6 augustus 1492 werd hij lid van de Veertigraad
(15), het college dat alle belangrijke functies onderling verdeelde. Toen in 1509 de stokoude
secretaris Jan Philipsz. overleed, wist Heynrick zijn ambt in handen te krijgen. Hij bleef secretaris
tot zijn dood op 29 september 1531.
De vraag dringt zich nu op of via zijn dochter het stuk land, al dan niet inclusief een boerderij
of kasteeltje, bij de Oude Vliet vererfd is op Dirck Coebel. Waarom zou anders een lid van een
Delfts-Haags geslacht, al in het bezit van een buitenverblijf, zoiets in de buurt van Leiden gaan
kopen?
Overigens is daarmee niet gezegd dat de bezittingen bij de Oude Vliet wel afkomstig zullen zijn
van (de familie van) Heynrick Florisz. Deze was namelijk getrouwd met Machtelt Claesdr. van
Leyden en vooral haar familie moet niet onderschat worden voor wat hun financiële kracht betreft.
Uit een uitgebreide staat van gerechtigden tot een vicarie in de Pieterskerk (16) blijkt dat Hendrick Florysz., "secretaris tot Leyden", en Machtelt Claesdr. van Leyden twee kinderen hadden:
"Joncvrouw Vincentia Hendrickx, troude Dirck Cobel van Loo, sterff sonder kinderen, en Joffrouw
Josina Hendricks, troude Dirck Floris Heermalen". Dit echtpaar had wèl kinderen: een dochter
Emerentia, die trouwde met Jacob de Jongh (vandaar diens optreden als landeigenaar onder
Zoeterwoude in relatie tot zijn oom Dirck Coebel), een dochter Beatrix, gehuwd met mr. Arnoult
Sasbout, en twee zonen Hendrick en Floris. Dirck Florisz. Heermalen was veertigraad van 1499
tot 1541 (17) en had uit zijn eerste huwelijk met Ermgaert Claes Alewijnsz.dochter een wellicht
vroeggestorven dochter Cornelia. Van zijn oom Coebel erfde Hendrick Heermalen heel wat goederen, met name leenland. Zo bleken twee morgen land bij Ter Wadding leenroerig te zijn aan
de Grafelijkheid van Holland; ze werden op 26 november 1569 overgeboekt van wijlen Vincentia
Hendricksdr., vrouw van Dirck Coebel, op Hendrick Heermalen. Vermoedelijk zijn bepaalde bezittingen daarna vererfd op zijn jongere broer Heer Floris Heermalen, die proost van het kapittel
van Oud-Munster te Utrecht was.
Dirck Coebel van der Loo had dus ruzie met de stad Leiden. De affaire van 1553, waarvan de
afloop overigens niet bekend is, ging over het feit dat Dirck de erfenis van zijn schoonvader als
het ware geëxporteerd had naar Den Haag. In Leiden kon er dus bijvoorbeeld geen vermogensbelasting meer over geheven worden. Deze kapitaalvlucht zag het stadsbestuur natuurlijk niet
graag en al eeuwen eerder was er een speciale belasting in het leven geroepen, het zogenaamde "recht van exue", waarbij een bepaald percentage van de erfenis als belasting afgedragen
moest worden. Dat lijkt dus wel iets op onze successiebelasting, zij het dat die successiebelasting niet betaald hoefde te worden als de erfgenamen in Leiden woonden.
Maar Dirck lag toen al een aantal jaren in de clinch met Leiden, zodat het stadsbestuur mogelijk
wat hard uit de hoek kwam. Iets ten westen van de Oude Vliet, dicht bij Ter Wadding, had
Dirck een geschikt terrein voor de bouw van een kalkoven. Hier werden aan het strand van
Katwijk opgeviste schelpen zolang verhit tot zij volledig verpulverden en ongebluste of gebluste
kalk ontstond, een onontbeerlijk bestanddeel van metselspecie. Het terrein lag daar inderdaad
prima: dicht bij de Rijn, zodat het transport van de schelpen geheel per schuit kon geschieden,
en dicht bij de aanvoerweg via de Oude Vliet van turf uit de veenderijen rond Stompwijk. De
turf was uiteraard nodig om de oven te stoken.
Helaas was er een nadeel aan de plek verbonden: hij lag te dicht bij de stad Leiden. De stank
van de schelpen en rook van de oven prikkelde de Leidse neuzen net iets te veel. Hoewel wij
niet meer met snuffelpalen even kunnen gaan vaststellen of die klachten inderdaad terecht waren, lijkt één en ander redelijk overdreven, maar werd met name Coebel van der Loo als Hagenaar aangepakt. Zodra deze actie succes had, konden ook ovens van Leidse burgers met hopelijk goed gevolg bestreden en mogelijk gesloten worden. Allereerst eiste Leiden dat Dirck zijn
oven helemaal niet zou bouwen. Dat daardoor de concurrentie met de eigen Leidse kalkbranders
wat minder zou zijn, zal ook wel een rol gespeeld hebben. Een andere angst van het stadsbestuur zal zeker ook geweest zijn dat bij de kalk- en steenovens vaak accijnsvrij bier getapt werd,
zodat de stad daardoor inkomsten misliep. Zeker zo ver van de stad af - maar nog net binnen
het economische district van Leiden - was dat gevaar niet bepaald denkbeeldig. Kortom, Leiden
had veel nadelen van die extra oven te vrezen en wilde wellicht door het stellen van een voorbeeld de overige bezitters van steen- en kalkovens laten zien wat wel en wat niet door de beugel kon.
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Coebel was er de man niet naar om bij het minste of geringste bakzeil te halen en via het Hof
van Holland werd er een proces gevoerd voor de Grote Raad van Mechelen, het hoogste rechtsprekende orgaan van die tijd. De uitslag was dat Coebel in 1547 opgedragen werd zijn kalkoven af te breken (18). Maar meneer presteerde het om dat vonnis naast zich neer te leggen.
Nu zou het wel van uiterste zwakheid van Leiden getuigd hebben als dat zoiets getolereerd zou
hebben, en dus volgde een tweede proces, ditmaal voor het Hof van Holland.
Was Coebel bij het eerste vonnis al verboden ooit kalk te branden binnen een afstand van 500
roeden van de stad, bij het tweede vonnis van 22 december 1551 werd dit verbod uitgebreid tot
1000 roeden van de stad. Maar Dirck accepteerde dat uiteraard niet en ging weer eens in hoger
beroep bij de Grote Raad van Mechelen. Een uitspraak van dit college is helaas niet bekend.
Vanuit Den Haag waren alle stukken over het proces voor het Hof van Holland naar Mechelen
gestuurd. Daaronder bevond zich ook een kaart van de omgeving van Leiden met de bewuste
kalkoven. Landmeter Pieter Sluyter had in januari 1550 de opdracht uitgevoerd om nu eens precies na te meten wat de afstand tussen de kalkoven en de stad Leiden was: dit bleek 440 roeden te zijn. Misschien is er juist geen uitspraak gekomen omdat de feiten het proces inmiddels
achterhaald hadden, bijvoorbeeld omdat Dirck uiteindelijk toch maar eieren voor zijn geld koos
en zijn oven stillegde (19). Of zijn arrestatie in 1553 daar nog een rol in gespeeld zou kunnen
hebben, valt uiteraard niet vast te stellen. En of hij daarna nog grote vertimmeringen aan zijn
buiten bij de Oude Vliet aangebracht heeft, zodat dit terecht de naam Coebel is gaan voeren, is
al evenmin bekend.
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Oudere bezitters van het kasteel.
Dirck Coebel bezat dus een leen van de Grafelijkheid van Holland. Het blijkt dat hij ook een
leen bezat dat onderhorig was aan de leenkamer van het huis ("hofstad") Polanen. Er is een
repertorium op de lenen van dit huis gepubliceerd (20), dat in samengevatte vorm de leenovergangen van het betreffende goed geeft. Onder Zoeterwoude bezat Polanen een leen van 4 morgen 1 hond 38 gaarden land, genaamd Waddincxvliet, met het erop staande huis. De oudste
belening betreft die op 23 oktober 1466, toen Aernt Heerman dit perceel, dat "vrij eigen" was, in
leenverband tot Polanen bracht, hoogstwaarschijnlijk in ruil voor ontslag van het leenverband van
een ander perceel. Mogelijk wilde hij tevens de status van dit stuk grond en vooral het huis
verhogen: een kasteel van stand hoorde leenroerig te zijn aan een nög voornamer kasteel. Bij
deze opdracht wordt nog nadrukkelijk vermeld dat Aernt Heerman dit perceel geërfd had van
zijn broer Willem Heerman. Latere beleningen zijn die van 10 januari 1482, toen Floris Heerman
leenman werd na het overlijden van zijn grootvader Aernt Heerman, en van 28 mei 1493, toen
Katrijn, zijn dochter, gehuwd met Jan van Osse, beleend werd. Deze bleef leenvrouw gedurende
28 jaar, maar verkocht land en huis kort voor 27 september 1521 aan Heynrick Florysz., secretaris van Leiden. Van hem vererfde het op zijn oudste dochter Vincentia, gehuwd met Dire Coebel
Fransz. Op 19 mei 1549 wordt er over het leen gemarchandeerd vanwege het feit dat Dirck
Coebel het leen had laten uitdelven (dus de beste aarde, geschikt om stenen van te bakken, er
af graven) zonder toestemming van de bezitster van de hofstad Polanen. Dit gegeven past goed
in de juist in die jaren spelende processen over de oven van Coebel. Op 7 mei 1569 wordt
Henrick Heermale in Den Haag beleend wegens het overlijden van zijn tante Vincentia, en op 18
februari 1606 kwam het leen wegens het overlijden van Hendrick op zijn broer Floris; vermoedelijk was dit een registratie achteraf. Zes jaar later verkocht de zoon van de erfgenaam van Floris,
diens nichtje Josyna Sasbout, het leen, zodat er nieuwe namen opduiken, die voor ons minder
interessant zijn, omdat het huis Coebel toen al lang verwoest was en er dus alleen nog maar
sprake was van een lap landbouwgrond (21).
Dankzij een door stadssecretaris Jan van Hout gekopieerde en aangevulde genealogie Heerman
(22) weten we precies welk vlees we in de kuip hebben, nog vermeerderd door de overgangen
van een ander leen van de hofstad Polanen. Dat leen onder Hodenpijl in Delfland werd op een
niet nader aangegeven tijdstip verworven door Aernt Heerman, gehuwd met jvr. Lijsbeth van der
Does. Met dit leen werd op 10 januari 1482, dezelfde dag als de overgang van het leen Waddincxvliet, beleend Floris Heerman bij dode van zijn grootvader Aernt Heerman. Het betreft dan
ook een tak van het zeer uitgebreide en roemruchte geslacht Heerman, dat decennia lang in
Leiden de lakens hielp uitdelen. Willem Heerman was veertigraad van ca. 1464 tot zijn dood op
9 februari 1465 (23), zijn broer Aernt van 1449 tot 1477.
Willem woonde in een kapitaal pand aan het Pieterskerkhof ter plaatse van de huidige achteruitgang van het nog steeds zeer grote perceel Rapenburg 48.
Zo dicht bij de kerk beving hem op het eind van zijn leven wellicht de vrees dat zijn ziel wel
eens in de hel of althans knel zou kunnen komen en hij schonk in 1462 een bijbel, nota bene
door hem zelf overgeschreven, aan de Pieterskerk en in 1463 een soort privé-kapelletje ten
gebruike op het Stadhuis. Wellicht deed hij dat kort na het overlijden van zijn enige dochter Alijt,
die zonder kinderen van haar man Gerrit Rijswijc na te laten overleden was. Zij kon dus niet
meer zorgen voor het zieleheil van haar vader (en moeder). Zijn (vele) goederen zullen toen wel
vererfd zijn onder de broers en zusters, nakomelingen van Floris Jansz. Heerman en ene Wijve,
te weten Heer Gerrit Heerman, deken van het kapittel van St. Paneras te Leiden, Wijve Heerman, Jan Heerman, gehuwd met Alijt van Zonnevelt, Aernt, de al genoemde broer en Alijdt,
gehuwd met Jacob van Rijswijc. Broer Aernt was getrouwd met Elisabeth van der Does, diens
zoon Aernt met Catrijn van Amerongen, waarna kleinzoon Aernt volgde en achterkleinzoon Floris,
met uiteindelijk diens oudste dochter Catharina, gehuwd met Jan van Os, die Waddincxvliet
verkocht. In latere generaties duiken ook roemruchte namen ais Van Boshuyzen, Van Lochorst
enz. op. Kortom bij een geslacht dat in groot aanzien was paste zeer wel een min of meer
deftig buitenverblijf niet ver buiten de stad.
Het beleg en ontzet van Leiden
Zodra Leiden zich op 23 juni 1572 aan de kant van de opstandelingen tegen Philips II geschaard had, moest het rekening houden met militaire acties van de Spaanse troepen. Deze
concentreerden zich eerst op Haarlem en nadat dat zich op 12 of 13 juli 1573 had moeten
overgeven (24), konden de Spanjaarden zowel naar het zuiden (Leiden) gaan als naar het noor36

den (Alkmaar). Hoewel het het noorden werd en Alkmaar tot 8 oktober 1573 onder een zwaar
(maar vruchteloos) beleg stond (25), was men in Leiden voldoende reëel om te onderkennen dat
na de (al dan niet succesvolle) campagne in Westfriesland de beurt aan Leiden zou zijn. De
reeds genoemde stadshistorieschrijver Orlers publiceerde in zijn werk (26) een oud kroniekje dat
meldt "Den 20. (juli 1573) op een Manendach begon men ontrent Leyden veel Sloten af te branden". Er werd dus de tactiek van de verschoeide aarde toegepast: ieder kasteel, slot of versterkbaar huis werd platgebrand.
Hoewel de literatuur buitengewoon hardnekkig 29 augustus 1573 als datum van verwoesting
geeft, is er alle kans dat dat een vergissing is. Maar misschien moet één en ander zodanig
uitgelegd worden dat het kasteel van de gehate Hagenaar Coebel van der Loo als een van de
eerste in de fik gestoken zal zijn, maar mogelijk pas op 29 augustus volledig tegen de vlakte
gegaan is. Hoe gehaat Dirck Coebel overigens was, is maar de vraag. Hij schijnt de laatste
jaren van zijn leven niet echt goed geboerd te hebben. Zijn hofstede "De Loo" moest hij diverse
keren als zekerheid stellen bij leningen, onder meer ten behoeve van Flohs Heermalen en Jacob
de Jonge. In 1567 ontdeed hij zich zelfs ervan (27). Wellicht na de dood van zijn vrouw in 1569
is hij naar zijn kasteel bij Leiden gekomen. Zo leende "Dirck Cobel van der Loo, wonende opte
huysinge van Waddincxvliet buyten der voors. stede" op 9 juni 1572 een gering bedrag aan een
Leidse metselaar. Kort daarna, al heel snel na het aansluiten van Leiden bij de opstand in juni
1572, moet hij besloten hebben zich binnen de stad te vestigen, want op 2 september 1572
kocht hij van Thomas van Hogendorp een huis met een erf en "een camer daer besijden aen"
aan de Pieterskerkgracht (28). Hij betaalde zijn nieuwe eigendom niet cash, maar met een hypotheek en de overname van de verplichting om na het overlijden van de bewoonster van het
kleine huisje, Heyltje Evertsdr., veertig gulden te betalen aan het St. Catharinagasthuis. Coebel is
daadwerkelijk in dit huis gaan wonen, want bij de volkstelling tijdens het beleg woonde hij met
in totaal zes personen op de Pieterskerkgracht. Op 10 oktober 1573 stelde Jan van Hout een
soort testament voor hem op (29), waarin Dirck "om Sonderlinge redenen hem in sijn gemoet
daertoe bewegende ende Sonderlinge in 't respect van de goede vrienschap hem gepresenteert
ende die hij noch verhoopt ende verwacht, bij puyre gifte ende donatie die men noemt "onder
de levenden" gegont ende overgegeven" aan Grietje Gielisdr., zijn dienstmaagd, en Joost van
Ouwelant Davidsz., zijn neef, zijn huis en erf op de Pieterskerkgracht, zoals hij dat bewoonde,
inclusief alle huisraad en inboedel, kleren, sieraden, juwelen, geld, goud en zilver, levensmiddelen
en alles wat ze maar zouden aantreffen. Aan de andere kant moesten deze twee nieuwe eigenaars hem levenslang het vruchtgebruik van deze roerende en onroerende goederen toestaan.
Dat hield tevens in dat zij voortaan de lasten van de hypotheek zouden gaan voldoen.
De gevolgen van deze schenking zijn wat onduidelijk. Op 12 mei 1574 deed Heyltje Evertsdr.
voor een eenmalige uitkering van zes gulden en een lijfrente van 51/2 gulden afstand van haar
recht op het kleine huisje aan Dirck Coebel. Men zou verwachten dat zij die afstand had moeten
doen aan zijn dienstmaagd en neef, in plaats van aan hemzelf. Een paar jaar later blijkt dat ook
de stedelijke autoriteiten blijkbaar deze overdracht niet erkenden. De erven van Thomas van
Hogendorp hadden nooit een penning rente en aflossing van de hypotheek gezien en lieten het
pand executeren. Het werd gekocht door Barent Tydincx (30), maar veranderde daarna al snel
van eigenaar (31). Cobel zal toen al wel niet meer in Leiden gewoond hebben: hij stierf kort
daarop, op 4 oktober 1587, in Den Haag.

Op 17 juli 1573 hadden de gouverneur van de stad Leiden en het Leidse stadsbestuur bevolen,
op last van Willem van Oranje, "dat eenen ygelick terstont ende sonder vertreck hem vougen zal
omme af te houden [af te hakken] ende binnen deser stede te brengen alle geboomten, staende
ende buyten de Witte Poorte totte brugge van Waddincxvliet toe". Wegens enig uit de hand
gelopen vandalisme-op-bevel sneuvelde er inderdaad wel eens iets dat eigenlijk niet de bedoeling
was, getuige een publicatie door het stadsbestuur op 17 augustus 1573 op schriftelijke last van
Willem van Oranje dd. 14 augustus, waarbij het een ieder werd verboden opstallen ten plattenlande af te branden zonder behoorlijke toestemming van de gouverneur en het stadsbestuur op
straffe van als brandstichters bestraft te worden. Zou iemand het lef gehad hebben om na deze
publicatie nog op 29 augustus Coebel plat te branden? (32).
Niet alleen dat Coebel met de grond gelijk gemaakt werd, het werd ook nog eens strijdtoneel.
Ongeveer op de plek van de indertijd zo fel omstreden kalkoven van Dirck Coebel werd nu door
de Spanjaarden een schans opgeworpen, die in de wandeling de Waddingerschans ging heten.
Hier kwam het voornaamste gedeelte, een vierkant versterkingswerk, terwijl de schans met een
lange uitloper over de Haagweg eindigde in een rond verdedigingswerk, een soort rondeel. Hiermee was het grootste deel van de Haagweg tussen de Voorwatering en de Oude Vliet in beslag
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genomen. Zelfs op of zeer dicht bij de brug/keersluis over de Oude Vliet lag nog een soort
vóórverdediging.
Dit is althans af te leiden uit het afbeeldingenmateriaal, met name de genoemde kaarten van
Hans Liefrinck uit 1574 en de daarop gebaseerde uitgave door Braun en Hogenberg van 1575,
alsmede de bekende Bilhamer-kaart.
Na het verdwijnen van de Spaanse troepen resteerde dus het Coebelterrein als een maanlandschap vol ruïnes. Zoals zo vaak na een verwoestende oorlog is er daarna de geweldige energie
om de boel weer op te bouwen, liefst nog mooier dan voorheen. Maar de tijden waren wel
veranderd. Aan een nieuw kasteeltje Coebel had voorlopig nog niemand behoefte: het zou zelfs
nooit meer herbouwd worden.
De lotgevallen van het terrein vanaf 1572 tot heden, die vooral een agrarisch karakter hebben,
vallen buiten het kader van deze bijdrage. In 1990 zal de bestemming drastisch veranderen door
de bebouwing van het gebied met woningen en flats.

Uit een advertentie anno 1990
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In Leiden realiseert Eurowoningen het ambitieuze woonplan Coebel.
Een plan dat is genoemd naar een kasteel dat deze bijzondere lokatie ooit
domineerde tot z'n verwoesting door de Spanjaarden in 1573.
Op die middeleeuwse buitenplaats realiseert Eurowoningen dus nu
verschillende twintigste eeuwse woningen. Vlakbij de veelzijdige en sfeerrijke
binnenstad van Leiden, centraal ten opzichte van de grote steden en toch in de
luwte van een beschermde buitenplaats. Intussen is de eerste fase van het plan
praktisch verkocht en is gestart met de bouw. Inschrijving voor de tweede fase
van de Coebel, waarvan de bouw start in het najaar, is nu geopend.
. Voor informatie over het totale plan, de verschillende woningtypen
en de aantrekkelijke financieringsmogelijkheden bent u welkom in het
Eurowoningen Infocentrum aan de
Brandts Buyskade, waar u ook brochures, monster-materialen en de
gigantische planmaquette vindt.

Noten

(1)
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In de Prentverzameling van het Gemeente-archief Leiden (GAL) cat. nrs. 71552, 71556, 71557.

(4)
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(1973) 294-343, speciaal p. 307-311.
(14) GAL, Secretarie-Archief 1253-1575 inv. nr. 442.
(15) G. van Rijckhuysen, Wapenkaart ...heeren Veertigen der Stadt Leyden ...1449 ....1758 (Leiden 1758) 1-8-11.
(16) GAL, Bibliotheek Leiden e.o. cat. nr. 6005 d rol.
(17) Als noot 15 en De Nederlandsche Leeuw 1940 kolom 92/93.
(18) Merkwaardig is dat in datzelfde jaar 1547 een vergelijkbaar geval speelde t.a.v. Delft, getuige de passage in
F.H.Chr.M. Daams en J.D. de Kort sr. (red.), Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden
gemeente (Leidschendam 1988) 83, artikel door H.W. van Leeuwen, "De relatie Leidschendam-Delft": "Het stadsbestuur [van Delft] bleeft intussen op hoog niveau zijn economische belangen verdedigen, wat bijvoorbeeld in 1547
leidde tot een milieubeschermende uitspraak van Karel V. De Delftenaar Hugo de Groot (grootvader van de
rechtsgeleerde) had een steenoven gebouwd direct buiten de noordelijke stadswal aan de Vliet tegenover de
Leprooshuis. Een klacht van de stad had op keizerlijke bevel afbraak van de fabriek tot gevolg én het algemene
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(19) A.H. Huussen jr., De kaart van Leiden en omgeving door Pieter Sluiter (1550), Leids Jaarboekje 61 (1969) 91-97.
(20) O Hoek, "Repertorium op de lenen van de Hofstad Polanen", in: Ons voorgeslacht 21 (november 1966) 572-592.
(21) Latere leenmannen van het perceel waren: 24-10-1609 vrouwe Josyna Sasbout, vrouwe van Becquin, krachtens
testamentaire beschikking van Floris Heermale; 11-4-1612 Anthonis de Griboval, heer van Berquin, in Middelhamis,
Bysselberghe enz., bij dode van zijn moeder Josyna Sasbout; 24-9-1612 Willem Mouritsz. van Swanenburch te
Leiden na overdracht van Anthonis; 8-11-1615 ontslag van 3 morgen 4 hond 38 gaarden uit het leenverband,
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belend ten noordwesten de erfgenamen en de weduwe van Adriaen Jansz. Knotter; 6-7-1637 Claes Willemsz. van
Swanenburch bij dode van zijn vader; 28-6-1656 Jacob Florisz. van Poelgeest na overdracht wegens faillissement
van Claes; 21-9-1663 Gerrit Florisz. van Poelgeest bij dode van zijn broer Jacob; 13-4-1669 Maertie Gerritsdr. van
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Maertie; 4-12-1681 Pieter Reyerse van Winge bij dode van zijn vader; 1-3-1689 Comelis van Campen na verkoop
wegens faillissement van Pieter van Wingen; 8-2-1740 mr. Johan van Campen na overdracht door zijn neefje
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(22) GAL, Archieven van de Kerken inv. nr. 407.
(23) G. van Rijckhuysen o.e. wapen nr. 1-1-11.
(24) J.J. Temminok, Het beleg van Haarlem, in Spiegel Historiael 8 (1973) 266-273, houdt het op 13 juli, maar in de
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(25) C.M. Schuiten, Het beleg van Alkmaar, in Alkmaar Ontzet, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën deel 2, Alkmaar
1973) 71.
(26) Orlers o.e. p. 569.
(27) Op 26 maart 1567 werd Nicolaes van Bronckhorst er mee beleend, zie Ons Voorgeslacht 41 (1986) 360.
(28) GAL, Recht. Arch, inv.nr. 67, Waarboek E fol. 75v.
(29) GAL. RA 76 A-2 fol. 326.
(30) GAL, RA inv.nr. 50 deel 1574-1579 fol. 42 d.d. 25-11-1577 en fol. 155.
(31) GAL, RA inv.nr. 67 Waarboek G fol. 35.
(32) GAL, SA I inv. nr. 389.
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2311 PZ Leiden

ARCHEOLOGISCH BODEMONDERZOEK
NAAR HET HUIS COEBEL BIJ

LEIDEN

P. Bitter

Nabij de uitmonding van de Korte Vliet in de Rijn in Leiden stond het huis Coebel, dat in
1573 is afgebroken, in 1973 en 1975 werd door leden van de A.W.N., Afdeling Rijnstreek,
een onderzoek naar de resten van dat huis gedaan. Dat onderzoek kon niet worden afgerond en nader onderzoek werd voorzien zodra vergraving van het terrein ten behoeve van
bebouwing zou gaan plaatsvinden (1).
Het terrein wordt nu bedreigd met vergraving door grondwerk voor woningbouw in het bestemmingsplan Coebel. Van 26 oktober tot en met 19 november 1988 werd daarom door
de Directie Civiele Werken Leiden, sectie Archeologisch Bodemonderzoek, in overleg met
de provinciaal archeoloog, drs. D.P. Hallewas, en met financiële steun van de provincie
Zuid-Holland, een opgraving verricht. Door de eigenaar, Eurowoningen B.V. te Rotterdam,
werd welwillend toestemming voor het onderzoek verleend. Voor de veldleiding en verslaggeving werd door de Directie Civiele Werken aan drs. P. Bitter opdracht verstrekt. Hij werd
bij het veldwerk geassisteerd door vrijwilligers (2).
Van de resultaten van de opgraving en de uitwerking van de vondsten wordt in dit artikel
verslag gedaan. Voor historische gegevens omtrent het huis en haar bewoners zie de
bijdrage van P.J.M, de Baar en drs. I. Nuijten op p. 31.
(3).
De ligging van het huis Coebel
De Coebel werd in de zomer van 1573 gesloopt door Leidse burgers bij de nadering van
de Spaanse belegeraars. De Spanjaarden bouwden daarna vlak ernaast de Waddingerschans. Deze schans is direct na het Ontzet afgebroken (4).
De ligging van de Coebel kan op grond van enkele 16de-eeuwse kaarten worden bepaald.
Het meest nauwkeurig is de kaart van het Spaanse Beleg door Joost Jansz. Bilhamer,
waarvan het origineel verloren is gegaan maar waarvan een kopie bestaat (afb. 1). Bilhamer was de architect van de Spaanse schansen en hij heeft deze dan ook zeer gedetailleerd weergegeven. De Waddingerschans bestond uit een vierkante burcht met een rondeel
tussen de Voorwetering en de Korte Vliet, met ten oosten van de Korte Vliet nog een
rechthoekig voorwerk dat ten noorden van de Coebel lag. Op de kaart staat het huis
Coebel nog ingetekend. Het bevond zich echter middenin het schootsveld van de Waddin-

Afb. 1 Detail van de kaart van
J.J. Bilhamer uit 1574
De kaart is overgeleverd als een kopie van
de hand van J. Stemmers uit 1724
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gerschans, zodat kan worden uitgesloten dat er toen nog iets van overeind stond. Merkwaardig genoeg is op de kaart de Korte Vliet weggelaten. De Coebel stond op enige
afstand van de Rijn. Ook Pieter Sluyter en Jacob van Deventer karteerden het in 1550 en
1565 op deze plek (5).
Op het kadastrale minuutplan van 1845 is in de verkaveling het oorspronkelijke terrein van
de Coebel te herkennen als een ongeveer vierkant perceel aan de Korte Vliet, direct ten
zuiden van enkele smalle percelen langs de Rijnoever (afb. 2). Deze smalle percelen wijken
af van de opstrekkende verkaveling die men langs de Rijnoever zou verwachten doordat
de perceelbreedte en richting van de sloten onregelmatig zijn. Waarschijnlijk hebben deze
afwijkingen te maken met het feit dat hier het voorwerk van de Waddingerschans heeft
gestaan, dat in 1574 is afgebroken (6).
De grondsporen
Het onderzoek in 1988 bestond uit twee fasen. De eerste fase van de opgraving was het
graven van proefsleuven om de omvang van de aanwezige archeologische overblijfselen
vast te stellen, alsmede de mate waarin de overblijfselen waren bewaard dan wel verstoord
door latere grondwerkzaamheden.
Er werden twee lange noord-zuid gerichte sleuven gegraven en één oost-west gerichte
(afb. 3 en 4). Hierbij werden de volgende waarnemingen gedaan.

Afb. 3 Belangrijkste gedeelten van de profielen ter plaatse van:
•
A-B rand van de slotgracht (3),
C-D "kleiwinningskuilen" (2),
E-F diepe sloot aan westkant (6),
G-H diepe sloot (6) en "kleiwinningskuilen" (2).
De met cijfers gemerkte grondsporen worden in de tekst besproken

Afb. 2 De ligging van de opgegraven fundamenten ingetekend in het kadastrale minuutplan van 1845

Afb. 4 Overzichtsplan van de opgraving 1
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In de noord-oosthoek van het perceel werden baksteenfunderingen en een met puin
gedempte gracht doorsneden, die reeds door de A.W.N, waren gelokaliseerd
(spoor 3). Naderhand bleken het de enige funderingen in het hele perceel te zijn.
Het hele zuiddeel van het terrein bleek tot op 1,50 m diepte onder het maaiveld te
zijn afgegraven en met allerlei klei- en zandlagen aangevuld (spoor 5). Hierdoor zijn
alle grondsporen in dit zuiddeel verloren. De afgraving houdt mogelijk verband met
kleiwinning voor steenbakkerijen, die hier vanaf de Middeleeuwen gevestigd waren.
De bovengrond van het gehele terrein bestaat uit circa 50 cm dik vrijwel schoon
opgebracht zand, dat enkele 18de- of 19de-eeuwse potscherven bevatte (spoor 7).
Een oud maaiveld onder dit zand ontbreekt, zodat er voorafgaand aan deze ophoging grond of grasplaggen moeten zijn afgestoken. Hierbij kunnen eventuele opdiepe
grondsporen in de noordhelft van het perceel, niet getroffen door afgraving zoals het
zuiddeel, alsnog zijn opgeruimd.
In het noordelijke niet zo diep afgegraven stuk terrein werden in de noord-westhoek
diverse diepe rechthoekige kuilen ontdekt, die waren gedempt met puin van zeer
zacht gebakken bakstenen of met zandige klei (sporen 2). Deze kuilen waren precies
even diep als een 50 cm dikke, zeer zware kleilaag (tussen 0,70 m en 1,20 m onder
N.A.P.). Het baksteenpuin was niet voor metselwerk gebruikt want het was niet voorzien van mortel. De beste verklaring is, dat het putten voor kleiwinning ten behoeve
van baksteenproduktie betreft, die zijn gedempt met misbaksels en met onbruikbare
zandige grond van de bovenlaag. De grote steenmaten van het puin wijzen op 13deof 14de-eeuwse dateringen: de A.W.N, vond stenen van 34x16x8,8 en
31x14x7,5/8,5 cm, in 1988 werden stenen van ..x14/14,5x7/7,5 cm gevonden (7). De
stenen voldoen niet aan de gebruikelijke maatverhoudingen lengte:breedte:hoogte:
- 4:2:1 - wellicht was dit de produktiefout waarvoor ze zijn weggeworpen.
Verder zaten er tussen het puin tegelfragmenten, ongeglazuurd en 2,5 cm dik.
Aan de zuidkant van het terrein bevonden zich twee gedempte sloten, één in zuidoost-noordwest richting en één in oost-west richting (sporen 1a en 1b) die ouder
waren dan de klei-afgraving. De eerstgenoemde heeft vreemd genoeg een andere
richting dan de huidige kavelrichtingen. In deze sloot werden enkele 15de-eeuwse
potscherven gevonden. De klei-afgraving is dus in de 15de eeuw of later verricht.
Aan de westkant van het terrein werd een 5 meter brede en vanaf het maaiveld
2 meter diepe noord-zuid lopende sloot gevonden die was volgestort met grof puin
waarin veel potscherven uit de late 16de of de eerste helft van de 17de eeuw werden aangetroffen (spoor 6). Deze sloot doorsnijdt de klei-afgraving van de zuidhelft
van het terrein. De functie van deze diepe sloot is onduidelijk.
Fase 2 van de opgraving was het graven van twee werkputten aan de noordkant van het
terrein in het niet diep afgegraven gedeelte. Een deel van het terrein aan de noordkant
was verstoord door een vrij recente schuur met een diepe betonnen mestput (afb. 4:
spoor x).
De opgraving van de in 1975 aangetroffen funderingen leverde nieuwe gegevens op (afb. 5).
Het gebouw was rechthoekig, buitenwerks ca. 8 x 22 m, met een ca. 5 m brede en
1,5 m diepe omgrachting. Er konden in het funderingswerk drie bouwfasen worden
onderscheiden.
Van de 1ste bouwfase zijn alleen aan de noordkant en in de noordoosthoek nog de
50 cm brede funderingen aangetroffen (spoor 4a). Deze waren op een 5 cm dik
laagje mortelpuin als grondverbetering/werkvloer gezet. Deze funderingen moeten
destijds ongeveer 1 m diep zijn ingegraven. Door elkaar gebruikt zijn zachte rode
bakstenen van 20x10x4,5 cm en 19/19,5x9/9,5x4,5 cm, zonder herbruikt materiaal.
De funderingen van de 1ste bouwfase zijn in de 2de bouwfase grotendeels vervangen door dieper en zwaarder uitgevoerd funderingswerk (spoor 4b). Blijkbaar is het
gebouw herbouwd op exact dezelfde plaats, aan de noord- en noordoostkant nog
op de oude funderingen en verder op nieuwe. Men heeft hiervoor dezelfde steensoorten gebruikt als in de 1ste bouwfase. Van de zuidgevel resteert slechts een
puinspoor. De funderingen van de 2de fase zijn beduidend zwaarder, met versnijdingen verbreed tot een grondvlak van 1 meter en met onder de buitenrand van de
fundering nog een soort grondverbetering van gestapelde stenen. Van een groot deel
van de westgevel is alleen deze grondverbetering aanwezig. De reden voor deze
zwaardere funderingen was vermoedelijk dat de lengtegevels naar buiten werden
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Afb. 5 Opgegraven funderingen in grondplan en in doorsneden

weggedrukt door het verschil in gewicht van de kleimassa erbinnen ten opzichte van
de gracht erbuiten. Ook de vernieuwde funderingen zouden op den duur hiertegen
niet afdoende zijn, zoals wel blijkt uit de plattegrond van de opgegraven funderingen
waarin de gevels een uitholling naar buiten vertonen. Tegen de binnenzijde van de
oostgevel was een zwaar dwarsgelegen fundament gemetseld, in verband met de
gevel, waarvan de functie een raadsel is (spoor 4c). Binnenin de hoek tussen dit
dwarsbiok en de gevel is een kwartrond stuk muurwerk gemetseld, terwijl hier in de
buitenmuur een opening is uitgespaard. Waarschijnlijk is het de stortkoker van een in
het muurwerk opgenomen privaat.
In de 3de bouwfase werden de beide eindgevels herbouwd. Buitenlangs de oude
fundering van de noordgevel is in de 3de bouwfase een nieuwe gevel geplaatst
waarbij tevens de noordwesthoek van het pand is vervangen (spoor 4d). De fundering was 1 m diep met maar één versnijding en slechts 30 cm dik. Gebruikt zijn
sloopstenen van de 1ste en 2de fase, alsmede nieuwe bakstenen van
18/x8,5x9x4/4,5 cm, hardgebakken en geelgevlekt bruinrood van kleur.
In 1573 zijn bij de sloop van het gebouw de muren grotendeels naar buiten toe
omgetrokken, zodat massa's puin en grote muurbrokken in de gracht belandden.
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Naast de westgevel bleken alleen bakstenen uit de 2de (en 1ste) fase voor te komen
zodat kan worden aangenomen dat in de 3de bouwfase grote delen van het oude
gebouw zijn gehandhaafd. In de gracht ten zuiden van het gebouw werd in het puin
een brok muurwerk van alleen stenen van 18/18,5x9x4/4,5 cm gevonden zodat aangenomen kan worden dat behalve de noord- ook de zuidgevel geheel of gedeeltelijk
in de 3de fase is herbouwd.
Vlak naast het privaat uit de 2de bouwfase werd aan de buitenzijde een tweede
privaat aangebouwd met stenen van 18/18,5x9x4/4,5 cm (spoor 4e). De opening van
het oudere privaat werd in de 3de fase niet gedicht zodat het vermoedelijk is gehandhaafd. Het feit dat gelijktijdig de stortkokers van twee privaten zich zo dicht bij
elkaar bevonden kan betekenen, dat één van de privaten zich op een verdieping bevond.
Ten zuiden van het gebouw werden in 1975 de afgebroken stompen gevonden van
enkele zware brugpalen. Hieraan zijn er nog een paar toegevoegd. De palen, in
doorsnede rechthoekig met een afmeting van ongeveer 10 bij 15 cm, waren niet
aangepunt en ingeheid maar hadden platte koppen en waren simpelweg in de
grachtbodem gezet. Ze vormden een rij vlak langs de zuidgevel en een rij middenin
de gracht. Mogelijk is het grondplan van de brug niet volledig doordat enkele palen
kunnen zijn uitgetrokken.
Na 1573 heeft men de ruïne nog enige tijd laten liggen, want er heeft zich in de
gracht over de puinlaag heen een donkerbruine sublaag met rietresten gevormd. De
gracht moet nog jarenlang een ondiepe poel zijn geweest voordat men deze dempte
met klei, zand en puingruis.
Gevonden voorwerpen
Het merendeel van de 205 aardewerkfragmenten uit de opgraving is afkomstig uit de puinen slibopvulling van de noord-zuid gerichte sloot aan de westkant (spoor 6a) en is dateerbaar in de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw (8).
Enkele relatief vroege potscherven kwamen uit de klei waarmee een sloot aan de zuidkant
(spoor 1a) was gedempt, namelijk een 15de eeuwse bodemscherf van een rood aardewerken kamerpot "met ziel" en een grijze steengoedscherf met radstempelversiering uit Langerwehe.
Verder kwamen er 11 fragmenten van rood aardewerk en 1 van grijsbruin steengoed uit.
Van direct aan de bewoning van het huis toe te schrijven voorwerpen werd uiterst weinig
gevonden. Vloerniveaus binnen het gebouw waren vergraven en er was geen beerput. Uit
de puinlaag (3b) in de gracht, van de sloop in 1573, komen 3 scherven Duits steengoed
met grijs/bruin zoutglazuur (twee platte bodems met voetring) (9) en 14 rood aardewerkfragmenten. Van de laatstgenoemde verdient een grote vrijwel complete zalfpot speciale
vermelding. Deze heeft een platte bodem en een met een knik gemarkeerde iets uitgebogen rand. Uitwendig is de pot versierd met een groengeglazuurde sublaag. De ongewoon
nadrukkelijke draairibbels inwendig, in het midden van de bodem tot een spitse punt gedraaid, kennen we niet uit het normale rode aardewerk en doen vermoeden dat het een
import-artikel is.
Onderin de gracht bevond zich een dunne sublaag (spoor 3a) die in totaal slechts 1
scherf van Waldglas en 3 potscherven prijs gaf, namelijk 1 van grijs zoutgeglazuurd steengoed en 2 van rood aardewerk, 15de of 16de eeuws. Behalve leifragmenten van de dakbedekking werden er ook stukken in gevonden van glas-in-lood vensters met sterk verweerd
glas erin (afb. 6). Een van de stukken heeft het patroon van een wapen (een samengesteld wapen met twee of meer velden), helaas incompleet. Ook waren er losse fragmenten
van allerlei rood, blauw en lichtgroen gekleurde ruitjes en enkele van gebrandschilderd
kleurloos glas.
In 1975 is bij de Coebel ook een fragment gevonden van een kacheloventegel, gemaakt
van donkergroen geglazuurd witbakkend aardewerk en waarschijnlijk geproduceerd in of
nabij Keulen. Het gaat om een stuk lijstwerk, dat is versierd met een fries waarin gebladerte en een medaillon van een Januskop zijn verwerkt. Het dateert uit het tweede of derde
kwart van de 16de eeuw (10). Het zal ofwel aan een ovenkachel, ofwel als afwerking van
een schouw zijn gebruikt.
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Afb. 6 Glas-in-lood fragmenten, gezien vanuit de binnenzijde.
G = geel, R = rood en B = donkerblauw. De overige fragmenten zijn kleurloos.

Aan de buitenrand van de gracht werd aan de oostkant van het huis een kleine houten
tonput aangetroffen (spoor 4f). De functie is onduidelijk, mogelijk dateert hij van na de
sloop van de Coebel. De tonput was opgevuld met schoon zand maar onderin bevonden
zich twee rood aardewerken potscherven uit de 16de of 17de eeuw (11).
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Van de overige opgegraven voorwerpen is weinig vermeldenswaard. Wel moet nog worden
gewezen op een aantal aardewerkvondsten uit 1975 (12). Het betreft 7 fragmenten en
2 complete voorraadpotten van rood aardewerk en 1 fragment en 1 complete kan van
steengoed met grijsbruin zoutglazuur uit Langerwehe. Het steengoed is voorzien van een
radstempel, heeft een spitse randvorm en wordt gedateerd in de late 14de tot midden
15de eeuw (13). De beide complete rode voorraad potten staan op lobvoeten en dateren
vermoedelijk uit dezelfde periode. Helaas is van de vondsten uit 1975 de exacte vindplaats
niet gedocumenteerd. In 1988 zijn in secundaire context nog drie potscherven gevonden
van het Langerwehe steengoed. Zowel in 1973-75 als in 1988 is geen enkele scherf Siegburg steengoed gevonden, een materiaal dat tussen omstreeks 1300 en 1450 in de gebruikskeramiek overheerste. Dit gegeven, gecombineerd met het gevonden Langerwehe
steengoed en de rood aardewerken vormen, doet een datering voor de vroegste bewoning
van het terrein veronderstellen omstreeks het tweede of derde kwart van de 15de eeuw.
Conclusies
Het archeologisch bodemonderzoek naar het huis Coebel heeft de funderingen aan het
licht gebracht van een rechthoekig gebouw met omgrachting. De belangrijkste vraag die
nu moet worden beantwoord is, of de opgegraven resten inderdaad van het huis Coebel
zijn.
Het antwoord op deze vraag wordt geleverd door toetsing daarvan aan drie 16de-eeuwse
kaarten van de hand van resp. Pieter Sluyter (1550), Jacob van Deventer (1565) en Joost
Jansz. Bilhamer (1573).
Op de twee eerstgenoemde kaarten is het Huis verscholen tussen bomen en steekt slechts
een onduidelijk dak hierboven uit (afb. 7). Ten noordwesten hiervan staat een ronde toren
met een hoog spits dak. Van deze toren is niets teruggevonden hetgeen kan worden
verklaard doordat hij noordelijk van het huis stond en de eventuele resten opgeruimd
kunnen zijn bij de aanleg van de Waddingerschans. Ten westen van het Huis is een eenvoudiger klein huis getekend. Dit is niet omgracht en lijkt ook veel eenvoudiger dan het
opgegraven bakstenen bouwwerk. De schets suggereert een gevel met een stiepelteken,
hetgeen op een houten constructie wijst. Van zo'n gebouw is in het opgravingsterrein niets
teruggevonden. De verklaring zal zijn, dat het dermate ondiep gefundeerd was dat de
overblijfselen zijn opgeruimd toen de bovenlaag van het terrein werd afgegraven. De bovenste 50 cm van het hele terrein is immers een 18de- of 19de-eeuws zandpakket.
Het hoofdgebouw is duidelijk zichtbaar op de tekening van Bilhamer, die middenin een
groot vierkant perceel een gebouw met verdiepingen toont. Het kleine huis aan de westkant ervan ontbreekt. Het hoofdgebouw tekent hij als drie asymmetrisch samengevoegde
bouwelementen, elk met een eigen dak, op een rechthoekig grondplan. Het middendeel
heeft een tentdak, het rechterdeel een zadeldak en van het linkerdeel is het dak niet goed
te zien. Deze schets kan men om drie redenen relateren aan de opgegraven funderingen.
Ten eerste heeft het getekende pand een rechthoekige plattegrond met ongeveer dezelfde
noord-zuid oriëntatie als de opgegraven resten. Met enige goede wil zou men zelfs in een
krabbeltje aan de rechterkant de houten brug aan de zuidkant kunnen zien.
Ten tweede kan het geschetste linkerdeel overeenkomen met de opgegraven herbouw van
het noorddeel uit de 3de bouwfase (spoor 4d). Het onderscheid in het midden- en rechterdeel is in de opgravingsplattegrond niet aan te wijzen maar de funderingen zijn hier dan
ook deels weggebroken. Wel kan ook voor het zuiddeel een ingrijpende verbouwing of
herbouw in de 3de bouwfase worden verondersteld aan de hand van het puin in de
gracht, zoals hierboven is betoogd. Naar de juiste toedracht kan men slechts gissen maar
wellicht bestond de bovenbouw in de 2de bouwfase reeds uit een hoger middenstuk? Het
merkwaardige dwarsfundament (4c) binnen tegen de oostgevel zou dan op een of andere
wijze verband kunnen houden met dit hogere middenstuk.
Ten derde vertegenwoordigt de opgegraven fundering een gebouw met een hogere status
dan een gewone boerderij. Grachten van 5 m breed zijn uit deze tijd alleen bekend van
ridderhofsteden en omgeven dan telkens het hoofdgebouw (14). De gevonden glas-in-lood
fragmenten en het stuk kacheloventegel duiden op een zekere luxe afwerking van het Huis.
De potscherven tussen het puin in de gracht laten zich goed rijmen met de sloopdatum
van de Coebel in 1573. Voor de stichting van het Huis zijn argumenten voor een datum
omstreeks het tweede of derde kwart van de 15de eeuw aan te dragen.
Het Huis kan het best worden getypeerd als een buitenverblijf zoals er in die tijd door
rijke stedelingen vele zijn gesticht (15).
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Afb. 7 Detail van de kaart van P. Sluyter, 1550

Afb. 8 Fragment van een steengoed
baardmankruik, begin 16de eeuw

Afb. 9 Kaoheloventegel van donkergroen
geglazuurd witbakkend aardewerk,
gevonden in 1975,
2de-3de kwart 16de eeuw
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Afb. 10 Rood aardewerken Albarello
met groen glazuur, 16de eeuw

Afb. 11 Overzicht opgraving

50

Noten
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

Suurmond-van Leeuwen 1979, 11-12.
M. Vergeer, B. Snelder en M. Groothedde.
de Baar en Nuijten 1990, 31
Van Oerle 1975, 278-289 en kaart 34.
De kaart van Pieter Sluyter werd opgemaakt naar aanleiding van een geschil tussen "Dire Cobel vander
Loo" en het stadsbestuur over plannen om kalk- en steenovens te verplaatsen (zie Huussen 1969).
Op de kaart van Braun en Hogenberg uit 1574, waarop de Waddingerschans staat ingetekend zonder
voorwerk, stroomt de Korte Vliet pal langs het rondeel. Op enkele 17de-eeuwse kaarten, toen de schans
weer was opgeruimd, staat de ligging van het voormalig huis de Coebel onnauwkeurig aangegeven.
Grondboringen in het terrein ten noorden van het opgegraven perceel wezen een geheel verstoorde
bodemopbouw uit. In plaats van natuurlijke gelaagde klei- en zandafzettingen werd tot op minstens 2 m
diep een pakket opgebracht zand aangetroffen.
Van het onderzoek van de A.W.N. berust documentatie in het archief van de D.C.W.
Vondstnummer 18, onderste puinlaag: 1 fragment grijs Langerwehe steengoed; 8 fragmenten steengoed
met grijs/bruin zoutglazuur o.a. een Baardmanscherf uit ca. 1500 en een vlakke bodemscherf met voetring uit de 16de of eerste helft 17de eeuw; 154 fragmenten rood aardewerk o.a. typologie Bitter 1988
afb. 12: 14 randscherven type 30 (waarschijnlijk deels als grape-variant), 2 randscherven grape 6B,
3 randscherven eetkom 38, 2 randscherven type 23B (deels mogelijk als grape-variant).
Vondstnummers 14, 15, 19 en 20, opvullingen: 1 oor wit steengoed kan met zoutglazuur, 1 fragment
steengoed met grijs/bruin zoutglazuur, 3 fragmenten rood aardewerk, 2 fragmenten biauwbeschilderde
majolica, 1 randscherf Weserbord, 1 wandscherfje blauwbeschilderd porselein.
Dergelijke bodems werden gemaakt in Duitse steengoedcentra van begin 16de tot midden 17de eeuw.
Zie o.a. Hurst, Neal en Van Beuningen 1986, 176-221.
Zie Unger 1988. Renaissance-motieven zoals van het fragment uit de Coebel dateert zij vanaf het 2de
kwart van de 16de eeuw. Vanaf eind 16de eeuw kwamen alleen eierlijsten en figurale motieven voor in
het lijstwerk.
Een wandscherf en 1 randscherf Bitter 1988 type 6.
Collectie Rijksmuseum van Oudheden, inv.nr. h. 1983.11.53. Van rood aardewerk zijn volgens typologie
Bitter 1988 afb. 12: 1 bodemfragment grape 8, 1 randfragment grape 1/5, 1 fragment deksel 11,1
randfragment voorraadpot 27 met schubbenrand, 1 complete kan 26 en 1 complete pot 27; alsmede
1 scherf en 1 complete steengoedkan uit Langerwehe.
Vergelijk Neal, Hurst en Van Beuningen 1986, 184-190.
Hoek 1981, Schuyf 1981.
Zie Schuyf 1981.

Afb. 12 Detail opgraving

Afb. 13 Opgravingswerkzaamheden
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DE MIEUWSTEEGBRUG TE LEIDEN
L. Barend regt

Waar het Steenschuur overgaat in het Rapenburg verbindt de Nieuwsteegbrug (afb. 1) de Nieuwsteeg met de Douzastraat. De algehele toestand waarin die (vaste) brug allengs verkeerde is
aanleiding geweest in 1989 tot algehele vernieuwing over te gaan. Ofschoon van de bouwgeschiedenis van de brug wel iets bekend is, ontbreken (tenminste) (de) bouwtekeningen. Teneinde
zoveel mogelijk leemtes in de geschreven en gedrukte stukken op te vullen is tijdens de amovering van de brug op aan het licht komen van bouwhistorische aspecten gelet. De door Grondmechanica Delft geadviseerde wijze van uitvoering i.v.m. het voorkomen van schade aan de omringende bebouwing, maakte het helaas niet mogelijk dat gedetailleerd te doen.

Afb. 1 De noordgevel van de vernieuwde Nieuwsteegbrug

Afb. 1 De zuidgevel van de vernieuwde Nieuwsteegbrug
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Afb. 2 Doorsnede brugdek in de as doorvaart 1897-1989

De overspanning
Op grond van hetgeen aan de onderzijde van de brug te zien was en van de wetenschap dat in
1897 de gemeente in eigen beheer de brug heeft voorzien van troggewelfjes (1) werd ervan
uitgegaan dat de overspanning bestond uit ijzeren I-profielen waartussen gemetselde troggewelfjes. Tijdens de sloop bleek deze aanname juist (afb. 2). Opvallend was echter, dat in de bovenflenzen van de l-liggers op regelmatige afstanden gaten met daarin soms nog boutresten aanwezig waren.
Het bestek en voorwaarden waarnaar in 1864 de brug is verbouwd (2) is als één der weinige uit
de 19de eeuw niet verloren gegaan. Daaruit blijkt dat op de I-profielen in 1864 een houten bevloering moest worden aangebracht, een zgn. houten onder- en bemetselde bovenvloer, tezamen
twee voetpaden (trottoirs) en een midden- of rijpad vormende.
De eikenhouten vloerdelen voor de trottoirs moesten 50 streep (5 cm) dik en die voor het rijpad
60 streep zwaar en 30 à 35 duim breed zijn.
Deze breedte komt als werkelijk duimen bedoeld zouden zijn neer op 75 à 88 cm. Dat is een
houtbreedte die weliswaar niet onverkrijgbaar zou zijn geweest maar dan toch wel met bijzonder
grote moeite. In dit bestek is dan ook de "fout" gemaakt om de maten van het toen redelijk
recent ingevoerde metrieke stelsel nog te benoemen met de oude namen: voor 1 m - 1 el, voor
1 cm - 1 duim en voor 1 mm - 1 streep. Het is goed om op deze "fout" in gegevens uit die tijd
bedacht te zijn.
De vloerdelen (planken zegt het bestek) moesten dicht tegen elkaar gedreven en met schroefbouten aan de liggers bevestigd worden.
De bevloeringen van de trottoirs moesten worden "bemetseld met een platte laag van ouden
steen, in sterke basterd". Daarover een glad geschuurde "portland bekleeding" (een laag specie
met portland cement), terwijl het rijpad met "keien in portlandsche cement bemetseld" moest
worden. Bezien door een bril van onze tijd een heel merkwaardige constructie: relatief weinig
elastisch metselwerk op elastisch en voor weersinvloeden gevoelig hout. Afb. 3 toont een reconstructie.
Het archiefonderzoek leidde, min of meer vanzelfsprekend, tot het verkrijgen van gegevens van
enkele andere bruggen. Zo bleek ook het bestek voor de vernieuwing in 1864 van de Koepoortsbrug nog aanwezig te zijn (3). Daarin is de aannemer eveneens voorgeschreven de houten voetpaden en het idem rijdek op de ijzeren draagconstructie te bemetselen. De in 1867 vernieuwde
Oranjebrug had eveneens een soortgelijke constructie (4).
Deze kennis leidde tot een nieuwe vraagstelling: wat kan de bedoeling van de bemetseling van
trottoirs en rijpaden geweest zijn, nu alle vaste bruggen die in de jaren '60-70 van de vorige
eeuw zijn vernieuwd en waarvan nog iets naders bekend is een ijzeren draagconstructie waarop
houten bemetselde vloeren hebben. De bemetseling is enerzijds een sterke vergroting van het
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Afb. 3 Doorsnede brugdek in de as doorvaart 1864-1897

eigen gewicht van de brug die anderzijds niets bijdraagt tot de sterkte. De functie kan niet anders gezien worden dan een zgn. slijtlaag.
Voertuigen zijn in die tijd van wielen met ijzeren banden voorzien en werden getrokken door
paarden. Dat kan de nodige slijtage van houten dekken hebben gegeven en vandaar een stenen
slijtlaag. Dit lijkt een redelijke verklaring voor de bemetseling van de rijpaden. Maar waarom dan
een bemetseling van de trottoirs?
Ofschoon het nauwelijks voorstelbaar is lijkt de verklaring te zijn dat men zo gewend was aan
steenachtige dekken van vaste bruggen voor meer dan alleen voetgangers dat dat de reden
geweest is waarom men rond het midden van de 19de eeuw houten dekken op een nieuwerwetse stalen constructie bemetselde.
Werd tenslotte de Nieuwsteegbrug in 1897 voorzien van "steekwulven tussen de binten", bij de
Groenhazenbrug, was dat, ter gelegenheid van een algehele vernieuwing, al in 1891 het geval (5). De Neksluisbrug, de 1ste Waardbrug en de Oranjebrug kwamen in 1898 aan de
beurt (6).
Het lijkt er dus op dat men in het laatste decennium van de 19de eeuw daar waar nodig overging tot het maken van troggewelven tussen de ijzeren binten, waarop een gemetselde "rijvoering", in een aantal gevallen ter vervanging van een houten bemetseld dek. Dan echter is de
bemetseling functioneel: de draagconstructie voor voet- en rijpaden is dan staal met metselwerk
waarop metselwerk als afwerking uitstekend past.
De onderbouw
Na de verwijdering van de overspanning bleek dat de I-liggers in de landhoofden waren opgelegd geweest op grote blokken natuursteen die aan één zijde bewerkt waren. Dit strookt met het
bestek voor de verbouwing in 1864 (2) waarin expliciet is voorgeschreven dat de afkomende
blokken natuursteen uit de bogen van de te slopen brug moeten worden gebruikt als oplegblokken voor de nieuw aan te brengen ijzeren liggers.
Opvallend was de ruwheid van de landhoofden in de doorvaart van de brug. Die was zelfs zo
groot dat bij de opname voor de vernieuwing dat voorshands werd aangezien voor verkankerd
metselwerk. Dit oppervlak was echter het gevolg van de wel bijzonder zuinige wijze van werken
in een tijd dat werkkracht nog heel goedkoop was. De aannemer van het bestek voor de verbouwing van de brug in 1864 werd namelijk voorgeschreven de gemetselde korfboog die de
overspanning in 1864 vormde zo te verwijderen dat ter weerszijden verticale vlakken als landhoofd ontstonden. Ze dienden te worden bepleisterd, waarschijnlijk om ze enigszins toonbaar te
maken.
Ook bij de verbouwing van de Oranjebrug is deze methode gevolgd (4).
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Afb. 4 Paalfundering 1648
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De in 1989 gesloopte brug was, zo mag inmiddels duidelijk zijn geworden, in 1864 ontstaan door
een (ingrijpende) verbouwing van de toen aanwezige brug. Van deze laatste is in 1989 aangenomen dat het de brug is die in 1648 volgens de nu nog aanwezige bestekken (7) werd gebouwd
en waaraan in 1808 na de ontploffing van het kruitschip omvangrijke herstellingen werden uitgevoerd (8). De aanname dat het de in 1648 gebouwde brug moest zijn werd gegrond op het feit
dat voor zover nog aan het exterieur te zien was de brug voldeed aan de specificatie gegeven
in de bestekken van de brug die in 1648 is gebouwd.
Uit die bestekken blijkt dat de bruggehoofden van de in 1648 gesloopte brug zijn gehandhaafd
en dat het nieuw gemaakte metselwerk moest worden gekoppeld met het oude.
Het 17de eeuwse bestek voor het metselwerk bepaalt dat de aannemer direct nadat het heiwerk
gereed is en de funderingsvloeren zijn gelegd met het metselen moet beginnen.
Wanneer derhalve bij de sloop van de brug in 1989 zou worden geconstateerd dat achter elk
der landhoofden en vleugels van de brug zich nog een bruggehoofd bevindt en die landhoofden
en vleugels onderheid zijn dan mag de bovengenoemde aanname tot zekerheid vergroot worden.
Die zekerheid werd verkregen: èn achter elk der landhoofden en vleugels bevond zich het bruggehoofd èn de landhoofden en vleugels waren onderheid zodat inderdaad in 1989 het in 1648
gemaakte werk, gewijzigd in 1808 en 1897, is gesloopt. Hierbij valt het volgende aan te tekenen.
Een bestek voor het maken van een paalfundering is niet gevonden. Het was echter in die tijd
niet ongebruikelijk dat de stad paalfunderingen in eigen beheer maakte (9).
De aangetroffen paalfundering is aangegeven in afb. 4. Zij bestaat uit balkroosterwerken, van
hergebruikte (10) naaldhouten balken, afm. 15 x 18 cm, waarvan de roosters voor het merendeel
vol met palen geheid waren. De palen waren 12 x 20 cm zwaar en voor ca 65% ongeveer 4 m
en voor het overige 2 m lang.
Het is een funderingswijze die reeds eerder in Leiden werd aangetroffen o.m. bij de fundering
van de Rijnsburgerpoort (11) en die te karakteriseren is als een grondverbetering. Desalniettemin
is zij opmerkelijk.

Afb. 5 Doorsnede in 1989 gesloopte landhoofden
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Afb. 6 Horizontale doorsnede
in 1989 gesloopt metselwerk op NAP

Het lijkt er op dat men bij beide nieuwe landhoofden na het droogzetten van het desbetreffende
grachtgedeelte direct voor de bruggehoofden van de vervangen brug een aantal palen heeft
geslagen die een dubbele functie hebben: enerzijds doen zij dienst als grondkering om er voor
te zorgen dat er bij de grondwerken geen grond van onder het oude bruggehoofd kan uitzakken
en anderzijds zijn het gewoon funderingspalen voor de nieuwe landhoofden. Dat er graafwerk is
verricht blijkt uit het bestek (7) voor het maken van de dammen: de aannemer moet ter weerszijden van de oude brug buiten de oude fundamenten ter lengte van ca. 130 voet de aangetroffen
grondslag tot een aangegeven peil verlagen. Hetgeen toen als uitvoeringsmethode is aanvaard
was niet zonder risico. Uit afb. 5 blijkt dat de onderzijde van de fundering van het oude bruggehoofd ca 50 cm hoger ligt dan de onderzijde van de fundering van het nieuwe landhoofd.
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Tijdens het graaf- en heiwerk (van de bovengenoemde palenrij) werd de grond onder het oude
bruggehoofd niet gesteund waardoor grondafschuiving is opgetreden. Bij de uitvoering van de
sloopwerken is geconstateerd dat sommige van de palen uit de palenrij i.p.v. vöör (deels) onder
het oude bruggehoofd zijn gesitueerd hetgeen alleen maar mogelijk is als het bruggehoofd zich
(naar het water toe) heeft verplaatst.
Van het zuidelijke landhoofd ontbreken in twee roosters alle palen en van de dubbele palenrij
aan de landzijde van het balkroosterwerk ontbreken grote delen. Deze omstandigheden zijn te
kwalificeren als onvoldoende werk.
Opmerkelijk is voorts de plaats van het landhoofd en vleugels op de fundering (afb. 5). Een
redelijke verklaring voor het verschil tussen de noord- en zuidzijde is niet te geven.
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De afbeeldingen 5, 6 en 7 tonen hetgeen aan metselwerk aan het licht kwam. Duidelijk is dat
sprake is van twee bruggen. De eerste brug, van voor 1648, is gesloopt tot ca NAP en daaroverheen is de tweede brug gebouwd.
De oudste brug heeft aan de westzijde een vlakke gevel over de gehele breedte van het water;
het zal een imposanter beeld hebben gegeven dan de schuine vleugels van de latere brug.
Ter bescherming van de brug tegen passerende schepen heeft de brug van vöör 1648 een waterband van ledesteen. Op afb. 8 is daar een deel van te zien. Tevens lijkt het dat, om de schepen wat van de muur af te houden, er een soort 'geleidepalen' waren geplaatst.
Was bij het zuidelijk landhoofd het bruggehoofd van de brug van voor 1648 nog geheel aanwezig, bij het noordelijk was dat deels verdwenen, waarschijnlijk om een rioolput te kunnen plaatsen. Naast de "omloop" van de waterband toont ook het metselwerk, daar waar de noordwestelijke vleugel aansluit op de walmuur (afb. 9) aan dat daar ooit een andere situatie was.
De vleugels van de in 1648 gebouwde brug bleken te bestaan uit twee voor elkaar staande muren. De reden hiervan is zeer waarschijnlijk dat bij herstelwerkzaamheden aan de oorspronkelijk
ongetwijfeld uit één stuk gemetselde muur de aan weer en wind blootgestelde voorzijde is weggebroken en vervangen door een nieuwe die niet in verband met het gehandhaafde deel van de
muur is gemetseld.
Onderzoek naar de middenpijler van de in 1648 gesloopte brug heeft geen resultaat gehad: de
sloop is grondig uitgevoerd.
Tenslotte moet melding worden gemaakt van de vondst van metselwerk van moppen met afm.
29,5 x 14,5 x 8,5 cm. Dit metselwerk werd aangetroffen achter het noordelijke landhoofd in de
lijn van de aangrenzende walmuren, afb. 5. De onderzijde bevond zich op p NAP - 2 m, d.i. ca
1,4 m onder het huidige peil van het water in het Rapenburg. In de nabijheid ervan werd een
ongeordende stapeling van moppen met afm. 26 x 12 x 6 cm gezien. Aan deze steen was geen
metselspecie gehecht. Het merendeel betrof halve en driekwart steen. Waarschijnlijk betreft het
restanten van de 13de eeuwse stadsmuur ter plaatse.

Afb. 8 Het landhoofd van voor en dat van na 1648
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Afb. 9 Aansluiting gesloopte NW-vleugel op walmuur

Noten
(1)

Verslag van den toestand der gemeente Leiden over het jaar 1897, p. 87.
Omtrent de noodzaak van deze wijziging wordt niets vermeld noch in het Verslag noch in de Memorie van toelichting tot de Begrooting der inkomsten en uitgaven van de gemeente Leiden voor de dienst, van het jaar 1897
(Gemeentearchief Leiden (GAL), Bibl. Leiden e.o., nr. 18665 p.48). In de laatste wordt volstaan met: De houten
bekleeding der ijzeren liggers vervangen door troggewelven ƒ 750,--.
(2) GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 22058.
Omtrent de urgentie van die verbouwing geven de Memories van toelichting op de Begrooting der inkomsten en
uitgaven van de gemeente Leiden voor de dienst van het jaar 1863 (GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 18665, p. 30) en
die van het jaar 1864 (GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 18665, p. 33) lichtelijk tegenstrijdige argumentatie.
1863: "Onderscheidene bruggen vereischen bovendien verbetering en vernieuwing, terwijl de verlaging der
"Noordeindsbrug en der "Nieuwsteegbrug enz. nog uitstel toelaten."
1864: "
de reeds vroeger besproken wenschelijkheid om de brug "over het Rapenburg aan de Nieuwsteeg,
"welke nu in zoodanigen "toestand verkeert, dat tenminste fl 1000,- voor onvermijdelijke herstelling moet
"worden besteed, te verlagen tot op "eene gelijke doorvaarthoogte als de nabij gelegene Vlietsbrug en de in
"het vorig jaar vernieuwde "Hoogewoerdsbrug
"
Ook tijdens de behandeling van de begroting 1864 in de gemeenteraad, zie het Verslag van de Handelingen van
de Gemeenteraad van Leijden 1863, (GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 15172 p. 20.4 en 20.5) wordt door leden van het
college van b en w om het hardst geroepen dat de Nieuwsteegbrug nodig moet worden aangepakt. Het lijkt
echter dat dit slechts gebeurt omdat het past in het dan ook aan de orde zijnde plan voor de demping van de
Koepoortsgracht, de huidige Doezastraat.
(3) GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 21989/01.
(4) GAL, Bibl, Leiden e.o. nr. 22075.
(5) GAL, Bibl. Leiden e.o. nr. 21928 p.
(6) Verslag van den toestand der gemeente Leiden over het jaar 1898, p. 89.
(7) GAL, SAH inv.nr. 1392, 63-68vo Verhuring en besteding boek L.
(8) GAL, SAH, inv.nr. 5183, Bestekken van Stadswerken 1803-1814, Bestek nr. 3 d.d. 28/1/1808.
(9) Vr. med. P.J.M, de Baar.
(10) Ter plaatse van het midden van de grootste breedte van de balken waren rechthoekige gaten ( 4 x 9 cm, h.o.h. 46
cm) gemaakt die op een eerdere functie van het hout wijzen. Het is niet gelukt om de oorspronkelijke functie te
achterhalen.
(11) L. Barendregt, "De funderingen van het bolwerk De Put, de Haarlemmer-of Rijnsburgse poort en de Kerkpleinbrug
in Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1982, Leiden 1983, 49.
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Mal en afgietsel (rechts) van een engel (cat. nr. 39)
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PIJPAARDEN BEELDJES UIT LEIDSE BODEM
E.V. Henry-Buitenhuis

In het afgelopen jaar werd door drs. E.V. Henry-Buitenhuis en drs. M.E. Kleiterp op tweeerlei wijze onderzoek verricht naar pijpaarden beeldjes en reliëfs, die in Leiden gevonden
zijn.
Het uitgangspunt voor dit onderzoek vormde enerzijds de collectie van de sectie Oudheidkundig Bodemonderzoek van de gemeente Leiden en anderzijds pijpaarden vondsten afkomstig uit Leiden, die zich in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden bevinden.
Het resultaat van het onderzoek is neergelegd in een tweetal artikelen van bovengenoemden. Overleg en uitwisseling van gedachten tussen de auteurs en het contact met drs.
M.L Caron van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en met
drs. M. Halsema-Kubes van het Rijksmuseum te Amsterdam hebben op inspirerende wijze
tot de totstandkoming van beide artikelen bijgedragen.
inleiding
Soms treft men bij archeologische vondstcomplexen tussen het aardewerk, steengoed en
ander gebruiksgoed kleine beeldjes aan. Deze beeldjes zijn meestal gemaakt van witte klei
en stellen in het algemeen figuren van heiligen voor. Hun hoogte varieert van ca. 7 tot ca.
13 cm. Zij worden hoofdzakelijk gedateerd in de 15de eeuw.
In onderstaand artikel wordt een overzicht getoond van die pijpaarden beeldjes, die tot de
collectie van de sectie Oudheidkundig Bodemonderzoek van de gemeente Leiden behoren,
van religieuze aard zijn en in Leidse bodem zijn aangetroffen, aangevuld met enkele exemplaren, die eveneens uit Leidse bodem afkomstig zijn en zich bij derden bevinden (1).
Tevens wordt getracht op vragen ais "wat was de functie van deze beeldjes", "wie waren
de makers" en "wat stellen zij iconografisch voor", een antwoord te geven.
De industrie van pijpaarden beeldjes
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Heiligenbeeldjes zijn gemaakt van pijpaarde, een witbakkende kleisoort, die waarschijnlijk
uit Duitsland (omgeving van Keulen) en Engeland geïmporteerd werd. Deze klei gebruikte
men vanaf ca. 1605 voor het maken van pijpen. Vandaar dat men de klei pijpaarde is
gaan noemen. De benaming pijpaarden beeldjes is dus eigenlijk onjuist, omdat de pijp
waarmee men tabak kon roken in Europa nog niet bekend was toen men de beeldjes
begon te vervaardigen. Mogelijk hanteerde men de term "plaester" voordat men overging
tot de benaming "pijpaarde", gezien een inventarisbeschrijving uit Utrecht uit 1600, waarin
twee ronde en twee vierkante "plaester baerdekens" genoemd worden (2).
De kleur is afhankelijk van de zuiverheid van de klei: door vermenging met kalk of ijzeroxide ontstaat een grijze of roodbruine kleur. Het oppervlak van de beeldjes heeft een fijne
tot zeer korrelige structuur. Soms zijn de beeldjes voorzien van een engobe of zijn ze
beschilderd. Dit leidt men af uit sporen van deze versieringswijzen, die bij enkele stukken
n o g w a a r n e e m b a a r zijn.
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Een v a n d e meest karakteristieke elementen v a n pijpaarden beeldjes en reliëfs is d a t zij in
serie g e p r o d u c e e r d w e r d e n .
De "heiligenbackers" of "beeldendruckers", zoals d e producenten v a n deze kleinkunst g e n o e m d w e r d e n , maakten een mal voor zowel d e voor- als d e achterkant. Deze mal bestaat
in d e meeste gevallen uit gebakken witbakkende klei. In beide v o r m e n w e r d een d u n laagje klei aangebracht, d a t met e e n stuk textiel stevig aangedrukt w e r d , o m z o alle hoeken t e
vullen. O p deze laag werd een tweede dikkere laag aangebracht.
Vervolgens w e r d e n d e twee helften tegen elkaar gedrukt en w e r d overtollige klei m e t e e n
spateltje verwijderd.
Na het d r o g e n w e r d het afdruksel in een oven gebakken. De mal werd steeds o p n i e u w
gebruikt. O o k maakte m e n v a n bestaande beeldjes mallen; deze "tweede versies" waren
iets kleiner d a n het oorspronkelijke model, omdat d e pijpaarde tijdens het d r o g e n en bak63

ken iets krimpt. Men kan dus spreken van serieproduktie: van eenzelfde type beeldje kon
een groot aantal exemplaren bestaan, zij het ook met kleine onderlinge maatverschillen.
Of de beeldjes afkomstig zijn uit pottebakkersateliers, waar zij door de pottebakker tegelijkertijd met het aardewerken kook- en eetgerei gemaakt werden, of dat hun produktie afzonderlijk in eigen ateliers plaatsvond, is niet bekend.
Wel heeft men uit archiefstukken op kunnen maken, dat het ambacht van "heiligenbacker"
reeds vanaf het begin van de 15de eeuw officieel geregistreerd stond. Dit zou erop kunnen
wijzen, dat er werkplaatsen of ateliers bestaan hebben, waar de "heiligenbacker" zelfstandig
zijn ambacht uitoefende.
Een vondst in het centrum van Keulen in 1986, waarbij een oven met afval bestaande uit
een grote hoeveelheid pijpaarden beeldjes aangetroffen werd, doet hetzelfde vermoeden (3).
Wat betreft stijl en produktiecentrum is het moeilijk om hierin duidelijke verbanden te onderscheiden. Het kleine formaat van de beeldjes, die eenvoudig mee te nemen en gemakkelijk verhandelbaar waren, droeg bij tot verspreiding en wederzijdse beïnvloeding van
stijlmotieven.
Tevens geldt het feit dat van elke afdruk weer een mal gemaakt kon worden, zodat hetzelfde type beeldje op verschillende plaatsen ontstaan kan zijn. Vaak gaat men ervan uit,
dat Utrecht een centrale rol speelde in de verspreiding van stijlmotieven. Hier zouden
gedurende de 15de eeuw verscheidene ateliers in grote getale pijpaarden beeldjes geproduceerd hebben, alle met typische "Utrechtse" stilistische kenmerken. Houding, plooival,
gezichtsuitdrukking e.d. behoorden tot de z.g. "Utrechtse School" en zouden door andere
produktiecentra overgenomen zijn.
Toch was Utrecht niet de enige produktieplaats. Gezien het grote aantal vondsten op
verscheidene plaatsen in Nederland (o.a. Den Bosch en Deventer) zullen er in andere
plaatsen en gebieden ook ateliers bestaan hebben waar pijpaarden beeldjes gemaakt werden. Deze ateliers maakten een eigen stijlontwikkeling door, die wel beïnvloed werd door
de Utrechtse School, maar die daarnaast ook een eigen karakter toonden met locale en
regionale varianten.
Daarbij zou men kunnen stellen, dat de "grote" beeldhouwkunst, wier ontwikkeling gestimuleerd werd door de bouw van verscheidene kerken (voor Utrecht waren dat o.a. de
Dom en de Mariakerk) als inspiratiebron voor de kleine beeldhouwkunst van pijpaarde
fungeerde. Wat in het groot in steen en hout werd uitgebeeld vond zijn navolging in het
klein in pijpaarde.
Functie en voorstelling
Pijpaarden beeldjes en reliëfs hadden een religieuze functie en waren voor dagelijks en
huiselijk gebruik. Het waren kleine devotie-objecten, die men opborg in een doosje of
kastje, of die op een sokkeltje tegen de muur werden gehangen. Voor de zeer kleine
exemplaren geldt dat ze ook als talisman op zak meegedragen konden worden.
Ze werden dus niet gebruikt in de kerk maar hadden een plaats in de eigen persoonlijke
geloofsbeleving. Vandaar dat men vaak het aspect "volkse-devotie" aan deze pijpaarden
beeldjes hecht (4).
In de 15de eeuw ontstond er een tendens naar een meer individuele geloofsbeleving,
zowel onder leken als onder geestelijken. In deze tijd werd ook de Bijbel in de volkstaal
vertaald, zodat de stichtelijke lectuur voor de gelovige mens toegankelijk werd. Er was
eveneens een hernieuwde belangstelling voor het kloosterleven en er werden tal van nieuwe kloosters, broeder- en zusterhuizen gesticht (5).
Mede onder invloed van deze ontwikkelingen steeg de vraag naar heiligenbeeldjes.
Aangezien pijpaarde een goedkope materiaalsoort was konden ook de gewone gelovigen
zich de aanschaf van een heiligenbeeldje permitteren. Vaak trof men in rijkere milieu's
ivoren tweeluikjes aan, die uit Frankrijk geïmporteerd waren. Deze ivoren beeldjes waren te
kostbaar voor de gemiddelde burger. Pijpaarde zou men dus als een goedkope vervanging
van de ivoorsculptuur kunnen beschouwen (6).
De verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament vormden de belangrijkste inspiratiebron
voor de "heiligenbackers". Gezien de vele vondsten van Maria met kind, Barbara, Catharina
en het Christuskind moeten deze beeldjes het meest populair geweest zijn. Andere bijbelse
figuren, zoals Maria Magdalena, Margaretha en de apostelen komen ook voor, maar min64

Relief met voorstelling van de Kindermoord te Bethlehem (cat. nr. 43)

der frequent. Naast afzonderlijke heiligen werden ook groepen uitgebeeld, zoals de passietaferelen (de kruisdraging, de kruisiging en de bezwijming van Maria) en de aanbidding.
De voorgestelde figuren zijn te herkennen aan de attributen, die zij in hun hand houden of
die naast hen zijn afgebeeld. Deze attributen zijn vaak genoemd in de Bijbelse teksten, die
het levensverhaal van deze heiligen bevatten. Soms werden zij patroon of beschermheilige
van bijvoorbeeld een gilde en geven hun attributen een verwijzing hiernaar. Zo was de
heilige Barbara met haar toren-attribuut patrones van de kiokkegieters en was de heilige
Catharina met een gebroken rad, een van haar attributen, beschermvrouwe van het wagenmakersgilde.
Maria stond in de middeleeuwse vroomheid centraal. Bijna elke kerk werd aan haar gewijd
en ook in de beeldende kunst was zij als "Moeder Gods" de belangrijkste figuur, die werd
uitgebeeld.
Na de opkomst van de Reformatie in de Noordelijke Nederlanden (omstreeks 1560) en
zeker na de beeldenstorm in 1566 ging men over op de produktie van profane beeldjes
waardoor pijpaarden beeldjes met een profane voorstelling i.h.a. na de reformatie gedateerd moeten worden.
De term "heiligenbackers" is dan niet meer van toepassing op de makers van deze pijpaarden beeldjes en de voorwerpen nemen, vanwege hun profane thema's, een andere plaats in.
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Afb. 1

Vlucht naar Egypte (cat. nr. 1)

Afb. 2

Maria met kind (cat. nr. 2)

Atb. 3
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Maria (cat. nr. 3)

De collectie in Leiden
De beeldjes en reliefs die in Leiden gevonden zijn geven een gevarieerd beeld van de
middeleeuwse pijpaardenindustrie, waarbij bijzonderheden op zowel stilistisch als iconografisch gebied zijn aan te tonen.
De voorstellingen die Maria uitbeelden zijn het talrijkst. Hiervan is een bijzonder exemplaar
een Maria-voorstelling, die de Vlucht naar Egypte uitbeeldt. Maria zit zijwaarts op een ezel
en houdt in haar armen het kind vast. Het beeldje is nog redelijk intact, alleen het hoofd
van Maria en dat van de ezel ontbreken (cat.nr. 1) (7).
Duidelijk is te zien dat het beeldje uit twee delen bestaat, waarbij de achterkant vlak en
nauwelijks uitgewerkt is. In de plooien van het kleed zijn op de witte klei restanten van
polychromie te zien, wat er op duidt dat het beeldje beschilderd is geweest. Een reliëf van
roodgekleurde klei toont het prototype van een Maria met Kind-voorstelling: Maria draagt in
haar rechterarm het Kind, in haar linkerhand houdt zij een appel (cat. nr. 2). Haar kleed is
uitvoerig geplooid en met een ceintuur om haar middel samengebonden; daaroverheen
een mantel die met een band versierd is. Op het beeldje zijn nog sporen van een witte
engobe te zien.
Waarschijnlijk heeft het beeldje, dat in de Vestestraat gevonden werd (cat. nr. 6) oorspronkelijk eenzelfde Maria met Kind voorgesteld. Houding en kleed komen namelijk sterk overeen. Aangezien een deel van het bovenlichaam ontbreekt is dit echter niet met zekerheid
vast te stellen.
Een bijzondere Maria-voorstelling is een klein grijskleurig reliëf dat Maria staande op een
maansikkel uitbeeldt (cat. nr. 3). De figuur is omgeven door een achtergrond van stralen.
De voorstelling moet teruggaan op een tekst uit de Bijbel: Openbaring 12, waarin een
vrouw, door middeleeuwers als Maria beschouwd, aan de hemel verschijnt: "
met de
zon bekleed, met de maan onder haar voeten ...." (8).
Wat betreft de kleine Christusbeeldjes (tot ca. 5 cm) die overal in groten getale gevonden
worden (zie bijvoorbeeld de collectie in het Catharijneconvent in Utrecht en die in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden) kent Leiden slechts één min of meer volledig
exemplaar (cat. nr. 8). Hoewel het hoofd en het rechterbeen ontbreken is het Christuskind
duidelijk te herkennen; op zijn borst houdt hij in beide handen een duif vast. Dergelijke
"miniatuur"-beeldjes werden waarschijnlijk als een soort talisman of amulet meegedragen (9).
Een fragment van een voetstuk, voorstellende een rotsachtige bodem met daarop een paar
blote voeten heeft vermoedelijk behoord tot een beeldje dat Christus op de koude steen
voorstelt: in afwachting van de kruisiging zit Christus op een steen, gekleed in een lendendoek, met de doornenkroon op zijn hoofd (cat. nr. 17).
Een volledig exemplaar is te zien in het Catharijneconvent in Utrecht.
Tot slot moet in deze reeks van Mariavoorstellingen een Piëta-groep genoemd worden, die
zich thans in de collectie van de heer Van Beuningen bevindt (cat. nr. 4). Op een amandelvormig voetstuk zijn Maria en Christus afgebeeld. Het lichaam van de gekruisigde Christus rust op de schoot van Maria. Beide figuren dragen een nimbus. Een dergelijke groep
werd slechts zelden in pijpaarde uitgevoerd.
Naast deze Maria- en Christusvoorstellingen komt een grote verscheidenheid aan heiligenfiguren voor, die, zoals reeds eerder gemeld, aan hun attributen merendeels te herkennen
zijn. Zo stelt een vrij gaaf beeldje in grijsbruine klei (cat. nr. 21) Maria Magdalena voor: zij
draagt een zalfpot in haar linkerhand en een boek in haar rechterhand. Ook de kleding
zou typisch de dracht van Maria Magdalena zijn: een wijd gedrapeerde mantel en een
bandrol op haar hoofd.
Een groot reliëf (ca. 18 cm) (cat. nr. 24) toont een vrouwenfiguur in een rijk versierd kleed
met een toren aan haar linkerzijde. Zij stelt de Heilige Barbara voor, die door haar vader
in een toren werd opgesloten omdat zij zich tot het Christendom wilde bekeren. Soms
draagt zij een model van een toren in haar hand, zoals bij een van de beeldjes in het
Rijksmuseum in Amsterdam (cat. nr. 574).
Een andere heilige die vaak voorkomt is de Heilige Catharina, die als martelares met één
van haar martelwerktuigen wordt uitgebeeld. In de Leidse verzameling komt een Catharinafiguur voor met een zwaard (cat. nr. 22). Zij steunt met haar rechterhand met het zwaard
op de grond, terwijl ze in haar linkerhand een opengeslagen boek heeft. Haar kleed is rijk
geplooid en bezet met edelstenen. Resten van polychromie tonen dat het beeldje oorspronkelijk beschilderd was. Ook hier is duidelijk te zien dat het beeldje uit twee delen
bestaat: aan weerszijden is de naad nog voelbaar.
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Afb. 4

Christuskind (cat. nr.

Afb. 5

Christuskind (cat. nr. 17)

Afb. 6

Piëta (cat. nr. 4)

Afb. 7

Maria Magdalena (cat. nr. 21
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Bijzonder is het fragment van een klein beeldje, dat de Heilige Ursula voorstelt (cat.
nr. 23). Als dochter van een Engelse koning vertrok zij met elfduizend maagden op pelgrimstocht naar Rome, op de terugweg waarvan zij door de Hunnen werd vermoord. Zij
wordt uitgebeeld als een vrouwenfiguur in een vorstelijk gewaad, met onder haar mantel
haar gezellinnen. In het Catharijneconvent in Utrecht bevindt zich een vergelijkbaar fragment (cat. nr. Delft 53). Evenals het exemplaar in Leiden toont ook dit beeldje resten van
polychromie.
Ook bij het beeldje, dat in 1978 in Leiden gevonden werd en thans in het bezit is van de
heer Van Beuningen, (cat. nr. 26) geven de attributen aan om welke heilige het gaat. Een
staande vrouwenfiguur heeft een palmtak in haar rechterhand, een boek in haar linkerhand
en tegen haar kleed springt een lam op. Het beeldje stelt de Heilige Agnes voor: een
martelares die na haar dood aan haar ouders verscheen met een lam als haar hemelse
Bruidegom aan haar zijde (10).
Van een vrij gaaf beeldje (cat. nr. 34) dat een zittende figuur met een opengeslagen boek
op schoot voorstelt, is niet vast te stellen of het hier om een apostel of om een monnik
gaat. Het hoofd van het beeldje ontbreekt, evenals een deel van het 6-hoekig voetstuk.
Het bijzondere aan het beeldje is dat op de achterzijde een huismerk te zien is: een eenvoudig teken in het klei-oppervlak ingegraveerd. Dit huismerk zou kunnen verwijzen naar
het atelier, waar het beeldje gemaakt werd. Tot nu toe is dit het enige beeldje dat een
dergelijk merk bezit.
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Afb. 8

Heilige Barbara (cat. nr. 24)

Afb. 9

Heilige Catharina (cat. nr. 22)

Afb. 10 Heilige Ursula (cat. nr. 23)

Voor het beeldje dat een staande figuur met een gesloten boek in zijn hand uitbeeldt (cat.
nr. 35) geldt dat hier waarschijnlijk een priester wordt voorgesteld. Vooral het rijke, met
edelstenen versierde kleed zou kunnen duiden op een priestergewaad.
Een beeldje, dat een figuur van opzij laat zien (cat. nr. 31) heeft vermoedelijk tot een
beeldengroep behoord. Voor de knielende figuur zou kunnen gelden, dat deze bij een
voorstelling van de Aanbidding heeft gehoord: een van de herders of koningen, die bij de
kribbe neerknielde. Of misschien was het beeldje onderdeel van een annunciatie en stelde
het de engel Gabriël voor, die de geboorte aankondigde.
Tot slot moeten nog enkele mallen genoemd worden.
Een kleine mal van witte klei (cat. nr. 38) werd gemaakt voor de uitbeelding van een heilige, die in zijn linkerhand een staf houdt. Een deel van het bovenlichaam ontbreekt, zodat
niet kan worden afgeleid wat hij in zijn andere hand draagt en wie wordt voorgesteld.
Een volledig gave mal van een engel (cat. nr. 39) werd in 1981 in Leiden gevonden en
bevindt zich nu in particulier bezit. De afdruk van de mal toont een knielende engel met
een tekstrol in haar hand; haar vleugels zijn als een stralenkrans om haar hoofd.
Typisch is dat ook de achterzijde zeer gedetailleerd is uitgewerkt. Hieruit zou men kunnen
concluderen dat het beeldje tot een groep behoord heeft, zodat het zijdelings en van
achteren ook gezien kon worden.
Eenzelfde type engel is in de collectie van het Centraal Museum in Utrecht (cat. nr. 3580).
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Afb. 11 Heilige Agnes (cat. nr. 26)

Samenvatting

Plaatst men alle beeldjes en reliëfs naast elkaar dan zijn er meerdere onderlinge verschillen
aan te wijzen.
Allereerst het materiaal: enkele beeldjes zijn gemaakt van fijne, witte klei, zodat ze licht
van kleur zijn en een effen oppervlak hebben. Soms werd een veel korreliger kleisoort
gebruikt, die aan het beeldje een grovere structuur geeft. Hierbij is de klei meestal ook
donkerder gekleurd. Enkele beeldjes werden tenslotte gemaakt van roodbakkende klei.
Wat betreft de techniek geldt in het algemeen, dat de grotere beeldjes meer zijn uitgewerkt dan de kleine exemplaren. Hoe kleiner de mal hoe moeilijker voor de "beeldendrucker" om de details nauwkeurig aan te geven.
Het verschil tussen de beeldjes onderling uit zich vooral in een meer of minder verfijnde
en gedetailleerde uitwerking in de kleding (plooival, bandversiering e.d.), in het gezicht en
in het haar (gezichtsuitdrukking en kapsel) en in de attributen (bijvoorbeeld een boek met
koperbeslag).
Ook in de iconografische uitbeelding treden overigens verschillen op.
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Afb. 12 Geestelijke (eat. nr. 34), voor- en achterzijde

Hoewel elke heiligefiguur zijn eigen specifieke kenmerken heeft, zodat het uitgangspunt
hetzelfde is, komt de uitwerking niet altijd precies overeen. Zo kunnen kleding en haardracht op verschillende manieren worden afgebeeld maar kunnen vooral ook de attributen
een ander uiterlijk krijgen.
Een van de factoren die hierbij een rol speelden is het feit, dat de beeldjes in verschillende ateliers werden gemaakt, waarbij iedere werkplaats zijn eigen technieken toepaste en
zijn eigen thematiek koos. Daarbij kan het ene atelier meer kundige kunstenaars in dienst
hebben gehad dan het andere, waardoor in het ene geval een meer hoogstaand produkt
geleverd werd dan in het andere. Een tweede aspect, dat vermeld dient te worden is de
invloed die de locale ateliers ondergingen door het circuleren van pijpaarden beeldjes uit
grote ("internationale") produktiecentra.
Voor wat betreft het ondezoek naar de techniek en iconografie, werden o.a. de beeldjes
uit de collecties van het Catharijneconvent en het Centraal Museum, beide in Utrecht, en
van het Rijksmuseum in Amsterdam als vergelijkingsmateriaal gebruikt, zodat de Leidse
verzameling in een breder perspectief geplaatst kon worden.
De Leidse beeldjes en reliëfs vertonen een grote variëteit, waarbij vooral het verschil in
voorstellingen de verzameling interessant maakt.
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CATALOGUS
N.B. Aangezien voor alle beeldjes en reliëfs geldt, dat zij in beerputten werden aangetroffen, waarin het materiaal tussen de 14de en 19de eeuw gedateerd werd, konden zij
niet aan de hand hiervan gedateerd worden. Gekozen werd voor een algemene
datering in de 15de eeuw.

I.

Maria

1.

Vlucht naar Egypte; Maria zit zijdelings op de ezel en houdt in haar linkerarm het
Kind; haar kleed valt in plooien naar beneden
Witte klei, sporen van beschildering, H: ca. 11 cm
Vindplaats: Doezastraat 1985 (afb. 1)
Reliëf van een staande Maria met het Kind in haar linkerarm; in haar opgeheven linkerhand heeft zij een appel
Rode klei, sporen van witte engobe, H: 12,5 cm
Vindplaats: Clarensteeg 1984 (afb. 2)
Reliëf van Maria, staande op een maansikkel, tegen een achtergrond van golvende
stralen
Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 5 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986 (afb. 3)
Piëta-voorstelling: treurende Maria met de gekruisigde Christus op schoot; beiden
dragen een nimbus
Witte klei, H: 9 cm
Vindplaats: Leiden 1980 (coll. Van Beuningen, Cothen) (afb. 6)
Fragment van Mariabeeld: achterzijde, draperie en voetstuk, H: 10 cm
Vindplaats: Middelstegracht 1984
Fragment van Mariabeeld
Vindplaats: Vestestraat 1980 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Fragment van Maria en Kind
Vindplaats: Leiden 1979 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)

2.

3.

4.

5.
6.
7.

II

Christus

8.

Naakt kind, beide handen houden duif op de borst
Witte klei, H: 4 cm
Vindplaats: Weddesteeg 1984 (afb. 4)
Idem
Roodbakkende klei, H: 7cm
Vindplaats: Leiden 1981 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Idem
Rode klei, sporen van witte engobe, H: 6 cm
Vindplaats: Jorissteeg 1984 (coll. Rijksmus. van Oudheden Leiden)
Fragment van naakt Christuskind: lijfje
H: 4 cm
Vindplaats: Leiden 1980 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Naakt kind, zittend op koude steen; in de linkerhand de gekroonde wereldbol
H: 7 cm
Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Fragment van naakt Christuskind
H: 10 cm
Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985
Idem
H: 4 cm
Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985
Fragment van reliëf van Christuskind
H: 3,5 cm
Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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16.

17.

18.

19.

20.

Fragment van naakt Christuskind: been
Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 4,5 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986
Fragment van naakt Christuskind: twee blote voeten op grondje
Witte klei, H: 5 cm
Vindplaats: Jorissteeg 1984 (afb. 5)
Idem
Rode klei, sporen van witte engobe, H: 3 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986
Idem
Rode klei, sporen van witte engobe, H: 3,5 cm
Vindplaats: Vestestraat 1980 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Fragment van naakt Christuskind: twee blote voeten op sokkeltje
Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 7 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986

III

Heiligen

21.

Maria Magdalena: staande vrouwenfiguur, in de rechterhand een boek, in de linkerhand een zalfpot; stof gedrapeerd in band om het hoofd
Bruingrijze klei, sporen van witte engobe, H: 16 cm
Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985 (afb. 7)
Heilige Catharina: staande vrouwenfiguur, in rechterhand een zwaard, in linkerhand
een opengeslagen boek, delen van rad aan haar rechterzijde zichtbaar; over geplooid
kleed met ceintuur, openvallende mantel met gesp op de borst
Bijbehorend zeskantig voetstuk
Witte klei, sporen van beschildering, H: 13,5 cm
Vindplaats: Hogewoerd 1982 (coll. Rijksmus. van Oudheden Leiden) (afb. 9)
Heilige Ursula: gekroonde vrouwenfiguur met vier hoofdjes onder openvallende mantel, op haar borst een zwaard, dat haar hart doorboort
Witte klei, sporen van beschildering, H: 7 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986 (afb. 10)
Heilige Barbara: reliëf van staande vrouwenfiguur met toren aan linkerzijde; over geplooid kleed met ceintuur, openvallende mantel met omzoomde versiering
Witte klei, H: 6,5 cm
Vindplaats: Middelstegracht 1984 (afb. 8)
Maria Magdalena: staande vrouwenfiguur, zalfpot in rechterhand, de linkerhand houdt
het kleed iets omhoog
Witte klei, H: 6,5 cm
Vindplaats: Groenesteeg (?) (coll. Rijksmus. van Oudheden Leiden)
Heilige Agnes: staande vrouwenfiguur, palmtak in rechterhand, boek in linkerhand;
aan haar voeten een opspringend lam
Witte klei, H: 16 cm
Vindplaats: Leiden 1979 (coll. van Beuningen, Cothen) (afb. 11)
Heilige Barbara: staande vrouwenfiguur met boek in linkerhand
Grijze klei, H: 18 cm
Vindplaats: Vestestraat 1980 (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Heilige Nikolaas: reliëf van staande mannenfiguur in rijk gedecoreerd kleed, staf in
linkerhand, rechterhand opgeheven in zegenend gebaar
Tekst in nimbus: 'ses nicolae : ora : pro : nobis' (heilige Nicolaas bid voor ons)
Tekst aan binnenzijde reliëfwand: 'ses : nycolaus : per : omnia : laubabilem : virum'
(heilige Nicolaas, prijzenswaardig man in alles)
Witte klei, L: 40,8 cm, Br: 20,9 cm
Vindplaats: Vliet (coll. van Beuningen, Cothen)
Fragment van heilige: draperie en linkerhand, die kleed iets omhoog houdt
Witte klei, H: 5 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986
Fragment van heilige: zijdelings schrijdende figuur; draperie
Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 8 cm
Vindplaats: Middelstegracht 1984 (afb. 14)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Afb. 13 Geestelijke (cat. nr. 35)

Afb. 14 Heilige (cat. nr. 30)

Afb. 15 Mal en afgietsel (rechts) van een heilige (cat. nr. 38)
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31.

32.

33.

Fragment van heilige: zijwaarts knielende figuur; draperie
Grijze klei, sporen van beschildering, H: 9 cm
Vindplaats: Groenesteeg 1986
Fragment van heilige: kopje met haar
Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 3 cm
Vindplaats: Ir. Driessenplein 1987
Idem
Idem, H: 3,5 cm
Vindplaats: idem

IV

Geestelijken

34.

Monnik: zittende figuur op zetel, opengeslagen boek op schoot; rechtervoet onder
kleed zichtbaar
Witte klei, H: 12 cm
Vindplaats: Zonneveldstraat 1986 (afb. 12)
N.B.: op achterzijde merkteken (?) ingekrast
Priester: staande figuur met boek in linkerhand, in rijk versierd kleed
Witte klei, H: 12,5 cm
Vindplaats: Middelstegracht 1984 (afb. 13)
Fragment van apostel of monnik
H: 13,7 cm
Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)

35.

36.

V

Engelen

37.

Fragment van engel: draperie, waarbij beide handen gevouwen op de borst
Witte klei, H: 4 cm
Vindplaats: Douzastraat 1985

VI

Mallen

38.

Mal van heilige: staande figuur met staf in linkerhand
Witte klei, H: 5,5 cm
Voorzijde
Vindplaats: Groenesteeg 1986 (afb. 15)
Mal van engel: knielende figuur met tekstrol in beide handen; vleugels in stralenkrans
rondom het hoofd
H: 12,5 cm
Voor- en achterzijde
Vindplaats: Leiden (part.coll.) (afb. op pag. 62)
Mal van heilige Franciscus: staande figuur, beide handen zijn opgeheven en tonen
de stigmata; monnikspij met koord om middel
H: 27 cm
Voorzijde
Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht)
Fragment van mal: rand met decoratiepatroon
Br: 4,5 cm
Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985
Fragment van mal: arm
Rode klei, Br: 10 cm
Vindplaats: Vestestraat 1980 (coll. Van Beuningen, Cothen)

39.

40.

41.

42.

VII

Overige

43.

Rond reliëf, voorstellende de Kindermoord te Bethlehem: soldaten, moeders en kinderen tegen een achtergrond van landschappelijke en stedelijke elementen, o.a. deel
van een stadsmuur
Witte klei, Diam: ca. 12 cm
Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) (afb. op pag. 65)
- 4 fragmenten van geplooide kleding
6 fragmenten van voetstukken, waarvan een bedekt is met lichtgroen glazuur
1 fragment van een reliëfomlijsting

44.
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Noten
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

O)
(10)

In het Catharijneconvent te Utrecht bevinden zich 11 beeldjes of fragmenten van beeldjes waarvan als
vindplaats Leiden wordt vermeld.
Exacte vondstgegevens zijn onbekend. Volledigheidshalve werden zij in de catalogus opgenomen.
Van Vlijmen, 1982, 11.
HEILIGE UND GAUKLER, Kölner Museums-Bulletin Sonderhelft 1/1988.
Caron, 1982, 17.
In Leiden werden in het begin van de 15de eeuw o.a. het Sint Michielsklooster en het Sint Agnietenklooster gesticht. (Zie hiervoor Van Heeringen, 1984, 84).
Zie M.L. Caron, "Allemaal kapotte beeldjes", in: CATHARIJNEBRIEF 18, Utrecht 1987, 11.
Een vergelijkbaar beeldje werd gevonden in de Grote Markstraat in Den Haag en is thans in het bezit
van het Centraal Museum in Utrecht (cat. nr. 11417).
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt zich een fragment van een voetstuk met een deel
van de Bijbelse tekst: S AMICTA.... zie verder Kleiterp, 1990,77.
Een volledig exemplaar is in het bezit van het Centraal Museum te Utrecht (cat. nr. 3506).
De twee kopjes van pijpaarde, die in 1987 op het Ir. Driessenplein werden gevonden, worden door
Bitter, 1988, 115 als "Christuskopjes" geïdentificeerd. De haardracht en het gezichtstype van beide beeldjes wijzen volgens mij meer naar een vrouwelijke heilige.
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EEN VERZAMELING PIJPAARDEN MALLEN EN BEELDJES UIT LEIDEN IN
HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN
M.E. Kleiterp

In het afgelopen jaar werd door drs. E.V. Henry-Buitenhuis en drs. M.E. Kleiterp op tweeërlei
wijze onderzoek verricht naar pijpaarden beeldjes en reliëfs, die in Leiden gevonden zijn.
Het uitgangspunt voor dit onderzoek vormde enerzijds de collectie van de sectie Oudheidkundig
Bodemonderzoek van de gemeente Leiden en anderzijds pijpaarden vondsten afkomstig uit Leiden, die zich in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden bevinden. Het resultaat van het
onderzoek is neergelegd in een tweetal artikelen van bovengenoemden. Overleg en uitwisseling
van gedachten tussen de auteurs en het contact met drs. M.L. Caron van het Catharijne Convent te Utrecht en met drs. M. Halsema-Kubes van het Rijksmuseum te Amsterdam hebben op
inspirerende wijze tot de totstandkoming van beide artikelen bijgedragen.

Inleiding
In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) bevindt zich een verzameling pijpaarden mallen en
beeldjes, die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is van de Oude Varkenmarkt in Leiden. Door
drs. A. Peddemors, conservator van de afdeling Middeleeuwen van het Rijksmuseum van Oudheden, werd ik in staat gesteld deze interessante vondst nader te determineren en te beschrijven,
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
Het doel van dit artikel is een eerste presentatie van het materiaal. Na een kort overzicht van de
vondstomstandigheden worden de mallen en beeldjes per groep behandeld, waarna enige opmerkingen betreffende de iconografie, stijl en datering volgen. Tenslotte zijn de belangrijkste
voorwerpen in catalogusvorm opgenomen.
Vondstomstandigheden

^
c§

Tijdens de sloop en verbouwing van enige panden aan de Oude Varkenmarkt werden enkele
beerputten, behorend tot het pand waar thans het wagenmakersmuseum is gevestigd, door
derden leeggehaald (1). De verzameling pijpaarden voorwerpen die daarbij werd aangetroffen,
viel in handen van een Amsterdamse antiquair.
Enige tijd later kon het museum een groot deel van deze verzameling aankopen, om zodoende
de al bestaande, kleine pijpaarden collectie belangrijk uit te breiden. Dat niet alles kon worden
aangekocht vindt zijn oorzaak in het feit dat al eerder een aantal voorwerpen door particuliere
verzamelaars werd uitgezocht. Om toch een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het hele
vondstcomplex, werden enkele van deze voorwerpen ter bestudering aan het museum ter beschikking gesteld.
De exacte vondstomstandigheden van de voorwerpen - die een belangrijke vingerwijzing kunnen
zijn voor een datering en interpretatie van de beeldjes - zijn helaas niet bekend.

°0
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Overzicht van de verzameling
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Tot de collectie pijpaarden mallen en beeldjes afkomstig van de Oude Varkenmarkt en thans in
het RMO, behoren ca. 100 inventarisnummers. Hiervan zijn 40 voorwerpen in de catalogus opgenomen; de overige stukken zijn zo fragmentarisch dat van opname is afgezien. De aan elkaar
passende mallen (voor- en achterkant) en de afzonderlijke exemplaren (voor- of achterkant) en
de beeldjes hebben een apart inventarisnummer gekregen. Van de mallen die nog in redelijke
staat verkeren zijn afdrukken gemaakt.
Op een enkele uitzondering na zijn alle voorwerpen wit van kleur; sporen van verf of engobe
zijn slechts in één geval zichtbaar. Geen enkel exemplaar is onbeschadigd. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat de mallen over het algemeen in een betere staat verkeren dan de afdruksels.
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Overzicht van het vondstcomplex

De verzameling bestaat uit de volgende voorwerpen:
mallen:

9 complete, d.w.z. een bij elkaar behorende voor- en achterkant;
12 enkele, d.w.z. hetzij een voor-, hetzij een achterkant;
4 fragmenten die twee aan twee bij elkaar behoren;
3 fragmenten van een voor- of een achterkant.

beeldjes:

5 complete, d.w.z. bestaande uit een voor- en een achterkant;
3 enkele, d.w.z. een voor- of een achterkant;
6 herkenbare fragmenten.

Met welke voorstellingen hebben we te maken?
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Afb. 1a Mal van Christuskind met duif (cat. 12)

Afb. 1b

Nieuwe afdruk van 1a

Christuskinderen (cat. nrs. 4-18, 22-23, 29-32):
Opvallend is het grote aantal Christuskinderen. Geen enkel beeldje past in één der mallen. Twee
exemplaren bestaan elk uit slechts een arm met een lengte van 8,5 centimeter: zij behoren toe
aan twee exceptioneel grote Christuskinderen. De afmetingen van de overige 19 exemplaren
variëren nogal: van zeer klein (3 tot 4 centimeter) tot ongeveer 11 centimeter.
De eerstgenoemde fragmenten vormen in de verzameling niet alleen qua grootte, maar ook qua
voorstelling een uitzondering: de ene hand houdt een appel (wereldbol) vast, de andere hand
heeft twee vingers in een zegenend gebaar uitgestrekt; de overige figuren - alle naakt en rechtop staand - houden een duif met beide handen, tegen de borst gedrukt, vast (afb. 1a, b). De
duif stelt de heilige geest voor, de wereldbol is zinnebeeld der wereldheerschappij.
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Afb. 2a

Mal van Maria met kind (cat. 2)

Afb. 2b

Nieuwe afdruk van 2a

Maria met kind (cat. nrs. 1-3, 27-28):
Er zijn 5 madonnafiguren gevonden, waarvan de hoogten variëren van 8,9 tot 17,5 centimeter.
Enkele figuren staan op een voetstukje. Ze dragen lange, geplooide gewaden en een kroon. Het
kind zit in drie gevallen op de linker, in de andere twee gevallen op de rechter arm. Het betreft
drie mallen en twee beeldjes (afb. 2a, b en 3).
Catharina (cat. nr. 19):
De heilige staat op een voetstukje, voorzien van enige versieringen en draagt een lang, geplooid
gewaad. In de rechter hand houdt zij een rad, in de linker een zwaard (afb. 4a, b).
Catharina leefde ten tijde van keizer Maxentius en bekeerde zich tot het Christendom. Hierom
werd zij door de keizer eerst met vier raderen gemarteld en tenslotte vermoord.
Soms wordt Catharina ook met een boek afgebeeld. Dit attribuut verwijst naar haar wijsheid: het
verhaal zegt dat zij eens vijftig wijsgeren in een twistgesprek overwon.
Catharina is de patrones van de wagenmakers en de wijsgeren.
80

Afb. 3

Maria met kind (cat. 28)

Afb. 4a Mal van Catharina (cat. 19)
Afb. 4b Nieuwe afdruk van 4a
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Afb. 7

Fragment van een ma! van een voetstukje
met de tekst: S AMICTA (cat. 26)

Afb. 5 Adrianus (cat. 34)
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Afb. 6

Knielende figuur (cat. 33)

Adrianus (cat. nr. 34):
Een bijzonder exemplaar vormt de figuur van een ridder. De man is gekleed in een korte tuniek,
met daaroverheen een lange mantel. In zijn rechter hand houdt hij een zwaard omhoog, in de
linker arm een aambeeld. Hoewel niet duidelijk, lijkt de ridder op een leeuw te staan (afb. 5).
Adrianus was een heiden, die zich, nadat hij enige martelaren naar de galg begeleid had, bekeerde tot het Christendom. Als straf werden zijn voeten en handen op een aambeeld afgehakt.
Zijn attributen zijn het zwaard, het aambeeld en de leeuw. Dit laatste is een enigszins onverklaarbaar symbool: volgens Timmers (2) zou het de leeuw zijn door welke Adrianus uiteindelijk
werd verscheurd. Deze heilige komt niet vaak voor. Twee vergelijkbare exemplaren bevinden zich
in de collectie van het Centraal Museum te Utrecht en in die van het Zeeuws Museum (3).
Knielende figuur (cat. nr. 33):
Het beeldje stelt een knielende vrouw voor met gevouwen handen. Het hoofd ontbreekt. Zij
draagt een golvend gewaad, dat aan de achterkant wijd uitstaat (afb. 6).
Een soortgelijk exemplaar werd aangetroffen tussen de pijpaarden beeldjes in het Rijksmuseum
en ook een in het Centraal Museum (4).
De beschrijving van de eerste luidt, dat het een knielende Maria voorstelt, mogelijk behorend tot
een geboortescène; de beschrijving van de laatste duidt een engelenfiguur aan.
Aangezien het hoofd en eventuele attributen ontbreken, kan over de identiteit van het Leidse
exemplaar geen uitsluitsel gegeven worden. Wel zijn engelenfiguren over het algemeen duidelijk
herkenbaar aan hun vleugels, die hier ontbreken. Een prachtige, gave mal van een engelenbeeld
is in Leiden op de Langebrug gevonden (5).
Monniken (2 exemplaren) (cat. nrs. 20-21):
Twee achterkanten van mallen zijn waarschijnlijk van monniken. Beiden dragen een lang, wijd
uitlopend gewaad zonder plooien en hebben kort haar. Een van hen heeft bovendien een cape
om en draagt een "Erasmushoed" op het hoofd.
De overige negen catalogusnummers betreffen fragmenten van mallen en beeldjes, die in de
meeste gevallen duidelijk te herkennen zijn, zoals bijvoorbeeld voetstukken of delen van gewaden etc. Met uitzondering van één is het echter niet mogelijk te bepalen welke figuren het betreft.
Dit ene fragment behoort vermoedelijk tot een voetstuk en heeft de volgende tekst (in spiegelbeeld, en moet daarom afkomstig zijn van een mal): S. AMICTA (afb.7).
De gehele tekst moet gezocht worden in Openbaring 12:1 :
"et signum magnum apparuit in caelo, muiier AMICTA Sole et luna sub pedibus eius et in capite
eius corona stellarum duodecim" (En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw,
met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar
hoofd) (6).
Hier moeten wij dus te maken hebben met een apocriefe voorstelling en wel die van Maria. Ook
in de beeldhouwkunst en op schilderijen treffen wij dergelijke voorstelling van Maria aan (7).
Wat leert ons bovenstaand overzicht?
Atelier
Mallen en beeldjes komen in ongeveer gelijke verhouding voor. Zeer opmerkelijk is wel dat van
geen enkel beeldje een bijpassende mal is gevonden. Toch zou men, op grond van het feit dat
zoveel mallen op een plek zijn gevonden, voorzichtig mogen veronderstellen dat er op de Oude
Varkenmarkt een atelier ter vervaardiging van pijpaarden beeldjes is geweest. Opmerkelijk is
evenwel dat geen enkele overeenkomst vast te stellen is met de elders in Leiden gevonden
pijpaarden beeldjes! (8).
Typen
De reeks van personen die voorgesteld worden is in feite heel beperkt. Maar liefst 19 Christusfiguren, 5 Maria's en slechts 1 Catharina konden geïdentificeerd worden. Een populaire heilige als
Barbara ontbreekt geheel. Daarentegen treffen we wel een Adrianus aan, die juist vrij zeldzaam is.
De vraag rijst of dit te maken kan hebben met lokale wensen en behoeften: m.a.w. wat is de
functie van de beeldjes en in hoeverre produceerde men naar voorbeeld van andere centra?
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Afb. 8 Voetstuk (cat. 35)

Stijl
Utrecht lijkt in de pijpaarden industrie een vooraanstaande plaats ingenomen te hebben (9). Van
heinde en verre zijn voorbeelden bekend van beeldjes die vanuit Utrecht geëxporteerd of naar
Utrechts voorbeeld vervaardigd zijn.
Geldt dat ook voor deze Leidse exemplaren?
Wanneer we de beeldjes en mallen één voor één bekijken valt het op dat enkele exemplaren
zeker "Utrechtse" karaktertrekken hebben (10). In aanmerking hiervoor komen een Maria met
kind (afb. 3), een voetstuk met daarop nog een fragment van een zittende figuur (11) en een los
voetstuk (afb. 8), dat voorzien is van een opengewerkt bogenfries.
De Maria-figuur is, hoewel kleiner van formaat dan de Utrechtse, buitengewoon fijn uitgewerkt,
met grote aandacht voor details, zoals bijvoorbeeld de plooival en de handen. Van de voetstukken lijkt met name het losse exemplaar sterk op die van de Utrechtse prototypes (12).
Mijns inziens kunnen we inderdaad spreken van een Utrechtse invloed op de vervaardiging van
enige Leidse pijpaarden beeldjes. Een extra bevestiging van deze gedachte levert de vondst van
een Catharinabeeld van de Hogewoerd in Leiden. Deze figuur is praktisch een kopie van het
Utrechtse exemplaar (13).
Of deze beeldjes ook werkelijk uit Utrecht stammen dan wel gewoon nagemaakt zijn, is niet te
zeggen. In alle vier gevallen gaat het om afdruksels; mallen zijn hiervan niet teruggevonden. De
andere vrouwelijke heiligen uit het Varkenmarktcomplex zijn wat vlakker van vorm en minder
fraai uitgewerkt (afb. 2). Toch is ook hier aandacht besteed aan bijvoorbeeld de plooival: de
gewaden zijn aan één kant opgenomen en vallen soepel in verticale plooien naar beneden. De
voetstukken zijn laag en soms verfraaid met enkele versieringen. Over het algemeen echter zijn
deze beeldjes minder fraai dan de vergelijkbare, kleinere exemplaren die in Utrecht aangetroffen
werden: zelfs bij de kleinste beeldjes is daar de fijne uitwerking van het detail opmerkelijk. De
Leidse Christusfiguren verschillen niet veel van de vergelijkbare exemplaren uit andere
vondstcomplexen. Ook de grote armfragmenten blijken geen uitzondering te zijn: zowel in Amsterdam als in Utrecht werden hiervan parallellen aangetroffen.
Datering
Aangezien de voorstellingen uitsluitend religieus zijn, is in ieder geval een terminus ante quem
van midden 16de eeuw aan te geven. Tijdens en na de beeldenstorm immers werden religieus
getinte beeldjes niet of nauwelijks meer vervaardigd, terwijl de profane voorstellingen aan populariteit wonnen. Gezien de mogelijke Utrechtse stijlinvloed lijkt een exactere datering van midden
15de eeuw (overeenkomstig de Utrechtse beeldjes) aanvaardbaar.
Samenvattend kan worden gesteld, dat een zekere stijlinvloed vanuit Utrecht niet uitgesloten is.
Dit impliceert bijna automatisch dat dit ook op iconografisch gebied het geval is geweest: het
één hangt nauw met het ander samen. Men moet echter wel in het oog houden dat een serieproductie als deze over het algemeen enige slordigheid in de vervaardiging in de hand werkt.
De slijtage van de mallen duidt op een veelvuldig gebruik, zodat van een eventuele oorspronkelijke verfijnde uitwerking niets meer te zien is. Het feit dat er aan de Oude Varkenmarkt veel
kleine beeldjes zijn gevonden en bovendien minder vrouwelijke heiligen dan elders, is moeilijk
verklaarbaar. Met enige voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat men kennelijk behoefte
had aan kleine beeldjes om als "talisman" mee te dragen. Hieruit spreekt dan de populariteit van
de beeldjes onder de gewone mens; tegelijkertijd stemt dit overeen met de groeiende tendens
naar persoonlijke geloofsbeleving.
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Mallen

Maria
1.

2.

3.

Maria met kind (h 1989/5.1)
Maria staat op een laag, onbewerkt voetstukje, draagt een lang gewaad en kroon en
kijkt op het kind neer, dat zij op de rechter arm houdt. Het kind grijpt met de rechterhand de borst van zijn moeder. Voor- en achterkant: Witte klei, H: 10,5 cm
Maria met kind (h 1989/5.2) (afb. 2a, b)
Gelijk aan cat. 1; het voetstuk is hoog en voorzien van enige versieringen.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 17.8 cm
Maria met kind (h 1989/5.3)
Maria draagt een ruimvallend gewaad en kroon en kijkt op het kind neer dat zij in
de linker arm heeft.
Voorkant; Grijze klei, H: 9,8 cm

Christus
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

Naakt kind (h 1989/5.4)
Het kind staat op een laag voetstukje en houdt met beide handen een duif tegen de
borst aangedrukt.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 11,5 cm
Naakt kind (h 1989/5.5.)
Gelijk aan cat. 4.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 12 cm
Naakt kind (h 1989/5.6)
Gelijk aan cat. 4.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 9,8 cm
Naakt kind (h 1989/5.7)
Gelijk aan cat. 4.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 10,6 cm
Naakt kind (h 1989/5.8)
Gelijk aan cat. 4.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 9,7 cm
Naakt kind (h 1989/5.9)
Gelijk aan cat. 4.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 11,7 cm
Naakt kind (h 1989/5.10)
Staand kind op een laag voetstukje.
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 10,8 cm
Naakt kind (h 1989/5.11)
Het kind houdt met beide handen een duif tegen de borst aangedrukt.
Voorkant; Witte klei, H: 9,3 cm
Naakt kind (h 1989/5.12) (afb. 1a, b).
Gelijk aan cat. 11.
Voorkant; Witte klei, H: 11,6 cm
Naakt kind (h 1989/5.13)
Gelijk aan cat. 11.
Voorkant; Witte klei, H: 9,2 cm
Naakt kind (h 1989/5.14)
Achterkant; Witte klei, H: 7,1 cm
Naakt kind (h 1989/5.15)
Achterkant; Witte klei, H: 7 cm
Naakt kind (h 1989/5.16)
Het kind houdt met beide handen een duif tegen de borst aangedrukt.
Voorkant; Witte klei, H: 4,5 cm
Naakt kind (h 1989/5.17)
Achterkant van een figuur; Witte klei, H: 5,2 cm.
Naakt kind (h 1989/5.18)
Achterkant; Witte klei, H: 4 cm
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III

Heiligen
19.

IV

Geestelijken
20.

21.

V

Catharina (h 1989/5.20) (afb. 4a, b)
Catharina staat op een laag, versierd voetstukje en draagt een lang gewaad. In de
linker hand houdt zij een rad, in de rechter een zwaard dat langs het lichaam naar
beneden staat
Voorkant; Witte klei, H: 14,3 cm

Monnik (h 1989/5.21)
De figuur draagt een lang gewaad, een cape en een Erasmushoed
Achterkant; Donkere klei, H: 21,5 cm
Figuur van man of vrouw (h 1989/5.22)
De figuur draagt een lang, praktisch ongeplooid gewaad, en heeft kort haar (monnik?)
Achterkant; Donkere klei, H: 14,3 cm

Overige
22.

23.

24.

25.

26.

Arm van Christus (h 1989/5.23)
Rechterarm en hand met daarin een wereldbol
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 8,5 cm
Arm van Christus (h 1989/5.24)
Rechterarm en hand met twee uitgestoken vingers
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 8,5 cm
Fragment (h 1989/5.25)
Deel van geplooid gewaad van een figuur
Voorkant; Witte klei, H: 9,7 cm
Voetstuk met deel van zittende figuur (h 1989/5.31)
Geprofileerd voetstuk met daarop een zittende figuur. De knieën met daarop een
opengeslagen boek zijn nog juist zichtbaar
Voorkant; Witte klei, H: 11 cm
Fragment (h 1989/5.33) (afb. 7)
Fragment van een voetstukje, met daarop een tekst en versierd met enkele rozetten.
De tekst luidt: S. AMICTA
Witte klei, H: 2,5 cm, Br 4 cm

Beeldjes
VI

Maria
27.

28.

VII

Christus
29.

30.
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Maria met kind (h 1989/5.34)
Maria staat op een laag voetstuk, draagt een lang gewaad en heeft het kind op de
linker arm. Het kind houdt met beide handen een duif tegen de borst gedrukt
Voorkant; Rode klei, H: 8,9 cm
Maria met kind (h 1989/5.35) (afb. 3)
Maria draagt een zwaar geplooid gewaad en heeft het kind op de linker arm. Met
haar rechter hand grijpt zij een voetje van het kind. Het kind is gekleed in een ruimvallend gewaad en grijpt met de linker hand naar de borst van zijn moeder
Voorkant; Witte klei, H: 14 cm

Naakt kind (h 1989/5.36)
Het kind houdt met beide handen een duif tegen de borst gedrukt
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 4,4 cm
Naakt kind (h 1989/5.37)
Gelijk aan cat. 29
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 4,6 cm

31.
32.

Naakt kind (h 1989/5.38)
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 4,8 cm
Naakt kind (h 1989/5.39)
Achterkant van een figuur; Witte klei, H: 7,2 cm

VIII Overige
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Geknielde figuur (h 1989/5.42) (afb. 6)
Geknielde figuur Maria of van een engel. Zij is gekleed in een ruimvallend gewaad
en heeft de handen gevouwen op borsthoogte
Voor- en achterkant; Donkere klei, H: 6,4 cm
Adrianus (h 1989/5.41) (afb. 5)
De ridderfiguur is gekleed in een korte tuniek met daaroverheen een lange mantel. In
de linker hand houdt hij een aambeeld, in de rechter een omhooggestoken zwaard.
Hij staat op een leeuw
Voor- en achterkant; Donkere klei, H: 11,4 cm
Voetstuk (h 1989/5.44) (afb. 8)
Geprofileerd voetstuk met bogenfries, met daarop nog juist een gedeelte van het
gewaad van een figuur zichtbaar
Voor- en achterzijde; Witte klei, H: 8 cm
Fragment (h 1989/5.49)
Deel van een geprofileerd voetstuk met daarop een gedeelte van het gewaad van
een figuur
Voorkant; Witte klei, H: 10,8 cm
Fragment (h 1989/5.54)
Gedeelte van een onbewerkte voetstuk
Voor- achterkant; Witte klei, H: 3,5 cm
Voetstuk (h 1989/5.55)
Een vierkant voetstuk
Voor- en achterkant; Witte klei, met sporen van auberginekleurige verf, H: 1,8 cm
Fragment (h 1989/5.56)
Gedeelte van de achterkant van een gewaad van een figuur
Achterkant; Witte klei, H: 3,4 vm
Voetstuk (h 1989/5.57)
Laag voetstukje, met daarop nog twee voeten van een figuur zichtbaar
Voor- en achterkant; Witte klei, H: 2,2 cm
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Noten
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Van Beuningen 1988, 25.
Timmers 1985, 228.
N.B. De naam Adrianus betekent leeuw. Mogelijk heeft men daarom later een leeuw als attribuut toegevoegd; het kan echter ook zijn dat de ridder Adrianus genoemd werd vanwege de door onder andere
Timmers veronderstelde leeuw.
Centraal Museum Utrecht, inv.nr. 3613 en Van Heeringen 1984, 42, afb. 21.
Vergl. Leeuwenberg 1973, 501 en Centraal Museum Utrecht, inv. nr. 3580.
Henry-Buitenhuis 1990,63
Met dank aan dr. P. Stuart, die ons attent maakte op deze Bijbeltekst.
Beeldhouwkunstcatalogus, Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1962.
Henry-Buitenhuis 1990,i go
Henry-Buitenhuis 1990,1
Een grote verfijning en aandacht voor detail zijn zgn. "Utrechtse kenmerken". Zie Leeuwenberg 1965.

(11)

Cat. 25.

(12)
(13)

Voor de prototypes: zie de artikelen van Leeuwenberg in het literatuur overzicht.
Henry-Buitenhuis 1990,63
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HET HUIS STENEVELD BIJ LEIDEN
T.N. Schelhaas

Een middeleeuws Steneveld?
In de eerste dagen van de maand februari van 1989 werden op het voormalige terrein van de
firma Boot op de linkeroever van de Zijl de resten blootgelegd van wat eens het trotse Huis
Steneveld was. In het Leidsch Dagblad van 4 februari werd in het kort de geschiedenis van dit
kasteel verteld. Wat daar werd gezegd was in hoofdzaak gebaseerd op wat Fockema Andreae in
1952 schreef in het boek Kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland (1) en hetgeen
Van Oerle daaraan toevoegde in 1975 in Leiden binnen en buiten de stadsvesten. (2)
In dit artikel zal worden gepoogd een overzicht samen te stellen van hetgeen de archieven
opleveren over Steneveld vanaf de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw. Wat er daarna heeft
plaatsgevonden is voor de opgraving niet interessant.
Beweerd werd, als laatste van een hele reeks compilatoren, door Fockema Andreae, dat ter
plekke een middeleeuws kasteel heeft gestaan dat in 1420 is verwoest. Fockema Andreae heeft
dit gegeven overgenomen uit Hugo van Heussen's Oudheden en gestichten van Rhynland en
wel voornamentlijk
van de stad Leiden, hoewel hij iedereen op het verkeerde been zet door per
vergissing naar een verkeerde bron te verwijzen, namelijk de Historie ofte Beschrijving van het
Utrechtsche Bisdom... (3) van dezelfde schrijver. Van Heussen schrijft letterlijk: "Onder de kasteelen en heerenhuizen dewelke onder Leiderdorp gestaan hebben zijn de volgende wel de voornaamste geweest: ... Steenvelde, 't welk naar het zeggen der ingezetenen met vier torens heeft
gepraalt. Als Johan van Beyeren in 't jaar 1420 de stad Leiden belegerde, heeft hij 't huis Steenvelde gesloopt; 't welk Gerrit van Heussen, ten deele uyt het oude steenwerk, wederom opgemetzelt heeft". (4) Dat Hugo van Heussen, toen hij dit schreef zélf eigenaar van Steneveld, het
wel bij het rechte eind gehad zal hebben wat de herbouw door zijn familielid betreft, ligt voor
de hand, maar zijn bewering op grond van getuigenissen van buurtbewoners die over een toestand van toen zo'n 280 jaar geleden spraken, is natuurlijk niet boven elke twijfel verheven.
Wellicht kwam hem een roemrucht verleden van zijn buitenverblijf wel goed uit. Maar misschien
waren die buurtbewoners slechts een paar eeuwen ernaast en spraken ze in feite over de toestand van voor de verwoesting tijdens het beleg van Leiden in 1574. Ook Fockema Andreae had
wel wat kritischer mogen zijn, want noch Dozy (5) in 1900, noch Bijleveld (6) in 1915 maken in
hun beschrijvingen van de omgeving van Leiden zelfs maar melding van het kasteel Steneveld.
Van der Aa (7) in 1847 en Van Mieris (8) in 1762 vermelden wel het (voormalige) Huis Steneveld, maar zwijgen over een middeleeuwse voorganger.
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Wat is er nu precies in het jaar 1420 rond Leiden voorgevallen? Wanneer in 1417 Willem VI,
graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, sterft, laat hij zijn erflanden na aan zijn enige dochter Jacoba van Beieren. Onmiddellijk verschijnt als kaper op de kust haar o o m Jan van Beieren,
op dat moment elect (gekozen of benoemde, maar nog niet gewijde bisschop) van Luik. Hij
doet afstand van deze geestelijke en wereldlijke waardigheid in het bisdom Luik en weet Roomskoning Sigismund te bewegen hem te belenen met de graafschappen Holland, Zeeland en
Henegouwen. In Holland verbindt hij zich met de partij der Kabeljauwen, terwijl Jacoba steunt
op de Hoeken. Jacoba, aanvankelijk geassisteerd door haar man, hertog Jan IV van Brabant,
slaagt er niet in het Kabeljauwse Dordrecht te veroveren. Door de strijd voor zijn vrouw ernstig
in schulden geraakt besluit Jan IV van Brabant zich te verzoenen met Jan van Beieren. In twee
verdragen, van Woudrichem in 1419 en van Sint-Maartensdijk op 21 april 1420, laat hij het bestuur van Holland en Zeeland volledig over aan Jan van Beieren, terwijl Jacoba de macht behoudt in Henegouwen. De Hoekse partij, waartoe ook de stad Leiden onder zijn burggraaf Filips
van Wassenaar behoort, besluit met hulp van het Sticht Utrecht, dat zich bedreigd voelde, tot
verzet. Z o ontbrandt een burgeroorlog in Holland. Jan van Beieren rukt o p naar Leiden, vangt
de belegering aan op 21 juni 1420 en verovert de stad op 17 augustus.
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De Hoeken in Leiden geven zich gewonnen en de burggraaf doet afstand van zijn waardigheid
ten behoeve van zijn Kabeljauwse zoon (9). Bij deze belegering worden de kastelen Ter Does,
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Ter Zijl (later Zijlhof genaamd) en Ten Waarde veroverd en verwoest.
Dit eerdere beleg van Leiden, dat in tegenstelling tot dat van 1574 eindigde met een overgave,
is zeer uitvoerig bestudeerd en beschreven door mr. Johan Meerman. Hij droeg zijn betoog voor
op 15 februari 1805 in de eerste openbare vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde (10). De studie berust op vele authentieke archivalia, zoals keuren en rekeningen
van Leiden, rekeningen van Holland en vele andere stukken. Nergens komt ook maar één maal
een kasteel Steneveld voor dat net als de andere wel genoemde kastelen Ter Does, Ter Zijl en
Ten Waarde zou zijn verwoest. Het moet derhalve als vrijwel uitgesloten worden geacht dat
alleen Steneveld, vlak tegenover Ter Zijl gelegen, zou zijn gespaard of verwoest zonder vermelding in de 42 geraadpleegde originele archivalia.
In dit verband lijkt het nuttig een privilege aan te halen dat de stad Leiden op 23 december
1351 verkreeg van Graaf Willem V van Holland, Zeeland en Henegouwen. Voortaan mochten
binnen een straal van 21/2 mijl van de stad geen versterkte burchten meer worden gebouwd.
Slechts "een slechte woninge, dair die muyr of sal sijn anderhalve stien", kon nog worden opgetrokken. Hoe gevaarlijk sterke kastelen waren blijkt wel uit het hierboven vermelde verhaal uit
1420 waarbij onmiddellijk bij het beleg van Leiden eerst de kastelen Ter Does, Ter Zijl en Ten
Waarde worden veroverd. De muurmaat van Steneveld klopt wonderwel met deze uit 1351 daterende bepaling, hetgeen al wijst op een laat ontstaan van dat huis (11).
Het eerste Huis Steneveld
Hiermee zijn we aangeland bij de eerste vermelding van het Huis Steneveld in de bronnen. De
oudste vermelding is die van 29 januari 1541: voor de schout en buurlieden van Leiderdorp
verschijnt Florys Gerrytsz. van Steenevelt, die erkent verkocht te hebben aan Gerryt Jan Kerstantsz. van Steenevelt, zijn vader, zes gouden Karolusguldens per jaar aan eeuwige en erfelijke
rente of "pacht mitten houde", "geypotekert ende staende up zijn hofstede van Steenevelt ende
up omtrent 22 morgen lants om ende an dezelve hofstede leggende in den ambochte van Leyderdorp". De diepere betekenis van deze rente was dat Gerryt Jan Kerstantsz. of zijn rechtsopvolger bij verkoop van Steneveld ca. het recht van naasting of nakoop zou hebben, met andere
woorden de koop mocht overnemen indien de koper niet naar zijn zin was. Dit was een probaat
middel om een goed in de familie te houden; onwelgevallige kopers konden daarmee afgetroefd
worden. Deze pacht zou ieder jaar op 1 februari voldaan moeten worden, voor de eerste keer in
1542. Door deze akte (12) is getransfigeerd, dus gekoppeld door het door deze akte steken van
de zegelstaarten van de nieuwere akte alvorens die bezegeld werd, een akte van 9 februari
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1541, waarin Gerryt Jan Kerstantsz. van Steenevelt ten overstaan van schepenen van Leiden de
rente/pacht van zes karolusguldens schenkt aan "Beatris Gerrytsdochter, meester Vranck Paedsen huysvrouwe, zijn dochter".
De volgende vermelding is een indirecte en komt voor in de transportakte van de hofstede Steneveld d.d. 4 juli 1722 in het transportregister van Leiderdorp (13). Onder de in deze akte genoemde herkomsttitels komt als oudste waarbrief voor die van 20 januari 1542, toen het goed
door Floris van Stieneveld werd overgedragen aan Mr. Vrank Paats, de man van zijn zuster
Beatrix van Stieneveld. Dit gegeven wordt bevestigd door de vermelding in het oudste morgenboek van Leiderdorp uit 1543 waar als eigenaar wordt genoemd "Mr. Vranck Paedts die het
huys selver gebruyckt met den uyterdyck" (14).
De kort daarop volgende akte (15) van 28 augustus 1543 is een heel belangrijke: schepenen van
Leiden verklaren dat Floris van Stienevelt ontvangen heeft van mr. Vranck Paeds, zijn zwager,
gehuwd met Beatris van Stienevelt, 5000 karolusguldens in volle betaling van 8000 karolusguldens, "roerende de coepe van de hofstede ende huysinge van Stienevelt mitten huysraet daerinne wezende ende mitte laenen, boomgaerden ende potinge dairtoe behoerende, mitsgaders
omtrent 21 morgen lants, bij den hoep sonder maet, an deselve hofstede behoerende, gelegen
in den ambochte van Leyderdorp, mit noch dat stienplaetshuys mitte stienoven, loedzen, schuyren ende oick daertoe al 'tgeen dat totte selve stienplaetse behoerende is, al 'twelck .... Paeds
.... van Floris van Stienevelt gecoft heeft, breder blijckende bij de wairbrieve daervan wezende
..." onder beding dat de losrenten van 50 resp. 18 karolusguldens, die Gerryt Jan Kerstantsz.
heeft, zullen komen ten laste van Vranck en Beatrix. Hieruit valt te concluderen dat Gerryt Jan
Kerstantsz. op dat moment nog leefde, maar de rekening van het Catharinagasthuis (16) van het
boekjaar febr. 1543 tot febr. 1544 meldt de ontvangst van een legaat op 28 januari [1544] van
Geryt Jan Korstenzz. ter waarde van het kapitale bedrag van 80 Philippusguldens. Blijkens een
speciale vermelding was dat geld in feite al enkele jaren geleden ontvangen (17). Dit alles doet
de gedachte opkomen dat Gerryt rond 1539 begonnen is zijn erfeniszaken te regelen. Dit vindt
een extra bevestiging in het testament dat hij op 14 februari 1541 voor schepenen van Leiden
maakte (18). Ook uit de rekeningen van de kerkmeesters van de St. Pietersparochie in Leiden,
afgesloten in 1543, vernemen we dat geld is ontvangen wegens een testament van Gerrit Jan
Kerstantszz (19). Hij moet dus nog tijdens zijn leven de verkoop van Steneveld ca. aan eerst
zijn zoon Floris geregeld hebben en daarna er mee ingestemd hebben dat deze dit weer overdeed aan schoonzoon Paets.
Beatrix en Floris zijn dus kinderen van Gerrit Jan Kerstantszz., die in 1515 onder de naam Gerrit
Jansz. van Steeneveld werd benoemd tot hoogheemraad van Rijnland (20). Hij bleef dat tot zijn
afstand in 1518. Dit is volgens de huidige stand van het onderzoek de eerste keer dat de naam
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Steneveld in de archieven opduikt. Het vermoeden is wellicht gewettigd te veronderstellen dat
Gerrit Jan Kerstantszz. de eerste eigenaar is geweest en mogelijk ook het huis Steneveld heeft
gebouwd. Hetgeen bij de opgravingen werd aangetroffen wijst immers op een periode niet eerder dan rond 1500. Gerrit zou zich met de bouw van Steneveld van een aanzienlijke woning en
een achternaam hebben kunnen voorzien.
Gerrits vader was Jan Kerstantsz., blauwverver en drapenier van beroep, schepen en veertigraad
van Leiden tot zijn dood in 1514. Hij behoorde tot de hoogstaangeslagenen van Leiden en was
in tweede echt getrouwd met Sophia (Fye) Willemsdr., waardoor hij in 1492/1507 één van de
stichters werd van het St. Annahofje aan de Hooigracht. Jan Kerstantsz. was derhalve via zijn
vrouw geparenteerd aan de aanzienlijkste burgerfamilies van Leiden. Zoon Willem Jan Kerstantsz.
werd schepen, burgemeester en veertigraad van Leiden en trouwde Margaretha van der Does,
dochter van Willem van der Does en Hendrika van Poelgeest. Hun beider portret en wapens zijn
door Cornelis Engebrechtsz. afgebeeld op de zijluiken van een memorietafel die in de Pieterskerk heeft gehangen boven het graf van Willem van der Does. Deze zijluiken bevinden zich
thans in De Lakenhal. Door dit huwelijk met een lid van de Hollandse adel werd de status van
de familie duidelijk verhoogd.
Inspecties buitenneringen
Het stadsbestuur van Leiden was sterk gekant tegen de ontwikkeling van buurtjes buiten de
stadsmuren waar economische activiteiten ontplooid werden en met name accijnzen en andere
belastingen ontdoken konden worden. Vooral in de periode na 1530 vocht het stadsbestuur
verbeten tegen iedere nieuwe aanslag op haar economische en fiscale positie. Waar nodig werden ook hogere autoriteiten en rechtsinstellingen te hulp geroepen. Deze wilden uiteraard wel
eens weten hoe het precies zat en lieten de landmeter Ysbrant Sluyter op 7 juni 1540 exact
nameten hoever Leiderdorp van de Zijlpoort verwijderd was (21). Vanaf de buitenkant van de
stadsvest buiten de Zijlpoort gemeten eindigden de eerste honderd roeden (367 meter) "nevens
den doer van Jan Florysz. nieuwe steenoven", de tweede honderd roeden "omtrent 5 roeden an
dese sijde nae Leyden toe van Geryt Jan Corsensz. turfscuer" en de derde honderd roeden
"omtrent 32 rueden an dese sijde van 't oude kerckhof van Leyderdorp", dat gelegen moet hebben niet ver ten oosten van de Spanjaardsbrug. Tussen 30 december 1540 en 2 februari 1541
werd door commissarissen van het Hof van Holland een onderzoek ingesteld naar de buitenneringen, die binnen een afstand van 500 roeden om Leiden waren gevestigd (22). Op 2 januari
1541 aangeland buiten de Zijlpoort langs de Rijn daar waar de Zijl uitmondt interviewt men
Cornelis Ulricxz., die aldaar woont op een steenplaats, toebehorend aan Jacob Florysz. Cornelis
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De zijluiken van een altaarstuk door Cornells Engebrechtsz. oa. 1515
(Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden)
Van links naar rechts:
Willem Jan Kerstantsz.
Jan van Lokhorst
Gerrit Heerman
Hendrika van der Does
Adriana van der Does
Margaretha van der Does
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is daar kennelijk de bedrijfsleider, want hij betaalt voor zijn werkgever de lonen uit aan de arbeiders van de steenplaats. Ook verkoopt hij de vervaardigde stenen. De kantine wordt uitgebaat
door Aeffgen Jansdr., weduwe van Jacob Aertsz. Zij woont ter plekke en verklaart dat ze brood
aan de arbeiders verkoopt zonder daarop winst te maken. Op het bier dat ze levert verdient ze
een penning per kruik, waartegen ze overigens voor "die steenplaetsers moet wassen ende
wringhen, coeken ende ter merct gaen" (23). Mogelijk was de hier genoemde Jacob Florysz. een
zoon van de Floris Jacobsz., die van 1513 (24) tot 1533 veertigraad van Leiden was. Deze voerde hetzelfde wapen als Gerryt Jan Kerstantsz. van Steneveld. Maar mogelijk ook betreft het hier
Floris Jacobsz. van Montfoort, de schoonvader van deze Gerryt Jan Kerstantsz.

Familiewapens
Het voeren van familiewapens was in de Middeleeuwen aan vrij strenge regels gebonden, al zijn
die regels voor ons niet altijd even helder. De stamvader van het geslacht Van Steneveld, Kerstant Boudijnsz., heeft voor zover bekend nooit enige officiële functie bekleed, zodat hij mogelijk
niet eens een wapen bezat en daar dan ook geen behoefte aan gevoeld zal hebben. Toen zijn
zoon Jan Stoop Kerstantsz. schepen van Leiden werd, moest deze uiteraard wèl een wapen
gaan voeren, en wellicht indachtig zijn toenaam koos hij voor drie gouden wijnkannen (een
stoop was een inhoudsmaat voor met name wijn) op een rood veld. Daarmee wijkt zijn wapen
enigszins af van dat van Willem Stoop Symonsz., die op een rood veld de bovenhelft van een
witte leeuw voerde en onder één wijnkan. Of, en zo ja, hoe, deze Willem Symonsz. familie van
Jan Kerstantsz. Stoop was, valt niet nader te bepalen. Toch lijkt enige relatie, in ieder geval een
zakenrelatie, bestaan te hebben, want op 28 september 1506 spande Willem Kerstantsz. een
proces aan tegen Willem Stoop Symonsz. over de betaling van 25 goudguldens, die Willem
Symonsz. wèl aan Jan Stoop Kerstantsz., maar niet rechtstreeks aan Willem Kerstantsz. wilde
betalen (25). In de periode 1504-1508, juist wanneer het Vroedschapsboek waarin de betreffende
informatie had kunnen staan ontbreekt, werden zowel Jan Kerstantsz. als zijn zoon Willem Kerstantsz. veertigraad en schepen van Leiden. Op zich is dit hoogst verbazingwekkend: alle keuren
verzetten zich hevig tegen het tegelijkertijd regeerder zijn van vader en zoon. Hoe dat hier nu
wel mogelijk was, is één groot vraagteken, te meer waar ook nog eens de broer van Jan Kerstantsz. al veertigraad was. Een oom en een neef tegelijkertijd lid van de veertigraad mocht wel,
maar twee broers was weer uit den boze, om het ontstaan van echte familieklieken te vermijden.
Hoe dit zij, ook vader en zoon Kerstantsz. hadden een wapen nodig. Zij kozen voor een geheel
ander type, namelijk op een blauw veld drie gouden stuiken (een stuik is een mand die gebruikt
werd bij het bierbrouwen om de hop in de brouwketel bijeen te houden (26), met een zilveren
ruit tussen de bovenste twee stuiken en een hartschild van zilver beladen met een zwarte leeuw.
Merkwaardig is het voorkomen van die uit de brouwerswereld afkomstige stuiken, terwijl deze
personen geen relatie met bierbrouwerij hadden. Of zou een soortgelijk voorwerp gediend hebben bij het bereiden van (textiel)verf in verfketels? Op hun zegels lijken de stuiken overigens
meer op bijenkorven of steenovens van het type veldoven. Het wapen op het schilderij in De
Lakenhal geeft alleen de drie stuiken, hetgeen beslist niet de instemming gekregen zou hebben
van Willem Jan Kerstantsz., maar dit schilderij is zo zwaar gerestaureerd, dat mogelijk het hartschild en de ruit al niet meer te zien waren toen de restauratie plaatsvond. Dit hartschild geeft
het wapen van het geslacht Van der Bouchorst, waarvan ook enige leden lid zijn geweest van
de Leidse veertigraad. Nu was het in Leiden en omgeving de gewoonte om het wapen van de
moeder op te nemen in dat van de vader, vaak door het als hartschild op te voeren. Wanneer
dat hier het geval geweest zou zijn, zou dat betekenen dat de moeder van Jan Kerstantsz. een
Van der Bouchorst had moeten zijn, maar zij was in feite een dochter van oude Gerrit die Man.
Of het geslacht Die Man behoorde tot de familieclan Van der Bouchorst is echter niet bekend.
Verbazingwekkend is het dat de jongste zoon van Jan Kerstantsz. een nog weer geheel ander
wapen voert. Gerryt Jan Kerstantsz. van Steneveld voerde volgens de wapenkaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland door Jan Reeland een wapen dat op een veld van zilver drie rode
dwarsbalken heeft. Hier nu is absoluut geen verklaring voor. Het kan ook niet afkomstig zijn van
zijn schoonfamilie, want het geslacht Van Montfoort voerde een wapen met een schaakbord, dus
zwarte en witte veldjes. Als we dan nog zien dat de opvolger van Jan Kerstantsz. als veertigraad
in 1513, Florys Jacobsz., hetzelfde wapen voert als Gerryt van Steneveld (met nog een extra
rood sterretje bovenaan), maar zo op het oog geen familie is, dan laat de heraldiek ons juist op
dit cruciale moment wel in de steek en wordt daardoor verklaarbaar dat vele onderzoekers de
familierelaties volkomen verkeerd aan elkaar geknoopt hebben.
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De verwoesting van kasteel Steneveld
Een van de oudste en toch redelijk betrouwbare kaarten van Leiden en omgeving is die van
Pieter Sluyter, landmeter van Rijnland, die hij in 1550 vervaardigde ten behoeve van een proces (27). Daarop tekende hij op de plaats van Steneveld slechts de contouren van een kasteel
met torens. Een andere kaart is die van Jacob van Deventer, rond 1565 vervaardigd voor Koning Philips II van Spanje, (28) waarop hij een vrij groot terrein met een kasteelachtig gebouw,
een boomgaard en omringd door een gracht afbeeldt.
Inmiddels zijn we aangeland bij de volgende vermelding van het huis Steneveld, in 1574. Na de
dood van haar man mr. Vranck Paets Jansz., die al in 1544 stierf, bewoonde Beatrix Gerritsdr.
van Steneveld het huis. Zij overleed in 1572. Na de dood van haar man is zij hertrouwd met
jonge Dirck Jan Reyerszz. [van Heemskerck], weduwnaar van eerst Yde Jan Adriaensdr. en
daarna Heyl Jansdr. Porsman. De huwelijkse voorwaarden werden op 7 juni 1547 opgemaakt.
Uit dit tweede huwelijk werden geen kinderen meer geboren. Erfgenamen zijn haar kinderen uit
haar huwelijk met Vranck Paets. Van hen heeft Jannetje, getrouwd met Comelis Huygenz. van
Thoorenvliet, kennelijk het huis Steneveld geërfd, want hun zoon Andries Comelisz. van Thoorenvliet is volgens de morgenboeken eigenaar in 1594. Denkelijk waren dus Comelis Huygensz. van
Thoorenvliet en zijn echtgenote Jannetje Vranckendr. Paets eigenaars van Steneveld in 1574.
Op 31 oktober 1573 sloegen de Spanjaarden het beleg voor Leiden. Om het de vijand niet al te
gemakkelijk te maken besloot men alles in de omgeving van de stad met de grond gelijk te
maken. Op 30 januari 1574 was het de beurt aan de "huysingen Stenevelt ende Zijlhoff". De
gouverneur en het gerecht van de stad besloten ze op de volgende dag te demolieren. De kapiteins van de drie vendels van de schutterij Andries Schot, Claes Jansz. Cnotter en Willem
Dircxz. Visscher kregen de opdracht zich de volgende morgen voor het stadhuis met hun manschappen te verzamelen, ieder gewapend met een behoorlijk geweer "daer elck van hem op
gestelt es". Die leden van de schutterij die metselaar, timmerman, scheepmaker of iets dergelijks
zijn moeten breekbijlen, gewone bijlen en dergelijke instrumenten meenemen. Op 31 januari 1574
des morgens om tien uur trok men de stad uit en kwam er een voorlopig einde aan onder
meer het huis Steneveld. De bij de opgraving in de gracht aangetroffen muren leggen van dit
feit een duidelijk getuigenis af (29).
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Afb. 7 Opdracht tot demoli'éring van Stenevelt en Zijlhoff
(Gemeentearchief Leiden SA I, inv. nr. 389, Aflezingboek C, f 120 vo)

De hofstede Steneveld
Volgens de morgenboeken is in 1594 Andries Cornelisz. van Thoorenvliet eigenaar van de landerijen van Steneveld; van een huis wordt niet gesproken. Het goed vererft 13 oktober 1609 op
zijn zuster Machteld Comelisdr. van Thoorenvliet. In de hiervoor reeds genoemde transportakte
van 4 juli 1722 wordt van Steneveld gezegd dat in haar tijd "daarvan nog niets was tot een
hofstede geapproprieerd". Toch moet zij wel enkele opstallen hebben laten bouwen, want voor
de collatérale successie heeft haar executeur-testamentair Johan van Heussen, rentmeester van
het Catharinagasthuis te Leiden, in 1642 Steneveld als volgt beschreven: "de hofstede genaempt
Stienevelt, gelegen bij de Zijlbrugge, mette boomgaerden, chingelen, groot omtrent 4 morgen
ende 350 roeden" (30). Haar erfgename was Weynina van Toorenvliet, dochter van Cornelis
Vrancken van Toorenvliet, die weer een zoon was van Vrank Cornelisz. van Toorenvliet, de enige
getrouwde broer van Machteld en Andries Cornelisz. van Toorenvliet hiervoor genoemd. Zij was
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in 1637 getrouwd met Gillis van Heussen Steffensz., die samen met haar op 16 april 1643 een
octrooi van de Staten van Holland kreeg om bij testament over hun leengoederen te mogen
beschikken (31). Wellicht voorzagen zij al dat zij geen kinderen zouden nalaten. Na haar dood in
1650 werd krachtens haar testament haar man volledig eigenaar van zowel Steneveld als het
kasteel Torenvliet onder Valkenburg, waar Gillis zijn buitenverblijf had (32) - aan nog een buiten,
een kasteel Steneveld, zal zeker hij geen behoefte gehad hebben.
Gillis overleed op 31 oktober 1660. In zijn olografisch (eigenhandig, geheim) testament van 1
december 1650, opgemaakt kort na het overlijden van zijn vrouw, had hij het volgende bepaald:
"legatere ende bespreecke noch bij desen aen Gerrit van Heussen, soone van de voornomde
Johan van Heussen, de hofstede Stenevelt met sijne chingelen ende wateren, thuyn ende laen,
alsoock alle de landen daeraen behorende, gelegen in Leyderdorp omtrent de Zijlbrugge, sulx
deselve mij de voorschreve mijne huysvrouwe aen mij gemaeckt ende besproocken sijn". Verder
legateerde hij aan mr. Dirck van Heussen, een broer van genoemde Gerrit, het "huys Thorenvliet
tot Valckenburch", aan hun vader Johan van Heussen het huis op de Breestraat bij Rijnlandshuis
en afkomstig van zijn schoonmoeder, eventueel onder betaling van ƒ 20.000 aan de familieleden
van die kant, enz. enz. (33). Van belang is vervolgens het testament van de volgende eigenaar,
genoemde verre verwant Gerrit van Heussen d.d. 25 april 1662, verleden voor notaris Arend
Raven te Leiden (34). Hij legateert aan zijn enige zoon Steffen van Heussen "'t Huys genaemt
Stienevelt gelegen ontrent de Zijlbrugge in den ambochte van Leyderdorp ende dat met alle de
singelen, plantachie ende landen daeraen behorende, niets uytgesondert". Hij bepaalt dat het
huis moet vererven op de nakomelingen van zijn zoon en zo die mochten ontbreken op de
naaste familieleden, zodat het huis nooit uit de familie zou worden vervreemd.
Tussen 1650 en 1662 verandert de benaming duidelijk van hofstede in huis, zodat mag worden
aangenomen dat er inderdaad herbouw heeft plaats gevonden. Gezien de bewering van Hugo
van Heussen dat de herbouw door Gerrit van Heussen gerealiseerd is, kan deze op de periode
1660-1662 gesteld worden.
Na het overlijden van Steffen Gerritsz. van Heussen kwam het huis aan zijn enig kind Maria Cornelia van Heussen, die in mei 1681 kinderloos overleed. Het vererfde daarop aan de kinderen
van mr. Dirk van Heussen, een broer van de hiervoor genoemde Gerrit van Heussen, namelijk
mr. Hugo en zijn zusters Weynina en Agatha van Heussen. Na het overlijden van beide zusters
was mr. Hugo van Heussen de enige eigenaar. Hij was priester en stierf op 14 februari 1719.
Zijn erfgenamen mr. Hugo Gaal, Johanna van den Velde, Maria Theresia van den Velde, Eva van
den Velde, Hugo van den Velde en Johanna Schouten verkochten op 4 juli 1722 het dan weer
hofstede genoemde Steneveld, bestaande uit een huis ca., singels, plantages, weilanden en
wateren, groot 12 morgen en 246 roeden, met alles wat aard- en nagelvast was "en gevolgelijk
niet de bomen staande op de brug waar het voorhuys mede staat, welke alle den huurder toebehoren, uitgezonderd de 4 zware perebomen, die den heer koper zullen volgen", voor f. 6100,-aan mr. Pieter Versijden. Deze bezat reeds het aan de overzijde van de Zijl gelegen Zijlhof en
was mogelijk bang voor ongewenste activiteiten die zijn uitzicht zouden kunnen bederven.

Korte epiloog
Het geheel blijft in het bezit van de familie Versijden van Varick en hun nazaten nl. baron d'Anethan te Brussel. In 1806 worden als eigenaren van "de hofstede Steenveld" genoemd Jean
Jacques Victor, Maria Cornelia en Appolline Josephina Versijden van Varick, van wie de laatste
getrouwd was met de Belgische baron d'Anethan. (35) In 1854 wordt het openbaar verkocht en
wordt eigenaar de Haagse rentenier Dirck Lammers. Na zijn dood spreekt men in 1875 van een
bouwmanswoning, enige bijgebouwen en landen. Op de kadastrale minuut van 1835 is evenwel
nog slechts een klein gebouwtje te zien in het grachtenvierkant, zodat het in de zeventiende
eeuw weer opgebouwde huis toen al verdwenen moet zijn geweest. Wanneer de hofstede in de
achttiende eeuw nog enige allure zou hebben gehad, zou het ongetwijfeld in één van de vele
atlassen zijn afgebeeld. Nergens is echter een afbeelding teruggevonden. Slechts de opgravingen
en opmetingen gedaan in 1989 kunnen ons een beeld geven van wat er eens stond, daar langs
de Zijl; zie hiervoor het artikel van L Barendregt en H. Suurmond-van Leeuwen op p. 105. (36).
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Bijlage.1

Kerstant Boevensz. (Christianus Boudewijnsz., Boudijnsz. enz.), geb. naar schatting rond
1410, blauwverver, kocht op 27 januari 1477 een huis op de Hooigracht (door zijn kleinzoon
Gerryt Jan Kerstantsz. op 27-9-1521 aan het St. Catharinagasthuis overgedragen), overleden
"op hoge leeftijd" op 23 december 1492,2 begraven in de Heilig Kruiskapel van de St. Pancraskerk in het familiegraf,3 trouwde naar schatting rond 1430 met Katrijn Gerritsdr, die Man,
geb. naar schatting rond 1410 als dochter van oude Gerrit die Man en NN; zij overleed op
18 augustus 14624 en werd begraven in de St. Pancraskerk. Zij had een broer Willem Gerritsz. die Man, overleden op 25 maart 14635.
Uit dit huwelijk werden minstens vijf kinderen geboren:
1. Jan Kerstantsz., volgt II
2. Jan Kerstantsz., voerde ter onderscheiding van zijn broer de toenaam Stoop en wordt
meestal Jan Stoop Kerstantsz. genoemd. In het stadsbestuur bekleedde hij talloze functies,
met name schepen en burgemeester. Lid van de veertigraad6 van 20 juli 1481 tot zijn dood
op 13 mei 1523. Hij trouwde 1. met Alijdt Willemsdr., dochter van Willem Jacopsz. en Elisabeth N7 en weduwe van Willem van Leeuwen, verver, wiens bedrijf zij (tot haar hertrouwen?)
voortzette,8 overl. vermoedelijk rond 14959; tr. ca. 1498 2. met Clara Pietersdr., dochter van
Pieter Jan Clarenzz. en Janna N10, overl. rond de jaarwisseling 1534/35. Met zijn tweede
vrouw stichtte hij op 26 juni 1504 het St. Janshofje aan de Haarlemmerstraat.11 Zij liet een
voor die tijd enorm bedrag na aan het St. Catharinagasthuis, volgens de blaffert 1534/3512
31/2 stuiver ("ende is het beginsel") en volgens de blaffert 1535/36 een rentebrief van 9 £ (in
kapitaal 900 Carolusgulden), een losrentebrief ten laste van Amsterdam (in kapitaal 109
Car.guld. 11 Vè st.), een ten laste van Leiden (in kapitaal 192 Car.guld.) en in geld 45 stuivers
en 1 blanck.
3. Gerrit Kerstantsz., blauwverver, leefde nog 5 februari 1496, overleden vóór 30 augustus
1499, gehuwd met Geertruyt, dochter van Heynrick Willemsz., coster, en NN.13 Hieruit werden enkele kinderen geboren, die nog minderjarig waren in 1499 en onder de Weeskamer
vielen. Drie hiervan zijn met name bekend: a. Matthijs Gerrytsz.14; deze moet getrouwd geweest zijn, want na 1560 wordt zijn dochter Geertruyt genoemd15; b. Alijdt Gerryt
Kerstantszdr.16; c. Dieuwer Gerryt Kerstantsdr.17 Als legaat ontving het Catharinagasthuis van
"Gheertruydt Geryt Kerstantsz. wed." in 1539/40 zes stuivers.18
4. Willem Kerstantsz., mogelijk in 1517 uit Leiden vertrokken met hevige ruzie met het stadsbestuur over het "recht van exue", zodat hij niet langer zijn los- en lijfrenten uitgekeerd
kreeg; pas in 1520 werd het geschil beslecht.19 Hij liet na in ieder geval twee kinderen, die
in 1565 optraden als erfgenamen van hun oom Jan Stoop Kerstantsz., namelijk Boudewijn
Willemsz., toen wonende te [HjEemskerk, en Catrijn, die mogelijk niet gehuwd was.20
5. Dieuwer Kerstantsdr., overleden als Diewer filia Christianus Baldewini in juli 1476.21
NB. Het is mogelijk dat de verklaring ten overstaan van schepenen van Leiden op 2 mei 1412 door Boudijn
Ysbrantsz., waarin hij Kerstant, zijn zoon, mondig verklaart, met bepaling dat als hij vecht of kijft, dat alleen
voor zijn eigen verantwoordelijkheid zal zijn, op de hier genoemde Kerstant Boudijnsz. betrekking heeft, maar
voldoende zekerheid ontbreekt. Qua leeftijd moet hij dan nog aanzienlijk ouder geweest zijn, geboren zo rond
1395, en dat zou een leeftijd bij overlijden van niet ver van de honderd jaar impliceren. Hoewel niet onmogelijk
kan dit alleen verklaard worden door bij hem en de volgende generaties aan te nemen dat de mannen steeds
zeer laat trouwden met veel jongere vrouwen en dan nog zeer laat kinderen kregen.22

Jan Kerstantsz.23, geboren naar schatting rond 1435, blauwverver, sedert ongeveer 1505 lid
van de veertigraad en ettelijke belangrijke functies, zoals schepen, bekledend, overleden te
Leiden op 11 april 1514.24 Als weduwnaar van Sophie Willemsdr. (her)stichtte hij samen met
zijn zwagers Willem Willemsz. en Jan Nannenz., die gehuwd was met Clemeynse Willemsdr.,
op 3 augustus 1507 het St. Annahofje op de Hooigracht25 en was daarvan regent tot zijn
dood.26
tr. (1) Maritqen, overl. 2.10.147227;
tr. (2) Sophia Willemsdr., dochter van Willem Claesz. die brouwer en Hillegont Willemsdr. de
Bruyn, overl. Leiden 11.9.1503.28
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Jan Kerstantsz., geboren naar schatting rond 1460, diverse malen schepen en
burgemeester van Leiden; veertigraad van Leiden van wellicht enige tijd (mogelijk jaren)
vóór 1508 tot zijn dood in 1519 (hij woonde nog op 20 mei 1519 een vroedschapsvergadering bij). Mogelijk is hij op 25 juni 1519 overleden.29 Zijn wapen is als dat van zijn
vader.30 Tr. naar schatting rond 1485 Marqaretha van der Does, dochter van Willem van
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der Does en Hendrika van Poelgeest.
Beiden staan met hun wapen afgebeeld op de door Cornelis Engebrechtsz. geschilderde zijluiken van een
altaarstuk, dat als memorietafel heeft gehangen in de Pieterskerk boven het graf van Willem van der
Does.31 Voor zover na te gaan heeft hij nooit de toenaam Stoop gevoerd, in tegenstelling tot wat veelvuldig door diverse schrijvers beweerd wordt.32 Zijn schoonouders waren, mede dankzij de erfenis van het
kinderloze echtpaar Adriaen van Poelgeest-Machtelt van der Does, hun resp. broer en zus, zeer rijk; alleen
al aan de 50e penning (een soort successiebelasting) van de nalatenschap van Willem van der Does
ontving de stad Leiden in 150933 196 Rijns gulden = 261 £ 6 s. 8 d., buitengewoon veel in vergelijking
met anderen. Over de erfenis van Adriaen van Poelgeest hadden de joncvrouwe van Lochorst ( = Adriana
van der Does, weduwe van Jan Gerritsz. van Lockhorst), Jacop Heerman (namens zijn vrouw Hendrica
van der Does) en Willem Jan Kerstantsz. 62 £ moeten betalen34 en over de nalatenschap van Machtelt
van der Does 60 £. Daarom had Willem denkelijk geld voldoende om zijn broer Gerryt tijdelijk uit de
brand te helpen: toen deze in 1503 het pondgeld voor zijn vrouw moest betalen, kocht Willem op 26
september 1503 een aantal landerijen onder Koudekerk van hem. 35 Diverse bezittingen vererfden van
Willem op Gerryt.36 Hieruit is op te maken dat het huwelijk van Willem Jan Kerstantsz. en Margaretha van
der Does kinderloos is gebleven.

Zij hertrouwde vóór 25 april 152137 met mr. Clement Jansz., doctoir in medecijnen, afkomstig uit Amsterdam. Hij overleed eind 1527 of begin 152838; zij testeerde39 op 7 maart
1532 en overleed40 wellicht kort na 30 juni 1533.
2. Gerrit Jan Kerstantsz. [van Steneveld], volgt III.
Gerrit Jan Kerstantsz. alias van Steeneveld, geboren naar schatting rond 1460, wordt als
Gerrit Jansz. van Steeneveld op 27-9-1515 benoemd tot hoogheemraad van Rijnland, doet in
1518 afstand.41 Hij komt op de wapenkaart van Rijnland vervaardigd door Jan Reeland voor
met een wapen: in zilver drie rode dwarsbalken.48 Hij overleed in 1544.

Wellicht woonde Gerryt eerst te Valkenburg. Onder deze plaatsnaam komt hij voor in het cartularium van het
Vrouwengasthuis43: op 5 december 1498 verklaart Gerryt Jan Kerstantszz. van Valckenburch voor schepenen
van Leiden dat hij Agnies Dircxdr. 4 £ aan jaarlijkse renten schuldig is, verzekerd op alle goederen die hij nu
heeft of krijgen zal, "waer dat die gelegen zijn, binnen der stede van Leyden of daerbuyten". Ook in 1503
woonde hij nog buiten de stad. Er was een geschil ontstaan met het stadsbestuur "roerende van zekere
pontgelde (een successiebelasting) die de voirs. burgermeesteren der voirn. Geryt eysschende sijn ter cause
van zekere goeden, hem angecomen mit Marcelie Florys Jacopszs dochter, zijn huysvrouwe, ende van zekere
contributie off scattinge, dair Geryt Jansz. voirs. inne gevallen zoude wesen of noch dagelicx inne vallen
mochte, ende mede roerende die begeerte van Geryt voirs. als dat hij binnen der stede van Leyden zoude
moegen coemen mit zijn alinge ( = algehele) woeninge up sijn exchijsen".44 Er kwamen arbiters aan te pas en
toen die niet tot overeenstemming kwamen zelfs nog een "overman". Diens uitspraak was niet erg helder:
voor de vaststelling van het pondgeld moesten nog weer andere arbiters aangesteld worden, die zouden
handelen op dezelfde wijze als geschied was in de gevallen van Gerryts zwagers Frans Zonderdanck en Jan
Florysz. [van Montfoort], Verder zou hij 10 £ Vlaams moeten betalen, maar dit mocht hij korten op nog van
de stad tegoed zijnde rentebetalingen. En uiteraard zou hij voortaan normaal zijn belastingen betalen zoals de
andere Leidenaren deden. De tresoriersrekeningen van 1502 tot 1505 hullen zich overigens in een angstig
stilzwijgen, en het is de vraag hoe deze zaak afgelopen is.
Gerryt was, vooral na de ontvangst van de erfenis van zijn broer Willem, in zeer goede doen. Het aantal
schenkingen aan speciaal het St. Catharinagasthuis is zonder meer respectabel te noemen; van hun kant
erkenden de gasthuismeesters op 10 juli 1528 hem een lijfrente van 10 Rijns gulden te zullen betalen en na
zijn dood nog 6 Rijns gulden ineens aan de Witte Nonnen (in de kerk van deze nonnen, thans Academiegebouw, werd in 1554 zijn zwager Jacob Florisz. van Montfoort begraven).

Tr. naar schatting rond 1490 met Marcelie of Caecilia van Montfoort, geboren naar schatting
rond 1460 als jongste dochter van Floris Jacobsz. van Montfoort en Beatrix Kerstant Nannenzdr. van Lis; haar grootouders van vaderskant waren Jacob Florisz. van Montfoort en
Marcelia Florisdr. van Tol.45 Zij overleed op 3 april 1525.46
Kinderen:
1. Floris Gerritsz. van Stienevelt, verkoopt 20-1-1542 Steneveld aan zijn zwager Mr. Vranck
Paats47; overleden op 23 juli 157948. Hij tr. met Cornelia van Saenen, die overl. vóór
1543.
Op 17 april 1546 (of wanneer rekening gehouden wordt met de Paasstijl 1547) behandelde de Grote Raad
van Mechelen het geschil tussen Floris van Steenvelt, weduwnaar van Cornelia van Saenen, wonende te
Bornen (=Bornem, de abdij bij Antwerpen??), en Gijsbrecht van der Meere, mede namens zijn zuster
Aegte, wonende te Haarlem, in hoger beroep van een vonnis van het Hof van Holland dd. 15-10-1545. Het
ging om goederen onder Velsen, Weesp en Akendam, waarvan hij bij schepenbrief dd. 28-8-1543 bewijs
gedaan had aan zijn drie kinderen. Wellicht kwam zijn vrouw uit Haarlem en waren de Van der Meere's aan
haar verwant, zodat de Van der Meere's bij het eventueel zonder nakomelingen sterven van de drie weeskinderen zouden erven.49
Uit meer dan een bron blijkt dat Floris na de dood van zijn vrouw zich uit Leiden wilde terugtrekken. Niet
alleen verkocht hij Steneveld aan zijn zwager, maar bijvoorbeeld ook leenland onder Haagambacht,50 door
tussenkomst van zijn gemachtigde Hendrick Arnoutsz., doctor in medicijnen.
Dat hij drie kinderen had, blijkt ook uit het testament van zijn vader Gerryt Jan Kerstantszz. Twee ervan
kennen we bij naam: Gerrit en Celye. Op 21 december 1575 stelde de Weeskamer van Leiden voogden
aan over Henric, 12 jaar, en Louyse of Louisgen, 10 jaar, kinderen van Gerrit of Gerard Florisz. van Steenvelt en joncvr. Jacqueline van Hoorn Jansdr., beiden overleden (tijdens het beleg van Leiden?). In de
comparitieboeken van de Weeskamer zijn de nodige ontwikkelingen m.b.t. deze weeskinderen te volgen. Zo
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werd na de dood van Steffen van Heussen Gillisz. zijn broer Dire (eveneens getrouwd met een meisje Paets
en daardoor neef van de vader van de weeskinderen) op 20 juli 1580 toeziend voogd. Toen alleen Reynoult
van Oy nog overgebleven was als voogd, smeekte hij de Weeskamer jarenlang om een mede-voogd; hij
stelde zelf Claes Steffensz. van Heussen voor, maar deze weigerde omdat Nanne Paedts van Stenevelt
nader verwant was (24-3-1584) en deze accepteerde uiteindelijk. In 1581 woonden ten huize van Cornelis
van Noorde op de Hooglandsekerkgracht niet ver van de hoek van de Moriaansteeg: Henric van Stienevelt
met dienstbode en Bestineue [dit moet Louise zijn], kint van Gerrit van Stienevelt. Overigens woonde daar
ten huize ook voogd Reynoult van Oyen. Verwant van moederskant was wellicht mr. Hadrianus van Teylingen te Haarlem.
"Celye Floris van Stieneveltsdr." is draagster geweest van een lijfrente, op 31 juli 1543 "toegeschat voir de
afgecoerde ramen", namelijk het 27e raam van de derde streek buiten. Op 31 juli 1547 leefde zij nog, 51
maar op die datum in 1548 niet meer. Zij was op 31-7-1543 dertien jaar oud en zal dus nooit nageslacht
gehad hebben.
Waar Floris met zijn overgebleven kinderen gewoond heeft, is duister gebleven. Hij schijnt nog wel op 25
september 1576 een schepenschuldbrief gepasseerd te hebben. Mogelijk stamt van hem af het geslacht
(Van) Steneveld te Overschie: een Cornelis Floren Steenevelt, geb. 1578, woonde op de Watering in Overschie in de polder Sestienhoven; hij was gehuwd met de even oude Jannetgen Jacobsdr. en had via een
zoon Jacob, een kleinzoon Jan en een achterkleindochter Jaapje een groot nageslacht.52

2. Beatrix Gerritsdr. van Stienevelt, volgt IV.
3. Kerstant, genoemd in 1535 in de blaffert van het H. Geest Weeshuis als gever van een
flink bedrag (25 Rijns gulden): "Kerstant Gheryt Jan Kerstensz.z. bij sijn levende lijf"; waar
en wanneer hij overleden is en of hij getrouwd was en nageslacht had, is niet bekend.
IV. Beatrix Gerritsdr, van Stienevelt53, geb. vóór 4 juli 1481, koopt met haar man op 20 januari
1542 het Huis Steneveld van haar broer Floris Gerritsz. van Stienevelt, overleden54 begin
1572, tr. 1. Mr. Vranck Paets Jansz., schepen van Leiden 1521/22, veertigraad 3-12-1514 tot
1544, bewoonde met zijn vrouw ('s zomers) volgens het morgenboek Steneveld "met den
uyterdijck",55 overl. in 154456. Hij voert als wapen in rood drie zilveren wassenaars en een
hartschild van goud beladen met een rood ankerkruis; zoon van Jan Paets Nannenz. en
Clemeynse Willemsdr.
N.B. Jan Nannenz. Paets (overleden57 3-6-1515) en zijn vrouw Clemeynse Willemsdr. (overleden58 23-5-1528)
behoorden in 1492/1507 tot de stichters van het St. Annahofje aan de Hooigracht. Clemeynse was een
zuster van de toen al overleden Sophie Willemsdr., die getrouwd was geweest met Jan Kerstantsz. Beatrix
was dus getrouwd met een "neefzegger" of aangetrouwde neef van haar vader. Jan Nannenz. Paets was
een zoon van Nanne Aernt Janszz. Paets (overl. 28-1-1505) en Adriane Jan Volpertsdr. (overl. 8-4-1518) en
was in 1474 ingeschreven aan de artes-faculteit van de Universiteit van Keulen.59 Hij had bij Clemeynse
Willemsdr. minstens drie zonen: Vranck, hier nader vermeld; Arent of Aernt, Karthuizer monnik60; en Cornelis, overl. 1560, die trouwde met Aechte Ghijsbrechtsdr. van Lodensteyn, waaruit Jan Cornelisz. Paets alias
Van Santhorst, overl. okt. 1597, stamvader van de tak Paets van Santhorst.

Zij hertrouwde, na huwelijkse voorwaarden dd. 7 juni 1547, met jonge Dirck Jan Reyerszz.
[van Heemskerckl, geb. ca. 1505 als zoon van Jan Reyer Dircxz. [van Heemskerk] en Elsgen Symonsdr.,61 veertigraad sedert 8 mei 1553, overl. januari62 1558, weduwnaar van Yde
Jan Adriaensz.dr. en Heyl Jansdr. Porsman.
Kinderen:
1. Anna of Jannetje Paets, volgt V.
2. Adriana Paets, geb. naar schatting ca. 1515, overl. na 1596, tr. Steffen van Heussen
Gillisz., geb. verm, te Haarlem, overl. kort voor 5-6-1580. Uit dit huwelijk minstens twee
dochters: Marie, tr. voor schepenen 12-11-1594 Jacob Gerrit Roelofszz. van der Mije,
geb. ca. 1560, overl. 5-5-1632; hij hertrouwde voor schepenen 19-10-1602 Beatrix Gillisdr.
van Heussen; en Anna, geb. ca. 1555/56, overl. 1612, tr. 1582 Claes Willemsz. Warmont,
lid van de veertigraad vanaf maart 1572, geb. 1540, blauwverver, overl. 1609, tr. 1. 1562
Anna Ysnoutsdr. van der Nesse.63
3. Marie Paets, geb. naar schatting ca. 1515, tr. na huwelijkse voorwaarden dd. 23-1-1534
Jan Huych Andriesz., geb. na 20-11-1507, zoon van Huych Andriesz. en Geertruyt
Jansdr.; woonde in het "stamhuis" van de Van Torenvliet'en, Hoogstraat 2; hij hertr. na
huw. voorwaarden dd. 30-8-1539 Baertgen, dochter van mr. Dirck Claesz., houtcoper [van
Swieten] en Heyitgen Jansdr. Porsman.
4. Cecilia Paets, geb. ca. 1529 (zij was op 31-7-1543 14 jaar), overleden na 1596, tr. Dirck
van Heussen Gillisz., verm. geb. te Haarlem.
Uit dit huwelijk werden geboren Gillis, Pieter, Gerrit en Anna, die allen voor een nageslacht zorgden. Hiertoe behoorden ook de latere bezitters van het huis Steneveld.
5. Nanne Paets, geb. ca. 1533 (11 jaar bij de koop van een lijfrente op 31-7-1543) of 1534
(22 jaar bij de koop van een lijfrente op 22-3-1556), begraven onder een zerk met de
tekst "Hier leydt begraven joncheer Nanne Paedts: sterf den 15en februari 1604"64, tr.
Erkenraet van Lodensteyn. Uit dit huwelijk werden in ieder geval geboren: Beatrix, trouwde in 1602 voor schepenen van Leiden met Steffen van Heussen Gillisz., de vader van
Steffen van Heussen die van 1650-1660 eigenaar van Steneveld zou zijn; deze was re101

gent van het Catharinagasthuis, geb. ca. 1585 (lijfrente verkocht 16-3-1604, toen 18 jaar),
geïmmatriculeerd aan de Universiteit 28-2-1597, overleden65 9-3-1631, woonde Breestraat;
en Claesgen, tr. voor schepenen van Leiden 8-5-1605 Cyrick van Tritsum, geb. 1575 te
Dokkum; hij hertr. Cornelia van der Nath.66
V.

Jannetje Paets Vranckendr., overleden67 augustus 1566, tr. na huwelijkse voorwaarden dd.
19-1-1537 Cornells Huvqenz. van Thoorenvliet, zoon van Huych Andriesz. en Geertruyt
Jansdr. (die op 20-11-1507 huwelijkse voorwaarden maakten) en kleinzoon van vaderskant
van Andries Lubbertsz. en Machtelt Huygendr. (die op 19-1-1485 huwelijkse voorwaarden
maakten), veertigraad van Leiden 23-7-1559 tot okt. 1589 (als opvolger van zijn broer Jan
Huych Andrieszz.), schepen aid. tussen 1561 en 1577, genoemd in het volkstellingsregister
158168 op het adres Hoogstraat 2 met drie kinderen Andries, Vranck en Machtelt, kocht op
23 mei 1557 het huis Torenvliet onder Valkenburg.69
Kinderen:
1. Andries Cornelisz. van Thoorenvliet, veertigraad van Leiden als opvolger van zijn vader
10-11-1589 tot juni 1595, ongehuwd gebleven.
2. Vranck Cornelisz. van Thoorenvliet, volgt VI.
3. Machtelt Cornelisdr. van Thoorenvliet, geb. ca. 1558 (op 4-11-1568 wordt voor haar een
lijfrente gekocht terwijl ze op dat moment 10 jaar oud is70), woonde te Leiden bij de St.
Jansbrug (Hoogstraat 2), begr. Leiden Pieterskerk 2-12-1641. Haar collatérale successie
wordt afgerekend na 1.4.164271. Zij bezit naast een huis te Leiden op de Lange Vischbrug (=Hoogstraat 2), waar ze ook is overleden, landerijen te Noordwijk, Oegstgeest en
Leiderdorp; te Leiderdorp wordt o.m. genoemd de hofstede Stienevelt.

VI. Vranck Cornelisz. van Thoorenvliet, veertigraad van Leiden van 3-7-1595 tot 23-10-1618,
schepen en burgemeester tussen 1601 en 1618, op 23-10-1618 met anderen door Prins
Maurits afgezet, treedt in 1612 op te Haarlem voor zijn zoon Cornells, assisteert op 8-1-1619
zijn zoon Cornelis bij diens huwelijk, begr. Leiden Pieterskerk 6-10-1619, tr. (ondertr. Leiden
9-8-1597) Catharina van Berckenrode72, geb. Haarlem, begr. Leiden Pieterskerk 21-5-160273,
dochter van Adriaen Hendricksz. van Berckenrode en Christina Cornelisdr. van Blanckevoort.
Kind:
1. Cornelis Vrancken van Thoorenvliet, volgt VII.
VII. Cornelis Vrancken van Thoorenvliet, overl. 2-1-1624 en begr. Leiden Pieterskerk 5-1-1624, tr.
Rotterdam (ondertrouw Leiden voor schepenen 8-1-1619) Catharina Adriaensdr. van Rijn, bij
huwelijk wonende te Rotterdam; zij komen in het hoofdgeld74 van Rijnland uit 1623 voor
onder Valkenburg met de dochter Weijntgen, een knecht en twee meiden. Zij overleed in
1659 te Leiden.
Kinderen:
1. een kind van Cornelis van Toorenvliet, begr. Leiden Hooglandse kerk 30-4-1620.
2. Weynina Cornelisdr. van Thoorenvliet, volgt VIII.
3. Johanna Cornelisdr. van Thoorenvliet, waarschijnlijk begr. Leiden Pieterskerk 17-2-1634,
haar nalatenschap wordt beschreven t.b.v. de collatérale successie 1-10-163675. Zij bezit
enorm veel landerijen in Velsen, Velserboek, Schoten, Aelbrechtsberg, Haarlem, Heemstede, Hillegom, Valkenburg, Wassenaar, Haagambacht en is ook voor 3/8 mede-eigenaar
van twee huizen te Leiden aan de zuidzijde van de Oude Rijn.
VIII. Weynina Cornelisdr. van Thoorenvliet, geb. Leiden, tr. Leiden voor schepenen 17-10-1637
Gillis van Heussen Steffensz., geb. Leiden, bij huwelijk wonend aan het Rapenburg (ter
plaatse van het huidige Rijksmuseum van Oudheden in het vroegere "Hof van Zessen",
Rapenburg 28B), overl. 31 oktober 1660, kinderloos.

Noten
Ik ben zeer veel dank verschuldigd aan diverse (ook voormalige) medewerkers van het Gemeentearchief, maar
met name de heren P.J.M, de Baar, drs. B.N. Leverland en drs. R.C.J. van Maanen, alsook aan dhr. C. de Graaf,
gedurende enkele maanden stagiaire bij het Gemeentearchief Leiden in opdracht van de Archeologische Begeleidingscommissie.
Gemeentearchief Leiden (GAL), Archieven van de Kerken inv.nr. 417 fol. 163v.
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GAL, Arch. N.H. Kerkvoogdij, oudste grafboek Hooglandse kerk, 9e streek graven 6,7 en 8, 10e streek graven 6, 7
en 8 en 11e streek nr. 4, later bekend als Zuidkapel nr. 87. Deze graven stonden eerst ten name van Kerstant
Boeyensz. en later Jan Kerstantsz., Willem Jan Kerstantsz., Florys van Stienevelt (overgeboekt in 1552), Dirck Jan
Reyersz. mit Beatris Gerritsdr., zijn huysvrouwe (overgeboekt in 1557) en tenslotte Yda Dircxdr. (overgeboekt op
30-1-1585).
GAL, Aroh. Kerken inv.nr. 416 fol. 132v.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 416 fol. 133v.
Althans volgens Van Rijokhuysen (Wapenkaart); deze heeft benoemings- en ontslagdata zo goed mogelijk gereconstrueerd uit Vroedschapsboeken e.d., maar met name door lacunes in deze bronnen zijn zijn opgaven niet
altijd volledig betrouwbaar; volgens dezelfde schrijver overleed Jan Stoop Kerstantsz. op 13 mei 1523, hetgeen
zeer wel kan kloppen, want op 10 oktober 1522 woonde deze voor het laatst een vroedschapsvergadering bij en
op 21 juni 1523 (SA I inv.nr. 384 fol. 16) werd "In de plaets van Jan Stoop is Ghijsbrecht Kerstantsz. 40 gecoeren". Volgens de Wapenkaart voerde deze Ghijsbrecht hetzelfde wapen als Kerstant Nannenz. van Lis, veertigraad
tot 1485, en behoorde dus wellicht niet tot de allernaaste verwanten, hetgeen men op grond van de naam
Kerstant zou kunnen denken.
Dit blijkt uit een erfrente, verkocht door de stad Leiden op 1 augustus 1472, die later geïnd wordt door "Jan
Stoop Kerstantsz., habet Lijsbeth Willem Jacopsz. wedewi". Lijsbeth moet dus zijn schoonmoeder geweest zijn.
Daarmee was mogelijk Jan Conincx een zwager van Jan Stoop Kerstantsz., want deze komt steeds in de volgende post voor, eveneens met "habet Lijsbeth Willem Jacopsz. wedewi", zodat ook deze met een dochter getrouwd
zal zijn geweest. Mogelijk is dit Fye, zie D.E.H, de Boer, "Te Vongelinc geleit', Sociale en economische problemen in Leiden aan het eind van de middeleeuwen", Leidse facetten, Tien studies over Leidse geschiedenis (Leiden/Zwolle 1982) 13.
GAL, Recht. Arch, inv.nr. 41, Kenningboek D fol. 232v.
Zij moet overleden zijn tussen 1493 en 1498; van de op "Kersavont anno 1482" op haar leven gevestigde lijfrente,
tezamen met haar man, wordt de betaling in 1493 nog op twee lijven geboekt (zie bijv. SA l inv.nr. 562 fol. 38v),
maar in de tresoriersrekening van 1498 nog slechts op zijn naam alleen. Helaas ontbreken veel rentebetalingen in
de tussenliggende jaren, mede ook omdat door de enorme schuldenlast van de stad de uitbetaling aan sommige
Leidse burgers domweg niet verricht werd.
GAL, SA I inv.nr. 590 fol. 155.
A.J. Versprille, "St. Janshofje, korte geschiedenis van de fundatie en het bestuur", De Leidse Hofjes 12 (1983) 53.
GAL, Arch. Gasth. inv.nr. 302 hoofdstuk "testamenten".
Dit blijkt uit een losrente ten laste van de stad, verkocht 1 augustus 1482.
Ontvanger van de losrente van 1-8-1482, zie bijv. SA I inv.nr. 606 Tres. Rek. 1526 fol. 108v.
Als hefster van genoemde losrente.
Zij int de losrente van 1546 tot 1559.
Op haar leven, samen met dat van haar (aangehuwde) tante Clare Pieter Jan Clarenzdr., stond een drietal lijfrenten ten laste van de stad Leiden, verkocht Kersavont/St. Jan ( = 24-12/24-6) 1517, 9-3/9-9-1517 en 30-12/30-6-1514;
zij wordt nog wel vermeld in de Tres. Rek. van 1530, niet meer in die van 1532, en zal dus wel in 1531 overleden zijn.
GAL, Arch. Gasth. inv.nr. 302 hoofdstuk "testamenten".
GAL, SA I inv.nr. 601 fol. 182v.
GAL, SA I inv.nr. 83, Privilegeboek C fol. 468; deze twee waren "samen erfgen. van Willem Kerstiaensz., hun
vader, die naeste ende eenich erfgenaem van wijlen Jan Stoop Kerstiaenszz. geweest is"; naast hen trad nog op
Pieter van Buyten Cornelisz. namens zijn vrouw Elysabeth Pietersdr., enig erfgenaam van Claertgen Pieter Jan
Clarenzdr.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 145v.
GAL, SA I regestnr. 298.
J.F, Jacobs, "Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude", De Nederlandsche Leeuw 78 (1961) k. 244, noot 94.
Hierin rekent Jacobs af met de hardnekkige fout om deze Jan Kerstantsz. te identificeren met de vrijwel gelijktijdig te Leiden levende veertigraad Jan Kerstantsz. Stoop. Beiden komen immers tegelijk voor op de lijsten van de
veertigraden en zegelen met een volstrekt ander wapen. Deze indentificatie is door J.D. Bangs, zonder overigens
toen dit artikel te kennen, nog verbeterd. (Cornells Engebrechtz's Leiden p. 37-41).
G. van Ryckhuysen, Wapenkaart ... van de ...Heeren Veertigen der Stad Leyden (Leiden 1758) wapen 1.9.15.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 177v.
P.J.M, de Baar, "De stichting van het St. Annahofje", De Leidse hofjes 14 (1985) 1-3.
J.F. Jacobs, "Het voorgeslacht van Clara van Sparwoude", De Nederlandsche Leeuw 78 (1961) k. 243. Zie ook de
daar aangehaalde archiefbronnen.
Bijlage XV bij "Sint Annahofje", De Leidse hofjes 14 (1985) 99-102.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 143.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 168.
J.D. Bangs, Comelis Engebrechtz's Leiden (Assen 1979) 44 noot 39.
Van Ryckhuysen, Wapenkaart, wapen nr. 1.9.14.
Zegels van hem treft men op diverse plaatsen aan, bv. GAL, Arch. Kerken inv.nr. 858.
Catalogus van de schilderijen en tekeningen van stedelijk museum De Lakenhal (Leiden 1983) nr. 622, p. 138139. Hier wordt Willem Jan Kerstantsz. abusievelijk als een lid van de familie Stoop aangemerkt. Ten rechte
behoort hij tot de familie die later de naam Van Steneveld ging voeren. Zijn wapen op de memorietafel geeft
slechts het stamwapen van deze familie weer, ni. de drie stuiken.
Zie voor dit probleem het meest uitvoerig J.D. Bangs, Comelis Engebrechtz's Leiden (Assen 1979) 37-41.
GAL, SA I, Tres. Rek. 1509 fol. 2.
GAL, SA I, Tres. Rek. 1507 fol. 3.
GAL, Arch. Gasth. regest nr. 1439.
Zie o.m. GAL, Arch. Kloosters regestnr. 315; Arch. Gasth. regestnr. 601, Ons Voorgeslacht 32 (1977) 404.
GAL, Arch. Gasth. regestnr. 1023.
GAL, Arch. Gasth. inv.nr. 302, blaffert 1527/28 testamenten fol. 3v.
GAL, Recht. Arch, inv.nr. 76A nr. 139 fol. 205.
J.D. Bangs, Comelis Engebrechtz's Leiden (Assen 1979) 44 noot 39.
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Hoogheemraadschap van Rijnland, Oud Archief Rijnland inv.nr, 5 fol. 3v.
Jan Reeland, Wapenkaart der ... dyckgraven ende hoogbaljuwen, hoogheemraden, rentmeesters ende secretarissen van Rhijnland (Leiden 1737).
GAL, Arch. Gasth. inv.nr. 981 fol. 114v.
GAL, SA I inv.nr. 872.
Zie voor een niet volledige en summiere genealogie Van Montfoort: Simon van Leeuwen, Batavia lllustrata p.
1010.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 186.
Rechterlijk archief Leiderdorp B X 43 fol. 270-272. Een transportakte van Steneveld d.d. 4.7.1722 waarin de oude
titels worden vermeld.
GAL, SA II inv.nr. 7540 fol. 185v.
Leidenaars voor de Grote Raad (1470-1580) (Leiden 1981) 200.
Ons Voorgeslacht 32 (1977) 404.
GAL, SA I inv.nr. 527 fol. 69v.
Zie o.m. Ons Voorgeslacht 31 (1976) 44 kwartier 56. Een te Leiden gewoond hebbend geslacht Van Steneveld
stamt niet van hem af, maar was slechts afkomstig van het terrein van Steneveld (Adriaen Adriaensz. van Stienevelt, warmoesman, met Katryna Dircxdr. [Hasius] en o.m. drie zonen Jan, Adriaen en Kors, zie W. van Duyn, "Van
Steenevelt", Ons Voorgeslacht 32 (1977) 458-464.
Fout gepubliceerd in "Kwartierstaat Van der Lely", Kwartierstatenboek Prometheus, deel IX (Delft 1989) 82, kwartiernr. 19.550.
Op 11-2-1572 boekte het St. Catharinagasthuis (Arch. Gasth. inv.nr. 302, "testamenten") de ontvangst van 20
gulden als legaat en op 12-2-1572 het Leprooshuis evenzo 3 gulden "testament van Beatris Gerrytsdr. van Stienevelt, wedewi van meester Vranck Paets was (Arch. Gasth. inv.nr. 1342, blaffert 1571, volgnr. 13).
Hoogheemraadschap van Rijnland, Oud Archief Rijnland inv.nr, 5463.
G. van Ryckhuysen, Wapenboek, wapen 1.11,13, waar voor het jaar 1544 de letters ob. ( = obiit, overleden) staan.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 178.
GAL, Arch. Kerken inv.nr. 417 fol. 190.
A.J. Brand, "Nanne Paedze of het beheer van de stedelijke geldmiddelen", Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989)
43-60, sp. p. 55.
Sterling A. Lamet, Men in government; the patriciate of Leiden, 1550-1600 (Massachusetts 1979) 443; getypt,
aanwezig GAL, Bibl. cat.nr. 15026/02.
O.A. van der Meer, "Rondom het gezin van Jan Reyer Dircxz. (van Heemskerck), De Nederlandsche Leeuw 78
(1961) k. 286.
En dus niet februari, zoals Van Rijckhuysen Wapenkaart heeft; de ontvangst wegens "testament" werd geboekt
door het St. Catharinagasthuis op 21-1-1558 (20 Rijns gulden); door het Leprooshuis op 23-1-1558 (2 Rijns gulden).
R.E.O. Ekkart, "Sleutelfiguren", Leids Jaarboekje 66 (1974) 212.
Ons Voorgeslacht 16 (1961) 11.
GAL, SA II inv.nr. 10168 fol. 183v.
J.F. Droge, De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Pieterskerkgracht 9 (Leiden 1982) 21.
GAL, Arch. Gasth. inv.nr. 302 blaffert 1566, 19 augustus ontvangen wegens testament van Jannetgen Vrancken;
idem Leprooshuis dd. 25-8-1566 van "Comelis Huygen huysvrouw".
Volkstellingsregister 1581, f. 146v.
De Nederlandsche Leeuw 81 (1964) 353.
GAL, Recht. Arch, inv.nr. 67, Waarboek D fol. 122v.
GAL, Recht. Arch, inv.nr. 209 fol. 302.
M. Thierry de Bye Dolleman, "Het geslacht Van Berckenrode", Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 12
(1958) 118. Dolleman geeft het begraven te Haarlem.
27-5-1602 betaald ƒ 3 voor de begraving van burgemeester van Torenvliets vrouw. Begraven in de Pieterskerk 215-1602 de huisvrouw van Franck Comelis Toorenvliet, bij de St. Jansbrug.
GAL, SA II inv.nr. 4023, Hoofdgeld Rijnland fol. 333v
GAL, Recht. Arch, inv.nr. 209 fol. 203v.

Mr. T.N. Schelhaas
Directie Gemeentearchief
Boisotkade 2a
2311 PZ Leiden
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FUNDERINGEN VAN DE HUYSINGE STIENEVELT BU LEIDEN
L. Barendregt en H. Suurmond-van Leeuwen

Op een terrein aan de westzijde van de Zijl was het Huis Steneveld (eerste vermelding in de 16de
eeuw als Stienevelt) (1) gesitueerd; de vroegst bekende kaart van Leiden voor dat gebied geeft dat
aan, afb. 1.
Omdat op dit terrein na de verplaatsing van de bouwmaterialenhandel van de Firma Fontein en de
sluiting van de Scheepswerf "Boot" woonbebouwing zou verrijzen werd in 1982 een verkennend
onderzoek naar de mogelijke resten van het huis gedaan (2). De resultaten van dat onderzoek waren zodanig dat het niet zinvol werd geacht een archeologische opgravingscampagne voor te bereiden.
In 1987 werden de plannen voor woningbouw concreet. De problematiek van vervuilde grond was
inmiddels onderkend. Het terrein was gedurende een lange reeks van jaren voor bedrijfsdoeleinden
gebruikt. Een onderzoek naar vervuiling van de bodem wees uit dat bodemsanering noodzakelijk
was. Die sanering zou door middel van ontgraven en afvoeren van vervuilde grond plaatsvinden.
De grond diende vervolgens elders te worden gereinigd of op gepaste wijze te worden hergebruikt.
Het terrein dat bij de saneringsoperatie was betrokken is aangegeven op afb. 2.
Door deze wijze van werken mocht worden verwacht dat eventuele resten van het Huis Steneveld
toch nog aan het licht zouden komen nu een eventuele opgraving zeker niet meer tot de mogelijkheden behoorde.
Naar aanleiding van de povere resultaten in 1982 is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van
het gebruikte kaartmateriaal. Dat onderzoek was weinig succesvol, noch wat betreft de hoeveelheid
gegevens noch wat betreft hun datering.
Het bleek slechts mogelijk om naast de kadastrale minuut van het 1e blad sectie A gemeente Leiderdorp (ca 1830) de kaart behorende bij het Bijzonder Reglement voor de Slach- of Groote Stadspolder vastgesteld door de Staten der Provincie Zuid Holland d.d. 4 November 1858 en een hulpkaart uit de kadastrale archieven dienstjaar 1896 op te sporen waarop een mogelijke verwijzing naar
het Huis Steneveld voorkwam doordat de naam werd vermeld, afb. 3, 4 en 5. Alle aanwijzingen die
hierdoor werden verkregen wijzen naar het door een gracht omgeven vierkant terrein als vermoedelijke plaats waar het Huis Steneveld heeft gestaan.
Uit het Register der buytengetimmerten is nog de plaats gebleken waar in 1588 de toegangsweg
naar Steneveld vanaf de Lage Rijndijk was gelegen (3). Die toegangsweg is op de kadastrale minute
van het gebied nog goed te zien: de verkaveling ter plaatse is dus tenminste ruim 240 jaar ongewijzigd gebleven.
Met deze gegevens als vingerwijzing vingen in januari 1989 de ontgravingen voor de bodemsanering
aan.

Afb. 1
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Uitsnede uit de kaart van
Jacob van Deventer 1565
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Afb. 2

Uitsnede uit de Grootschalige Basiskaart Nederland - Leiden 1989 met saneringsterrein
Afb. 3 Uitsnede uit de kadastrale minuut sectie A Leiderdorp, blad 1

Afb. 4
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Kaart behorende bij het bijzondere reglement voor de Slach- of Groote Stadspolder 1858
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Afb. 5

Kadastrale hulpkaart 1896

De globale resultaten van de ontgravingen
De vervuiling van de bodem bleek uiteindelijk geconcentreerd te zijn in vroegere grachten, sloten
enz. door het gehele terrein. Hierdoor werd de plaats van de watergangen exact vastgelegd. Zo
werd ook het vierkant dat op het kaartmateriaal is aangegeven als het terrein waarop het huis heeft
gestaan feilloos blootgelegd. Binnen dat vierkant kwamen, naar mate de sanering vorderde, funderingen aan het licht. Hetgeen de ontgravingen daar uiteindelijk blootlegden is nauwgezet in- en opgemeten terwijl ook uitgebreide fotoreportages zijn gemaakt (afb. 6, 7 en 8). Nergens elders in het
gesaneerde en daarna bouwrijpgemaakte terrein zijn sporen van (oudere) bebouwing, die zou kunnen hebben behoord tot het Huis Steneveld, aangetroffen terwijl toch steeds tot de ongeroerde
ondergrond is ontgraven.
Binnen het grachtenvierkant kwamen geen mobiele vondsten voor met uitzondering van enkele gebruikte kloostermoppen afm. 26 x 13 x 7, 28/29 x 13 x 6V2 cm. Waarschijnlijk zijn deze, net als die
in de nader te bespreken muur e - f in gebouw A, secondair in het Huis Steneveld verwerkt geweest en bij de sloop in het terrein achtergebleven.
Opvallend was dat op enkele plaatsen in het omgrachte terrein een achtkantige paal werd aangetroffen terwijl ook een duiker in de vorm van een holle boomstam aan het licht kwam.
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In de zuidelijke gracht werden van de toegangsdam tot het eiland de resten van de beschoeiingen
ca. gezien. In de westelijke gracht bevond zich op één plaats veel scherfmateriaal uit de 15de-17de
eeuw, zie hiervoor de beschrijving door P. Bitter op pag. .. (5).
Hoger in de vulling van de gracht bevonden zich flessen en aardewerk uit de 18de en 19de eeuw.
Op de hoek van de westelijke en zuidelijke gracht werd een spreeuwenpot gevonden, terwijl ook
twee niet gebruikte kloostermoppen afm. 27 x 13 x 6,5 cm en een zwaar gesinterde ongebruikte
steen afm. 22 x 11 x 4,5/5 cm, krom getrokken en vol bak- en koelscheuren werden aangetroffen.
Al deze ongebruikte steen is waarschijnlijk afkomstig van de steenplaatsen (steenbakkerijen) die in
de directe omgeving langs de Oude Rijn stonden.
In één van de ongebruikte kloostermoppen was in de groene steen handmatig een vrijwel rond gat
0 4 cm over de dikte van de steen gemaakt. De mop was in een vormbak gemaakt, getuige de
afdrukken daarvan in de steen. Het gat was aan de vormbakzijde met de hand afgeschuind, aan de
andere zijde was het onbewerkt. Het gat bevond zich ca. 3 cm vanaf de randen van de steen.
De aangetroffen funderingen waren in het algemeen ondiep tot zeer ondiep gefundeerd, ca.
NAP-1 m. Zij kunnen vanwege de aanwezigheid van bouwnaden, grosso modo aan ten minste vier
bouwwerken worden toegeschreven, afb. 9.
Daar waar resp. muren van gebouw B aansloten op die van gebouw A en van gebouw C op die
van de gebouwen A en D waren zij niet in verband gemetseld en was of een verticale naad aanwezig (C - D) of was de fundering van resp. B en C tegen de versnijdingen van A aangemetseld.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat A en D aanwezig waren toen B en C ontstonden.
De funderingsmuren in elk van de complexen waren onderling alle in verband gemetseld.
Nagenoeg alle funderingsresten zijn bij de bodemsanering in situ gelaten en met zand bedekt voor
een mogelijke latere opgraving.

De onderscheiden bouwwerken
Bouwwerk A
De aangetroffen muurresten waren niet alle tot dezelfde hoogte gesloopt. De resterende hoogten
varieerden van 10 lagen tot nog maar 1 laag metselwerk. Op enkele plaatsen was nog opgaand
werk zichtbaar; de breedte daarvan was 2!£ steen of ca. 50 cm.
Van complex A is de westelijke sluitingsmuur niet aangetroffen, die was kennelijk gesloopt. Tussen
het einde van de aangetroffen funderingen en de grachtinsteek is dicht bij de laatste nog een vaag
puinspoor gezien. Mogelijk is dit de rest van de uitbraaksleuf van de westelijke sluitingsmuur. Ook
de noordelijke sluitingsmuur is niet aangetroffen. Het lijkt erop dat die bij de verbreding van de
noordelijke gracht is vergraven. De muren waren alle op dezelfde hoogte gefundeerd op een blauwe
kleilaag met uitzondering van muur a - b (afb. 6) die zeer hoog gefundeerd was.
In muur e - f (afb. 6) was secondair een aantal kloostermoppen verwerkt. Sommige muren waren
door versnijdingen aan beide zijden van de muur verbreed tot maximaal 1,2 m. Andere muren bleken slechts eenzijdig verzwaard te zijn. De reden hiervoor is niet duidelijk geworden.
Op de buitenzijde van muur c - d (afb. 6) waren roetsporen aanwezig. Dit zou kunnen duiden op
een stookplaats aan de binnenzijde.
De steenmaat was gemiddeld 20 x 9 x 4,5 cm, de steen was zacht met een rood/bruine kleur. Aan
het einde van de oostelijke sluitmuur werd een achthoekige paal gelokaliseerd. Waarschijnlijk is dat
een achtergebleven deel van de paal van een latere hooiberg.
Tot het complex behoorde een groot gekruind gemetseld riool. De bodem en het gewelf waren
gemaakt van steen met afm. 18,5 x 9,5 x 4 cm en de wanden van kloostermoppen, afm. 28,5 x
13,5 x 7 cm. In dit riool en ervoor, bij de uitmonding in de westelijke gracht, werd scherfmateriaal
aangetroffen (5).
Langs de oostzijde van de westelijke gracht werden resten van een vroegere oeververdediging gezien terwijl in die gracht aan de noordhoek brokken metselwerk werden gelocaliseerd die daar bij
de sloop mogelijk zijn terecht gekomen.
Bouwwerk B
Dit complex is ongetwijfeld de fundering van een spiltrap met een breedte van ca. 1,10 m. De gebruikte steen lijkt zeer veel op die van complex A.
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Afb. 6

Opmeting funderingen Steneveld

Bouwwerk C
Van dit complex zijn verspreide bouwresten aangetroffen. De aanlegbreedten van de funderingen van
de muren zijn aanzienlijk geringer dan die van de vorige complexen. Het geeft de indruk van funderingen van lichte (bij)gebouwen.
Bouwwerk D
Dit bouwwerk heeft een trapeziumvormige plattegrond. Het is gebouwd op het punt van samenkomst van de westelijke en zuidelijke gracht. Aansluitend aan de westelijke muur is de oeververdediging van de westelijke gracht aangetroffen. In de zuidelijke gracht kwam een deel van de zuidgevel
aan het licht die daar tijdens de sloop moet zijn ingevallen.
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Afb. 7

Details afb. 6

111

112

A Afb. 8

Luchtfoto funderingen Steneveld (foto Bart Hofmeester B.V.)

Afb. 9 Door bouwnaden gescheiden funderingen

COMPLEX A

COMPLEX

" " - " < COMPLEX D

De westelijke muur buikte uit naar de gracht. Deze muur en de zuidelijke waren veel dieper gefundeerd dan de twee andere muren. Reden daarvoor was ongetwijfeld dat zij uit het water van de
gracht oprezen.
In de zuidwest hoek van het gebouw was in de muur een opening naar de gracht gelaten met daar
achter een muurtje waardoor een soort putje was gevormd.
De muren waren 2 steen of 40 cm dik en ter hoogte van de funderingsgrondslag niet verbreed ten
opzichte van het opgaande werk.

Beschouwingen*
Bouwwerk A lijkt het oorspronkelijke Huis Steneveld te moeten zijn. Het is in ieder geval niet de
fundering van één der gebouwen die ter plaatse hebben gestaan na de invoering van de kadastrale
boekhouding en het maken van de eerste kadastrale kaart. Dit laatste is gebleken uit een poging
om tekeningen van de bebouwing uit het bekende kadastrale kaartmateriaal en de opgegraven funderingen te leten samenvallen. Dat bleek niet mogelijk; het zijn verschillende bouwwerken met verschillende funderingen geweest, afb. 10. En als het dan niet de funderingen van 19de eeuwse gebouwen zijn dan moet het wel de fundering van het Huis Steneveld zijn want dat stond daar, weliswaar vervallen, tot eind 18de eeuw (4).

De auteurs betuigen hierbij hun dank aan de heer Th. van Straalen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg voor zijn bezoek aan de blootgelegde funderingen en de daarop volgende discussie.
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Afb. 10

De funderingen van huysinge Stieneveld geprojecteerd op de bebouwing na 1835

De functies van de ruimten in het gebouw zijn onbekend; de ruimte met een roetspoor op de buitenzijde van een muur met aan de binnenzijde als wangen van een schouw op te vatten gemetselde
beren zou gezien kunnen worden als de keuken of een verblijfruimte.
Het huis was minimaal ca. 15 x 25 m groot (de grootte van de aangetroffen fundering), terwijl de
maximum grootte ca 22 x 30 m kan zijn geweest (de uiterste maten tot aan de insteken van de
vroegere grachten).
De funderingen waren relatief licht en de steenmaat klein. Vanuit dat gegeven is een datering begin
16de eeuw niet onredelijk. Die datering strookt met die van het materiaal uit het riool (5) en met de
historische gegevens (1).
Gelet op de fundering B is het huis te eniger tijd mogelijk een gebouw met een verdieping geweest.
Zoals reeds is opgemerkt zijn de funderingen relatief licht en hoog gelegen. Dit met het gegeven
van een groot oppervlak pleit echter voor een gebouw met slechts een beganegrond met, gezien de
fundering B, een toren.
Omtrent de gelijktijdige aanwezigheid van alle bouwwerken waarvan de funderingen zijn gevonden is
weinig te zeggen. In beginsel zijn vrijwel alle opties, met uitzondering van die waarbij D wel en A
niet aanwezig is, open.
Vóór een simultane aanwezigheid pleit de ruime toegangsweg, de "Laen van Stienevelt", evenals het
feit dat Steneveld zoveel bekendheid genoot: een omvangrijk geheel van gebouwen zou daaruit af te
leiden zijn.
Ook omtrent de volgorde waarin de onderscheiden bouwwerken zijn verrezen zijn nauwelijks aanwijzingen voorhanden.
Het lijkt reëel bouwwerk A als uitgangspunt te nemen. Voor een in de tijd snelle toevoeging van B
pleit niets, anders dan dat tijdens de bouw van A er middelen bij kwamen waardoor B noodzakelijk
werd door de bouw van een verdieping of als (extra) trap in een toren.
Niet onlogisch lijkt een oprichten van B bij de wederopbouw door van Heussen in de 17de eeuw.
Bouwwerk D was klein en moet eenvoudig geweest zijn. Mogelijk een prieel, tuinhuisje, een licht
geconstureerde, kleine toren of misschien wel een duiventoren.
Bouwwerk C is ontstaan na D gelet op de bouwnaad. Het is niet onmogelijk dat na de sloop in
1573 van geheel Steneveld en voor de herbouw rond 1650 op het terrein nog een hofstede aanwezig is geweest (1). Als er al een bouwwerk voor in aanmerking komt dat daaraan toegeschreven
zou kunnen worden dan lijkt dat O
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Noten
(1) Zie voor de geschiedenis van het Huis Steneveld, T.N. Schelhaas, "Het Huis Steneveld" in: BODEMONDERZOEK IN
LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1988/1989, Leiden 1990, 89
(2) H. Suurmond-van Leeuwen, "Verslag over het jaar 1982", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1982,
Leiden 1983, 28-29.
(3) Gemeentearchief Leiden, SA II nr. 324, 1e Register der buytengetimmerten, fol. f.
Opten XXIIIc Mey XVc acht en tachtig heeft Mr. Symon Franszn. van Merwen gezwooren Lantmeter van Rijnlant
ten bevele van Burgemeesteren der Stadt Leyden in jegenwoordicheyt van Jan van Hout Secretaris der selver
stede metinge gedaen buyten de Zijlpoorte der voors. stede den Lagendijck begonst van 't heek dat voor
deselve poort is gestelt ende is bevonden gelijck hier volcht
De Laen van Stienevelt

llcXXIII Roede.

(4) Frans van Mieris, Beschrijvinge der Stad Leyden II, Leiden 1770, p. 605:
Het Huis Steeneveld. Aan de andere zijde van de Zijl gelegen, schijnt van geen grooten Ouderdom, noch ook
geen Adelijk Stamhuis geweest te zijn. Het gebouw is nog ten deele overig, maar de plantagie is meest in
Warmoes Landen veranderd, hebbende alleenlijk eene fraaye Laan overgehouden. Het behoordt in eigendom
aan Mevrouwe de Weduwe Verseiden.
(5) Zie voor een beschrijving van dat materiaal P. Bitter, "Aardewerkvondsten uit het terrein Stenevelt bij Leiden", in:
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1988/1989, Leiden 1990, 117
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Jacob Matham, keukenscène Museum Boymans- van Beuningen
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AARDEWERKVONDSTEN UIT HET TERREIN STENEVELT BIJ LEIDEN
P. Bitter

Het onderzoek op het terrein Stenevelt, dat begin 1989 werd uitgevoerd (zie de bijdragen op
p.89 en p. 105 (1), leverde behalve diverse funderingen en grondsporen van de vroegere (kasteel)gracht ook een hoeveelheid potscherven en voorwerpen op. Het gaat hierbij om fragmenten van
(na het passen) 476 stuks keramiek, 1 glasscherf, 5 spijkers, 1 fragment van een ijzeren sleutel
en 1 geelkoperen penning (2). De vondsten werden verzameld bij het vrijleggen van een riool
dat was gedempt met huisafval en bij het uitgraven van de gracht direct voor de uitmonding
van het riool (3). In dit artikel worden de vondsten beschreven en gedateerd.
De oudste potscherf hoort niet bij de bewoningsperiode van het kasteel, namelijk een halsfragment van een Romeinse kan of kruik van gladwandig wit aardewerk (afb. 1:E). De overige keramiekvondsten zijn serviesgoed geweest van de (kasteel)bewoners: kookpotten en pannen, voorraadpotten en drinkservies, tafelgerei, enzovoort. Het merendeel hiervan is lokaal in Leiden vervaardigd rood of wit aardewerk, de rest is geïmporteerd uit het Duitse Rijnland.

Importaardewerk
De geïmporteerde keramiek bestaat hoofdzakelijk uit drinkservies van steengoed met bruin/grijs
gevlekt zoutglazuur: 2 bodems van zeer grote voorraadpotten (één ervan op afb. 1:0), een
complete 2-orige beker en de rand van een 1-orige 'schepbeker' (afb. 1: I, K), 1 randfragment
van een kruikje met kraagrand en meerdere fragmenten van kannen. De beide bekers zijn dateerbaar in de eerste helft van de 16de eeuw (4). Kannen werden zowel gebruikt om uit te
schenken als om uit te drinken (vandaar de samenvoeging beker/kan in tabel (2). Er zijn 3
bodemfragmenten met standring, 1 onversierd randfragment en 4 versierde fragmenten van kannen.
De versieringen zijn appliques in Renaissance-stijl in de vorm van baardmannen, een engelhoofd
en face, medaillons met mannenhoofden en profil, acanthusblad en een fries met ranken (afb. 1 :
N, P-R). Ze kunnen tussen circa 1525 en 1575 worden gedateerd, het acanthusblad en de medaillons werden in Keulen en in Frechen als decoratie toegepast, het fries schijnt een typisch
Keuls motief uit circa 1525-1550 te zijn (5).

99
<s

Een bodem- en randfragment zijn afkomstig van dezelfde kruik met kraagrand (afb. 1: G), die
uitwendig een groenig-bruin zoutglazuur heeft en inwendig en op de breuk licht oranje-olijfgroen
gevlekt is. De bodem is met een bijzondere techniek vervaardigd: hij is niet direct bij het draaien
van de pot gemodelleerd, maar is apart van onderen af ingezet, hetgeen zijn sporen binnenin de
pot heeft nagelaten. Zowel de kleuren als de wijze waarop de bodem is aangebracht kenmerken
de produkten uit Langerwehe, een pottenbakkerscentrum tussen Keulen en Aken. De kan is in
de 15de of 1ste helft van de 16de eeuw te plaatsen. Waarschijnlijk komen ook de beide voorraadpotten daarvandaan, omdat de plaats zich in de 16de eeuw in dit produkt specialiseerde (6).
Er is ook een klein wandfragment gevonden van wit steengoed met zoutglazuur en blauwe be-
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schildering, versierd met noppen-appliques. Deze techniek zou in 1582 zijn geïntroduceerd in de
pottenbakkerijen van Raeren. Kort hierna begon een massale produktie van op deze wijze ver-
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sierd steengoed in enkele dorpen in het Westerwald waarheen destijds pottenbakkers uit Raeren
en elders waren gemigreerd (7).
Ongeglazuurd is de onderhelft van een trechterhalsbeker, vervaardigd te Siegburg van geligwit
steengoed met roodgevlamde plekken. Dit pottype is geproduceerd van circa 1400 tot 1600,
overigens in de tweede helft van de 16de eeuw steeds voorzien van appliques of ingekerfde
versieringen (8).
Ander importkeramiek is van wit aardewerk, met fijn zand gemagerd en voorzien van loodglazuur
dat lichtgeel is (soms met veel bruine spikkels) of door toevoeging van koperoxyde groen gekleurd. Het werd in de Lage Landen vooral gedurende de 16de eeuw ingevoerd. Het belangrijkste produktiecentrum was Keulen, maar het werd ook in het nabijgelegen Frechen gebakken.
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Rood aardewerk

Afb. 2

Rood aardewerk
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Andere Rijnlandse pottenbakkers maakten verwante waren maar hun rol in de Rijnhandel met
Leiden is gering of nihil geweest. Er bevinden zich onder het Stenevelt-materiaal 2 randscherven
van geelgeglazuurde steilwandige kookpotten met platte bodem, al dan niet voorzien van pootjes
(een ervan op afb. 1:B), 1 fragment van een inwendige groengeglazuurde platte bodem en 1
vrijwel complete donkergroene eetkom (afb. 1:A) (9).

Lokaal gemaakt rood en wit aardewerk
Het rood aardewerk maakt 93% uit van het vondstmateriaal. Van ongeveer de helft ervan zijn de
functie en tenminste bij benadering de vorm te bepalen (tabel 2), van 142 fragmenten werd het
pottype vastgesteld (tabel 1). De typologie van Leidse rood aardewerk van Bitter 1987 werd
uitgebreid met enkele nieuwe typen of varianten: Type 3B is een wijde versie van kookpot-type 3
(A), een grape met een lage, naar buiten geknikte rand. Wat betreft de datering van 3B is wellicht een parallel te trekken met de wijdere versie van type 6 die in de loop van de 16de eeuw
opkwam (10).
Type 8c is een hoge grape met een brede dekselgeul. De varianten van type 8 zijn dateerbaar
van omstreeks 1400 - het jongste mij bekende exemplaar in 1657 (11).
Een bakpan met een tot een dekselgeul uitgebogen brede rand is type 16c genoemd, te dateren
in de 16de of begin 17de eeuw.
Een andere aanvulling op de bakpannen is type 18b, een wijd en ondiep model met brede
kraagrand, mogelijk kenmerkend voor de 16de eeuw (12).
Een bolle eetkom met een bodem met ziel en een kleine dekselgeul is bestempeld als type 38b.
het model is bekend uit 15de eeuwse context maar onduidelijk is of hij nog in de 16de eeuw is
gemaakt (13).
Typen 54b en c zijn varianten van een platte vergiet. Een versie van kamerpot type 30 met een
simpel uitgebogen rand in plaats van een dekselgeul is type 30b. Typen 30a en b, met een
hoge schouder en cylindrische hals, zijn in Leiden te dateren van eind 15de tot mogelijk nog
begin 17de eeuw (14).
Een uitzonderlijk model is de grote cylindrische pot type 57 (voorraadpot?), waarvan een wandfragment is gevonden met de aanzet van een verticaal oor (15).
Een bijzondere vorm is ook de spreeuwpot, type 58, te dateren vanaf de 2de helft van de 15de
eeuw. Spreeuwpotten zijn bolle ongeglazuurde potten met een lange hals die speciaal gemaakt
zijn als nestkastje voor spreeuwen, niet uit louter dierenliefde maar met een bijbedoeling. De
jonge spreeuwen beschouwde men namelijk als een delicateese en de potten hebben een aparte
opening om ze eruit te kunnen halen. Er zijn twee basisvormen bekend, namelijk een pot waarvan de bodem tegen de muur werd gehangen en een pot die met de zijkant vlak tegen de
muur hing. Het roofgat is zodanig gemaakt dat het in opgehangen toestand tegen de muur zit
of dat er een dekseltje voor kan (16). Bij ons vondstmateriaal bevinden zich fragmenten van 2
exemplaren van het tweede model (afb. 5). Het ene is zeer incompleet en toont alleen dat het
niet één maar twee roofgaten had. Het andere, eveneens incompleet, is beter te reconstrueren.
De halsopening meet inwendig 3,6 cm - de gangbare maat varieert tussen 2,6 en 4,5 cm. Om
het aanvliegen voor de vogels te vergemakkelijken werd door twee speciale ogen een zitstokje
gestoken onderlangs de opening. De zijde die tegen de muur hing en waaruit het roofgat is
gesneden, is afgeplat. De pot heeft een ophangoog op de buik gehad. De functie van een tweede ophangoog, waarvan de afdruk op de buik van de pot tegenover de zijde met het roofgat
aanwezig is, is een raadsel.
Een unicum is de bovenhelft van een grote voorraadkruik, ongeglazuurd en versierd met kamstreken in een golfbandpatroon (afb. 5: A).
De variatie aan functies onder het verzamelde rode aardewerk is groot. Het merendeel betreft
kookgerei met opvallend veel grapen van type 6 (veel randfragmenten zijn te onvolledig om 6a
en 6b te scheiden; de indruk bestaat dat beiden ongeveer evenveel zijn vertegenwoordigd). Van
het tafelservies valt het grote aantal eetkommen op, overwegend van type 36. Van dit type zijn
er ook 2 exemplaren van wit aardewerk (de lokaal te Leiden gemaakte waar (17)).
Er is echter niet alleen keuken- en tafelgerei maar ook ander huisraad aanwezig, zoals verscheidene kamerpotten, vuurtestjes, een vuurklok, een olielamp, een spaarpot (afb. 7), bloempotten
(van een model zonder gaatjes, dat vanaf de 15de eeuw is gemaakt (18), en spreeuwpotten. De
vondsten uit het gedempte riool vertonen dezelfde variatie als die uit de gracht (19). Bovendien
vond men hier een scherf van een lichtgroen bekerglas versierd met bobbels in ruitpatroon, en
een 15de of 16de eeuwse geelkoperen rekenpenning met pseudo-randschrift (afb. 9).
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Rood aardewerk

Rood aardewerk
A

Afb. 5

Rood aardewerk

Datering
Het steengoed en de rood aardewerk typen kunnen alle in de late 15de en 16de eeuw worden
gedateerd, maar diverse kwamen reeds eerder voor en sommige typen na 1600. Er zijn echter
diverse argumenten om het vondstmateriaal als geheel tussen circa 1450/1475 en 1574 te plaatsen. De argumenten gaan niet alleen uit van de aanwezigheid van bepaalde soorten keramiek
maar ook van de afwezigheid van andere.
In de eerste plaats dient iets te worden gezegd over het loodglazuur op het rode aardewerk.
Grapen, kannen en kamerpotten uit de 14de en 15de eeuw zijn in het algemeen spaarzaam
geglazuurd: inwendig op de bodem en rand, uitwendig op de schouder aan de uitschenk-zijde,
met andere woorden alleen daar waar bij gebruik het eerste aanslag zou ontstaan. In de 16de
eeuw ging men echter ertoe over deze potten in- en uitwendig geheel te voorzien van een dikke
glazuurlaag. Dit blijkt het geval te zijn met vrijwel alle grapen en kamerpotten die op Stenevelt
zijn verzameld.
Onder de kookpotten van rood aardewerk overheersten typen 6a en 6b, die vanaf eind 15de
eeuw andere typen grape verdrongen (20). De einddatering voor grapen type 5, een van de
oudere typen kookpot, is onscherp maar zal toch niet ver na circa 1550 liggen. De versiering
van enkele grapen van type 3b en 6 met een schubbenmotief kent alleen 16de eeuwse parallellen (21).
Onder de pannen zijn de zeer late typen 15b en 16b elk slechts eenmaal vertegenwoordigd.
Pannen die het vondstenbeeld vanaf 1600 zouden domineren, zoals de braadpan die op type 13
lijkt maar dan met een hoekig geprofileerde rand, of de diepe rechtwandige steelpan met vlakke
bodem, 3 pootjes, brede dekselgeul en gebogen steel, ontbreken nog (22). De stelen zijn alle
zwaluwstaartvormig samengeknepen. Deze vorm verving eind 15de, begin 16de eeuw het tot dan
toe gangbare platte model steel (23).
123

Afb. 6 Import donkergroene eetkom

Afb. 7 Ongeglazuurde rood aardewerken spaarpot

Op 2 borden en 1 schaal is gele ringeloordecoratie aangebracht in patronen van halfronde
boogjes (afb. 3). Op 2 borden is witte klei - die door het glazuren geel wordt - met een penseel
opgebracht, waarvan het ene bewaarde fragment te klein is om de afbeelding te reconstrueren
maar het andere exemplaar een fraai driespruit-motief vertoont (afb. 3 rechtsonder). Een dergelijke decoratie, met abstracte symbolen die vruchtbaarheid of herleving betekenen, is nog in een
middeleeuwse traditie die op de 14de eeuw teruggaat (24). Eind 16de eeuw zou dit plaats maken voor figuratieve symboliek in de vorm van vooral bloemen, vruchten en dieren, terwijl op de
vlag van de borden de boogjes werden vervangen door S-tekens ('herleving'). Ook eetkommen
werden vanaf circa 1600 uitbundig met deze motieven opgesierd (25). Deze latere symboliek
komt op de borden en eetkommen van Stenevelt nog niet voor.
Eetkommen van type 35b zijn 15de eeuws. Het laat-16de en 17de eeuwse type 37 is afwezig.
Een houvast voor datering geven ook de gevonden fragmenten van kamerpotten. Typen 30a en
30b, met hoge schouder en cylindrische hals, zijn 16de eeuws. De exemplaren uit Stenevelt zijn
alleen door randfragmenten vertegenwoordigd, uitgezonderd 1 complete kamerpot met standring.
Onder de niet op type determineerbare bodemfragmenten zijn er 11 met een standring, maar
deze kunnen ook van kannen of van grote kommen zijn. Er zijn echter ook 4 bodemfragmenten
van kamerpotten met een bodem met ziel, een 15de eeuwse bodemvorm die door de standring
zou worden vervangen. Daar staat tegenover dat kamerpotten van type 23, kenmerkend voor de
late 16de en 17de eeuw, nog geheel ontbreken.
De olielamp, waarvan een bodemfragment is gevonden, is van type 49b, aan één kant afgeplat
en met één ophangoog, daterend vanaf eind 15de eeuw (26).
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Afb. 8 Collage rood aardewerk

De gevonden spaarpot tenslotte heeft een afgeplatte punt, een afwerking die bekend is uit de
15de eeuw en vooraf gaat aan een type met een spitse punt (27).
Zoals hierboven ai is gemeld, horen de fragmenten van versierd steengoed thuis in het 2de en
3de kwart van de 16de eeuw, terwijl de onversierde ook eerder kunnen zijn. Van 3 kannen zijn
alleen bodemfragmenten aanwezig, alle drie met standring. De platte bodem met voetlijst, die
rond 1500 werd geïntroduceerd en die vanaf circa 1550 de standring bij de kannen geheel verdrongen had (28), ontbreekt.
Enkele opvallende laat-16de eeuwse materiaalgroepen, zoals Noord-Nederlandse majolica, Weseren Werra-aardewerk, zijn nog afwezig. De enige laat-16de eeuwse vondst is het blauwbeschilderde steengoedfragment (afb. 1: H).
Gezien de ruwe verzamelwijze van de vondsten uit het zwaar verontreinigde terrein is het goed
denkbaar dat de scherf vanuit een lateren context dan de kasteelgracht is verdwaald tussen ons
vondstmateriaal, net als met een zestal 19de-eeuwse potscherven is gebeurd.
Er zijn derhalve sterke indicaties voor een einddatering van het vondstcompiex in het derde
kwart van de 16de eeuw, hetgeen betekent dat de afbraak van het kasteel in 1574, voor het
Spaanse beleg van Leiden, als einddatum kan gelden.
Het oudste materiaal is te plaatsen in het laatste, of mogelijk nog in het 3de kwart van de 15de
eeuw.
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Afb. 9 Geelkoperen rekenpenning met pseudo-randsohrift
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

Zie Barendregt en Suurmond 1990 en Schelhaas 1990.
Tussen de vondsten was ook een zestal 19de eeuwse potscherven beland. Ze blijven in dit artikel verder
buiten beschouwing, ook in de tabellen.
De 11 vondsten uit het riool worden in noot 20 geïnventariseerd. Ze sluiten qua variatie en datering aan bij de
grachtvondsten. In de beschrijving en in de tabellen zijn alle vondsten samengevoegd.
Zie Mayer 1967 afb. 15, Oost et al. 1983 nr. 311, Clevis en Thijssen 1989 nr. 124.
Zie Hurst et al. 1986 blz. 208-221.
Clevis en Thijssen 1989 blz. 11 en afb. 9, Clarke 1975-1976, Hurst et al. 1986 blz. 184-190.
Hurst et al. 1986 blz. 224. De noppenappliques werden tot eind 17de eeuw toegepast (Klinge 1979 blz. 64-80).
Reineking-von Bock 1971 nrs. 146-148 en 173, Klinge 1972 nrs. 45-149 en 540-545, Hurst et al. 1986 nrs. 261,
264 en 265, Hähnel 1987 nrs. 208-212 en 302-328.
Janssen 1983a blz. 192 en 216-217, Clevis en Kottman 1989 blz 29 en 130: w-gra-18b, Clevis en Thijssen 1989
nrs. 202 en 228. Gaimster 1988 blz 60-64 meldt export van Duisburger wit aardewerk naar Limburg, NoordBrabant en Vlaanderen. De vormen lijken op de Keulse maar het baksel is 'hellbraunrosa bis leuchtend orange'
en het glazuur 'zwischen rotorange und leuchtendgelb'. Wit aardewerk dat in dezelfde periode is geproduceerd
te Langerwehe heeft een veel fijner baksel (Janssen 1983a blz 192, Hurst et al. 1986 blz 227-229).
Zie Magendans en Waasdorp 1986 blz 21 afb. 33, Hurst et al. 1986 nr. 185.
Bruijn 1979 afb. 22:2, Hurst et al. 1986 nr. 197.
Groeneweg 1985b afb. 5c en 11 (Bergen op Zoom, begin 16de eeuw).
Zie Hoek 1975 nr. 108, Suurmond-van Leeuwen 1983 nr. 11. Bitter 1986 tabel 2 meldt 3 randfragmenten in
15de-16de eeuwse context (beerput 4.I).
Zie Van Heeringen 1985 afb. 14:1-2-9/2, 3 en 9. Kamerpotten uit pottenbakkerijen te Utrecht en Bergen op
Zoom wijken in details af van die uit Leiden (Bruijn 1979 afb. 45:8 en 9, afb. 78:4, Snieder 1985, Groeneweg
1985b afb. 11b, Groeneweg 1989 afb. 4:A-D).
Een enigszins vergelijkbare pot, zij het met horizontale oren, is gevonden te Schiedam. Deze heeft een geknepen standring en dateert uit het begin van de 15de eeuw (Hoek 1975 nr. 57).
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(16)

(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)

Groeneweg 1987b geeft een overzicht van bekende spreeuwpotten. Hieruit blijkt ook dat spreeuwpotten nog
steeds worden gemaakt, zij het niet meer om culinaire redenen en onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.
Zie Bitter 1988b voor beschrijving van lokaal gemaakt wit aardewerk.
Renaud 1976 afb. 46 rechtsboven, Groeneweg 1987a afb. 6:37.
Uit het riool komen: de Keulse wit aardewerken eetkom (afb. 1:A), geen steengoed, beide lokaal-wit aardewerken eetkommen (afb. 1:C,D), van rood aardewerk 1 complete grape 8c (afb. 2), 1 complete spaarpot 55 (afb.
5) en het bord met geverfd driespruit-motief (afb. 3 rechtsonder), 1 glasscherf en 1 koperen penning.
Zie Van Wageningen 1983 afb. 9, Groeneweg 1989 afb. 2: K, N en O, Ter Molen et al. 1986 afb. 54, Hurst et
al. 1986 nrs. 186 en 244, Stoepker 1986 afb. 66a, Hacquebord 1988 afb. 72, Clevis en Kottman 1989 r-gra-8b.
Hurst et al. 1986 nr. 183, Stoepker 1986 afb. 102, Van Gangelen 1988 afb. 15, Clevis en Thijssen 1989 nr, 255.
Zie Thijssen 1981 nrs. 34 en 36, Groeneweg et al. 1985a afb. 2H, Stoepker 1986 afb. 67b, Hacquebord 1988
afb. 72 rechtsonder, 73 onder.
Janssen 1983b blz. 161. Groeneweg 1987a beschrijft zwaluwstaartvormige stelen uit een pottenbakkerij in Bergen op Zoom die volgens historische bronnen in 1501 werd opgeheven.
In deze versieringsvormen is van circa 1350 tot 1600 geen chronologische ontwikkeling te herkennen. Dit wordt
geïllustreerd door de dateringsproblemen met een fraai bord met ringeloorboogjes, collectie Van Beuningen-de
Vriese F1803, dat afwisselend wordt gedateerd in de 1ste helft 15de eeuw (Thuis in de late Middeleeuwen
1980 nr. 174), midden 15de eeuw (Hurst et al, 1986 nr. 228), begin 16de eeuw (Garthoff-Zwaan 1988 nr. 8) en
midden 16de eeuw (Ter Molen et al. 1986 nr. 78).
Garthoff-Zwaan 1988 blz. 43.
Janssen 1983a blz. 211, Clevis en Kottman 1989 r-oli-1 en 2.
Afgeplat model, 15de eeuw: Bruijn 1979 afb. 57:1-3, Van Vilsteren 1977, Suurmond-van Leeuwen 1984 nr. 11-11.
Spits model, 16de eeuw: Oost et al. 1983 nr. 253, Van Gangelen 1988 afb. 22, Hurst et al. 1986 nr. 213.
Clevis en Thijssen 1989 blz. 11, Hurst et al. 1986 blz. 190-221.
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TIEN JAAR GLAS UIT LEIDSE BODEM
E.V. Henry-Buitenhuis

Inleiding
Zowel in stijl als in herkomst en datering vertoont het glas, dat in de afgelopen tien jaar in
Leiden werd gevonden, een grote verscheidenheid. Naast het 15de en 16de eeuwse 'Waldglas',
dat voornamelijk in Zuid-Duitsland geproduceerd en onder andere via de Rijn naar ons land
getransporteerd werd, komt Italiaans glas voor (of het naar Italiaans voorbeeld hier gemaakte 'à
la façon de Venise') en glas van Franse en Engelse makelij. In de meeste gevallen is het voorts
moeilijk aantoonbaar of het glas het werk is geweest van "Hollandse" glasblazers, die zich lieten
inspireren door wat er op het gebied van glaskunst in andere landen vervaardigd werd, of dat
de glazen voorwerpen geïmporteerd werden.
In het onderstaand artikel worden enkele karakteristieke exemplaren uit de collectie besproken,
terwijl enige kanttekeningen worden geplaatst bij het gebruik van glas in de verschillende tijdsperioden.*

Beschrijving van het glas
Het gevonden glas werd hoofdzakelijk aangetroffen in beerputten. Dit betekent dat het deel uitmaakte van het huishoudelijk afval van de bewoners van de desbetreffende panden. Vanuit deze
gegevens zou men dus iets kunnen zeggen over het gebruik van het glas in een 16de en 17de
eeuws huishouden.
Plaatst men de gevonden glazen voorwerpen naast elkaar dan zou men in grove lijnen de volgende ontwikkeling kunnen schetsen.
Het vroegst gedateerde glaswerk (ca. 1450-1550) is vanwege de sobere techniek en de nog
ruwe ongezuiverde grondstoffen zwaar van vorm en ondoorzichtig (hieronder valt onder andere
het zogenaamde Duitse 'Waldglas').
Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw ontstaat, mede onder invloed van Italiaanse glasblazers, een meer verfijnd glas, dat onder de naam 'façon de Venise' een hoogtepunt bereikt omstreeks 1600. Drinkglazen die tot deze groep behoren zijn rijk versierd met ornamenten en glasdraden in verschillende kleuren. Het glas zelf is helder en doorzichtig. Na ca. 1650 krijgt dit
'façon de Venise'-glas ondanks de hoge kwaliteit en het grote aantal produktiecentra steeds
minder belangstelling. Men raakt geïnteresseerd in het veelal goedkopere Engelse en Boheemse
glas, dat uit grovere vormen bestaat en minder sierlijke decoratieve patronen bezit. Ook gedurende de 18de eeuw blijft dit glas de toon aangeven.
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Wat betreft de determinatie van het glazen drinkgerei stuit men vaak op de vraag of het glas
van eigen makelij is, dus gemaakt werd in een Hollands atelier, of dat het om een importstuk
gaat. In veel gevallen is dit niet onomstotelijk aan te tonen, aangezien gegevens hieromtrent
ontbreken. Wel is bekend dat een groot aantal glashutten in de Noordelijke Nederlanden werd
geleid door Italiaanse glasmeesters of door hen opgeleide glasblazers en dat er eveneens
Vlaamse glasblazers in ons land werkzaam waren. Niettegenstaande dat bestond er een uitgebreide glashandel tussen de verschillende landen en werd, met name, in grote getale Italiaans
glaswerk en tevens veel 'façon de Venise'-glas uit onder andere de Zuidelijke Nederlanden (met
name Antwerpen) en Duitsland naar ons land geëxporteerd.
Ook voor het Duitse 'Waldglas' (tot ca. 1590) en het 18de eeuwse Engelse loodglas geldt dat
veel voorwerpen van dit type via import hier terecht kwamen.
Tot nu toe werden geen aanwijzingen gevonden die duiden op een lokaal Leids glasatelier of
-produktiecentrum, zodat vragen die hierop betrekking hebben nog onbeantwoord moeten blijven.
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Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormden de gesprekken met prof. dr.
H.E. Henkes, die mij op verschillende aspecten van het gevonden glaswerk wees.
Graag zeg ik hem mijn dank hiervoor.
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Catalogus
In het overzicht worden de voorwerpen gerangschikt naar model (type). Deze indeling is beter
hanteerbaar dan een waarbij de glazen worden ingedeeld naar herkomst, makelij of datering,
aangezien:
1. een produktiecentrum vaak moeilijk vast te stellen is (a. import vanuit onder andere Duitsland en Italië, b. ateliers in de Nederlanden vaak onder leiding van buitenlandse glasblazers);
2. de verschillende landen elkaar zowel in techniek als in stijl beïnvloedden (bijv. niet al het
'Waldglas' is Duitse import);
3. dateringen vaak niet nauwkeurig vastgesteld kunnen worden omdat een bepaald type vaak
lange tijd in produktie was (bijv. de zogenaamde roemer).
Kelkglazen
Een voorbeeld van een glas dat vóór 1600 gemaakt werd is een lichtgroen gekleurd keikglas,
waarvan de stam versierd is met een blauwe glasdraad (cat.nr. 1; afb. 1). Het bijzondere van dit
kelkglas is dat het uit één glasbol geblazen werd, zodat het glas uit één geheel bestaat: voet,
schacht en kelk lopen in elkaar over. Het glas heeft een ingevouwen voet, waarbij zich tussen
de boven- en onderlaag lucht bevindt. De wand van de schacht is hol. Het glas wordt omstreeks het midden van de 17de eeuw gedateerd.
Dergelijke kleine kelkglazen werden waarschijnlijk gebruikt voor het drinken van wijn.
Afb.
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1 Kelkglas, XVÏB

Hoog kelkglas (pijpglas) op holle stam,
versierd met een enkelvoudige glasdraad in blauw
Lichtgroen; XVIB (afb. 1)
H: ca. 16 cm,0 voet 7 cm
Groenesteeg 1987

Kelkglas met spiraaldraadversiering in
stam
Kleurloos; XVIII
H: 14 cm, 0 voet 6,5 cm, 0 kelk 5 cm
Ir. Driessenplein 1987

Bekerglazen
Een vroeg voorbeeld van een 'façon de Venise'-glas is een bekerglas met een zogenaamde
'vetro a fili' en 'vetro a retrori'-versiering (cat.nr. 3; afb. 2). Hierbij gaat de produktiewijze als
volgt: verschillende glasstaafjes worden rechtop naast elkaar in een vorm geplaatst. In dit geval
wisselen witte brede staafjes, gekruisde dunne glasdraden en kleurloze staafjes elkaar af. Vervolgens wordt er aan de binnenkant doorzichtig glas tegenaan geblazen en ontstaat een bekerglas
met een doorlopende wanddecoratie. Vanwege de dikte van het glas en de uitgesproken ribben,
die nog niet een fijn reliëf aan het glas geven, wordt het glas in het einde van de XVIde eeuw
gedateerd.
Een glas dat tot de hoogtepunten van het Venetiaanse glas hier te lande behoort, is een bekerglas, waarvan de wand versierd is met verticale witte en blauwe glasdraden (cat.nr. 5). De cylinder bestaat uit een helder doorzichtig glas, waarop de glasdraden parallel zijn aangebracht. De
voet is omwonden met een geribbelde glasdraad. De hoge kwaliteit van het glas en de absolute
verfijning in versieringstechniek dateren het bekerglas omstreeks 1600.
(hoog model)
3.

Façon de Venise-glas; wand versierd
met afwisselend banden en gekruisde
glasdraden in wit
Kleurloos; omstreeks 1600 (afb. 2)
H: 16 cm, 0 ca. 5 cm
Nieuwsteeg 1986

Façon de Venise-glas; wand versierd
met twee gekartelde glasdraden waartussen geappliceerde rozetten in blauw
Kleurloos; omstreeks 1600
H:-, 0 11,5 cm
Nieuwsteeg 1986

Afb. 2 Bekerglas,
ca. 1600
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Façon de Venise-glas; wand versierd
met afwisselend verticale enkelvoudige
glasdraden in wit en blauw
Kleurloos; begin XVIIde eeuw
H:-, 0 6,3 cm
Clarensteeg 1984

Eis( = ijs)glas; wand versierd met een
oneffen oppervlak van gesmolten glassplinters
Kleurloos; begin XVIIde eeuw
H:-, 0 6 cm
Hogewoerd 1984

Façon de Venise-glas; onderste deel
van de wand versierd met vier gegolfde
glasdraden in waaiervorm, afwisselend

Bodem van Façon de Venise-glas; voet
rust op drie rozetten in zeeblauw
Kleurloos; begin XVIIde eeuw
H:-, 0 6 cm
Agnietenklooster 1984

kleurloos en zeeblauw
Kleurloos; begin XVIIde eeuw (afb. 3 )
H: 13 cm, 0 5,3 cm
Clarensteeg 1984

Bekerglas met honingraatmotief
Kleurloos; begin XVIIde eeuw
H:-, 0 ca. 7 cm
Nieuwsteeg 1986

10. Bekerglas op 'Wellenfuss'; gladde onversierde wand
Kleurloos; XVIIB
H:-, 0 4 cm
Clarensteeg 1984

Afb. 3
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Bekerglas, begin XVIIde eeuw

11.

Bekerglas met wafelversiering
Kleurloos (ondoorzichtig); XVIIB
(afb.4 )
H:-, 0 4,5 cm
Nieuwsteeg 1986

Eenzelfde fijne versieringswijze toont een laag bekerglas op drie voetjes in de vorm van zeeblauwe rozetten (cat.nr. 14; afb. 5). De drinkwand is omwonden met parallel lopende melkdraden.
Ook de helderheid van het glas en de geringe dikte maken dit glas tot een hoogstaand 'façon
de Venise' produkt. Het glas wordt eveneens circa 1600 gedateerd.
Een ander typisch 'façon de Venise'-glas is het zogenaamde 'kometenglas' (cat.nr. 7; afb 3). Het
onderste deel van een smalle hoge cilinder is versierd met gegolfde glasdraden die eindigen in
klauwtjes (waaiers). De opgelegde draden zijn afwisselend kleurloos en zeeblauw. Vanwege het
dunne en verfijnde materiaal wordt het glas in het begin van de 17de eeuw gedateerd. De term
'kometenglas' duidt op de vorm van deze specifieke glasdraadversiering, die overeen zou komen
met de vorm van een komeet die later de komeet van Halley genoemd zou worden. Tot ver in
de 17de eeuw toonden een groot aantal prenten de verschijning van deze komeet. Deze prenten
zouden een inspiratiebron voor de glasblazers zijn geweest (1). De produktie van dergelijke
glazen heeft zich voortgezet tot circa 1650.
Ook het bekerglas dat met een honingraatpatroon versierd is (cat.nr. 9) wordt door de verfijnde
techniek in het begin van de 17de eeuw geplaatst. Deze versiering is ontstaan door het glas in
de vorm te blazen, om op deze wijze een fijn en regelmatig reliëf te verkrijgen.
Van de lage modellen worden twee bekerglazen vroeg gedateerd: tweede helft 15de eeuw
(cat.nr. 12 en 13). Zij behoren tot het zogenaamde 'Waldglas', dat vanaf circa 1500 in ons land
voorkomt. Beide drinkglazen zijn lichtgroengekleurd en bezitten een vrij hoge, puntvormige ziel,
één van de typische kenmerken van het 'Waldglas'. Het ronde model is versierd met een wafelpatroon, dat direct na de vorm een slag gedraaid is zodat er een schuinlopend reliëf is ontstaan. Het andere glas is achthoekig en heeft een patroon van smalle schuinlopende ribben.
Een voorbeeld van een ander laag bekermodel is een glas gemaakt van licht materiaal en versierd met een fijne bedrading (cat.nr. 16). Het wordt in het begin van de 17de eeuw gedateerd,
wanneer het glazen drinkgerei, mede onder invloed van de Italiaanse glaskunst, met zorg gemaakt wordt. De opstaande wand is met een dunne giasdraad omslagen. Zowel de drinkbeker
zelf als de draadversiering zijn kleurloos.
Een bijzonder glas is het lage bekermodel, waarvan de stam afwisselend versierd is met rozetten
en maskers (cat.nr. 15; afb. 6). De voet bestaat uit een sterk gegolfde glasdraad. Het glas zou
vanwege dit typische decoratiepatroon mogelijk een Vlaamse oorsprong hebben en waarschijnlijk
in het begin van de 17de eeuw gemaakt zijn.
Van later datum is een smal cylinderglas op een soort 'Wellenfuss' (cat.nr. 10). De onversierde
cylinder rust op een brede sterk geknepen glasdraad als voet. Door de vrij grove vorm wordt
het glas in de tweede helft van de 17de eeuw gedateerd.
Deze datering geldt eveneens voor een ander bekerglas, waarvan de wand versierd is met een
uitgesproken wafelpatroon (cat.nr. 11; afb. 4). Meestal worden dergelijke wafelpatronen gemaakt
met behulp van één doorlopende draad. Typisch van dit glas is dat het drie afzonderlijke banden zijn waarmee de cylinder is omsnoerd. De brede gegolfde voet en de dikte en ondoorzichtigheid van het glas geven een datering in de tweede helft van de 17de eeuw.
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(laag model)
12.

Bekerglas, zgn. 'Waldglas'; achthoekig
glas versierd met een reliëf van
schuinlopende ribben
Lichtgroen; XVB
H: 6,5 cm, 0 7 cm
Haarlemmerstraat 1983

13. Bekerglas, zgn. 'Waldglas'; wand versierd met een reliëf van een schuinlopend wafelpatroon
Lichtgroen; XVB
H: 6,5 cm, 0 7,5 cm
Haarlemmerstraat 1983

14.

Façon de Venise-glas; drinkrand versierd met parallel lopende glasdraden
in wit, drie voeten in de vorm van
zeeblauwe rozetten
Kleurloos; omstreeks 1600 (afb.5 )
H: 8 cm, 0 7 cm
Goegerritsteeg 1987

15. Bekerglas op 'Wellenfuss'; stam versierd
met leeuwenmaskers en rozetten
Kleurloos; begin XVIIde eeuw (afb.6 )
H:-, 0 stam 4,4 cm
Nieuwsteeg 1986

16.

Bekerglas; wand versierd met vijf parallel lopende doorzichtige glasdraden
Kleurloos; begin XVIIde eeuw
H: 6,8 cm, 0 6 cm
Clarensteeg 1984

Afb. 4

Bekerglas, XVIIB
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Afb. 5

Afb. 6

Bekerglas, ca. 1600

Bekerglas, begin XVIIde eeuw

/
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Roemers
De roemer is een type drinkglas dat gedurende lange tijd bestaan heeft. Vanaf het begin van de
17de eeuw komt deze glasvorm voor en zelfs tegenwoordig worden er nog roemers gemaakt
(2). Het model bestaat uit drie geledingen: een kelk en een schacht die één geheel vormen en
een voet, opgebouwd uit één gewonden schacht van glasdraad, die er aan is gezet.
Een type dat relatief weinig voorkomt is een roemer waarvan de voet vrij hoog doorloopt in de
schacht (cat.nr. 17; afb. 7). Een vlakke voet van glasdraden draagt een hoge cylinder waarop
een korte schacht en kelk rusten, in de meeste gevallen is het glas zeegroen van kleur. Datering: eind 17de eeuw.
Ook in kinderspeelgoed werden kleine glazen voorwerpen gemaakt. Hoofdzakelijk waren dit zogenaamde 'kinderroemers': voet, stam en kelk in miniatuurmodel, gemaakt in groen glas (cat.nr.
17 t/m 20). Details, zoals de noppen en de glasdraadversiering zijn vaak vanwege het kleine formaat niet nauwkeurig afgewerkt. Een datering voor dit kleingoed is moeilijk vast te stellen. Mogelijk zullen deze roemertjes tot in de 18de eeuw als kinderspeelgoed bestaan hebben.

Afb. 7 Roemer, XVI!
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17.

Roemer op hoge voet van omwonden
glasdraden, stam versierd met braamnoppen
Zeegroen; eind XVIIde eeuw (afb. 7)
H: voet 7 cm, 0 stam 9 cm
Dolhuisgracht 1981

18. Kinderroemer; voet van omwonden glasdraden, stam versierd met karteldraad
en rozetten
Zeegroen; XVII/XVIII
H: 5 cm, 0 kelk 3 cm
Clarensteeg 1984

19.

Kinderroemer; voet van omwonden
glasdraden, stam versierd met drie
gladde noppen
Zeegroen; XVII/XVIII
H: 6,5 cm, 0 kelk 5 cm
Clarensteeg 1984

20. Kinderroemer; voet van omwonden glasdraden, stam versierd met braamnoppen
Lichtgroen; XVII/XVIII
H: 6,5 cm, 0 kelk 6,5 cm
Ir. Driessenplein 1987

Kannen en flessen
Een speciale techniek in het glasblazen toont een kan met een meerkleurig wandoppervlak
(cat.nr. 21; afb. 8). De kan bestaat uit een robijnrood 'binnenmodel' waarop een laag van glasdeeltjes in verschillende kleuren is aangebracht. Op deze wijze krijgt de kan als het ware een
'gemarmerd' uiterlijk. Zowel de hoogwaardige techniek als het verfijnde mode! plaatsen de kan
rondom het hoogtepunt van de glaskunst, dus aan het einde van de 16de eeuw of het begin
van de 17de eeuw.
Een klein deel van het glas bestaat uit flessen in verschillende maten. In de meeste gevallen kan
niet met zekerheid vastgesteld worden waarvoor zij werden gebruikt. Kleine modellen (onder
andere de talloze apothekersflesjes) kunnen kruidendrank of reukwater (parfum) bevat hebben.
De grote flessen werden waarschijnlijk gebruikt voor wijn of andere alcoholische drank (3).
Een voorbeeld van een klein model is een bijna gaaf flesje van lichtgroengekleurd glas, dat
bestaat uit een bolvormige buik en een lange slanke hals (cat.nr. 22). Het wordt gedateerd in de
17de eeuw.
Een ander klein flesje is van later datum (cat.nr. 24; afb. 9 ). De versieringswijze en de blauwe
kleur, alsmede de vorm wijzen naar de tweede helft van de 18de eeuw.
Een nauwkeurige datering voor de grote modellen is moeilijk te geven. Bepaalde types werden
gedurende lange tijd zowel vervaardigd als gebruikt. Dit geldt in eerste instantie voor het wijnflestype: een brede bolvormige buik met verhoogde ziel waarop een smalle hals rust (cat.nr. 25;
afb. 10). Het glas is meestal vrij dik en groen van kleur. De datering loopt van de 17de tot ver
in de 18de eeuw.
Een ander model dat regelmatig voorkomt is een vierkante fles, in de meeste gevallen afgesloten
door een loden schroefdop (cat. nr. 23). De vorm van de fles, de vlakke bodem en de sluiting
geven een datering in de 18de of mogelijk zelfs 19de eeuw.

21.

Kan met oor op standring, gemarmerd
in blauw, rood, wit en zwart
Robijnrood; begin XVIIde eeuw (afb. 8)
H: ca. 17 cm, 0 ca. 8,5 cm
Nieuwsteeg 1986

22. Flesje, dikbuikig model met lange slanke
hals, enkelvoudige glasdraadversiering
rondom halsaanzet
Lichtgroen; XVII
H: 11 cm, 0 ca. 8,5 cm
Nieuwsteeg 1986
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Afb. 8 Kan, begin XVIIde eeuw
Afb. 9
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Flesje, XVIII

Afb. 10 Fles, XVIII

23. Fles, vierkant hoog model, loden
schroefdopsluiting
Groen; XVIII/XIX
H: 24 cm, 0 10,5 cm
Clarensteeg 1984

24.

Flesje, schuinlopende ribversiering
Blauw; XVIII (afb. 9 )
H: ca. 12 cm, 0 5,5, cm
Levendaal/St. Jorissteeg 1987

25.

Fles, wijnfles-type, hoge ziel
Groen; XVIII (afb. 10)
H: 18 cm, 0 12 cm
Zijloever 1989

Historische achtergrond wat betreft het gebruik van glas in de 16de en 17de eeuw
In het kort wordt thans ingegaan op de wijze, waarop men glazen drinkgerei gebruikte en de
plaats die de glazen voorwerpen in het huishouden innamen. De gegevens werden verzameld
aan de hand van enkele boedelbeschrijvingen en voorstellingen waarop eet- en drinktaferelen zijn
afgebeeld.
Glas was een kostbaar produkt, dat in het huishouden van een gemiddelde burger nauwelijks
werd gebruikt. Kook- en eetgerei bestond grotendeels uit aardewerk en men dronk hoofdzakelijk
uit bekers van hout en steengoed. Minder in gebruik, maar veelvuldiger voorkomend dan glazen
drinkgerei, waren kannen en kroezen van tin. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat
boedelinventarissen uit de 16de eeuw in de meeste gevallen slechts een paar glazen voorwerpen
vermelden.
Een boedelinventaris van een Leidse molenaarsweduwe, opgemaakt in 1579, geeft een voorbeeld
van een hoeveelheid glaswerk, zoals deze deel uitmaakte van een 16de eeuws huishouden (4).
Van de totaal 159 stukken worden slechts 6 voorwerpen van glas beschreven. Hieronder valt
onder andere 1 bierglas en 1 'glasen tonneken' (waarschijnlijk een drinkglas in de vorm van een
tonnetje) (5).
Een inventaris uit 1581 van een zekere Symon Willemsz. Wassenaer, een Leids burger uit de
Lange Coppenicxsteeg, toont ook slechts '7 drincglasen'. Daarentegen worden nog 26 tinnen
kannen, 8 aarden kruiken met tinnen deksels, 2 tinnen pullen en 3 tinnen kopjes genoemd. Deze
zullen hoogstwaarschijnlijk ook als drinkgerei dienst hebben gedaan (6).
Zelfs in de meer welgestelde milieu's waren glazen voorwerpen gering in aantal: een inventaris
uit 1583 van een pand aan het Rapenburg te Leiden beschrijft in het voorhuis: '1 glase casgen
met 11 drincglasen cleyn ende groot, 2 fiolen met glaese cruycgen met een tinnen decxsel met
1 brandewijnsglaesen' en tegelijkertijd ca. 35 tinnen kannen en kroezen (7).
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Afb. 11 Cornells Anthonisz, Banket van het Schuttersgilde (1533)

Ook in een gelegenheid waar veelvuldig gedronken wordt, komt in deze tijd weinig glaswerk
voor. Een inventaris uit 1573 van een Leidse herberg vermeldt naast enkele flessen 'een glasecas mit drie blaeuwe potten, vijff off zes roomers, drie off vier bierglasen' (8). Hier gebruikt men
eveneens eerder drinkgerei van tin of steengoed.
De boelceel van 't boelhuys gehouden op 26 april 1600 van de inboedel van de herberg 't Stadhuys van Antwerpen in de Hogewoerd vermeldt daarentegen als glaswerk 12 roemers, 6 rowijnglasen, 6 bier- off wijnglasen, 4 glasen en 5 bierglasen en vrijwel geen tin of aardewerk drinkgerei (9).
Schilderijen en prenten geven eenzelfde beeld. Binnenhuistaferelen en herbergscènes tonen interieurs waarin talrijke voorwerpen zijn afgebeeld en ook hierbij treft men hoofdzakelijk kannen en
drinkbekers van aardewerk en steengoed aan.
Wel worden glazen voorwerpen regelmatig afgebeeld op voorstellingen van bepaalde officiële
gebeurtenissen. Het feit werd feestelijk gevierd door met elkaar een dronk uit te brengen. Op
zo'n moment verkoos men het kostbare glas boven het eenvoudiger drinkgerei van bijvoorbeeld
steengoed om de feestelijke aangelegenheden meer luister bij te zetten. Een voorbeeld van een
dergelijke voorstelling is een schilderij van Cornells Anthonisz. (1499-1556), waarop het banket
van het Amsterdams schuttersgilde is afgebeeld (afb. n). Op tafel staan enkele glazen en één
van de aanzittenden links, houdt een sierlijk glas in zijn linkerhand (10).
Dat in de loop van de 16de eeuw het gebruik van glas wijder verbreid raakt, kan worden afgeleid uit het feit dat vanaf circa 1570 twee nieuwe meubels hun intrede doen: de 'glasecas of koy', een kast met openslaande deuren waarin het glaswerk werd opgeborgen en het 'glasebart
of -bort', een rek van houten planken dat aan de muur opgehangen werd waarop de glazen
werden neergezet (11).
Vanaf het begin van de 17de eeuw wordt glas steeds meer gemeengoed. Vanuit Italië, maar ook
uit verschillende andere Europese landen worden in groten getale glas en 'façon de Venise'produkten ingevoerd.
Hierbij geldt dat het gewone gebruiksglas grotendeels in Hollandse ateliers vervaardigd werd en
dat de hoogwaardige Italiaanse produkten meer luxegoederen waren. Ook werd nog steeds
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Afb. 12 Willem Claesz-Heda, Ontbijt met krab (1648)

vanuit het Rijn-Maingebied het relatief goedkope 'Waldglas' geïmporteerd, dat via rondtrekkende
handelaren makkelijk leverbaar was.
De talrijke schilderijen van 17de eeuwse Hollandse meesters, zoals Jan Steen, Adriaen Brouwer
en David Teniers met eet- en drinkvoorstellingen kunnen een idee geven van de wijze waarop
en de mate waarin men glas als gebruiksgoed hanteerde. In het algemeen valt hierbij te constateren dat men in een gemiddeld huishouden in de keuken en tijdens maaltijden naast voornamelijk steengoed kruiken en bekers, eenvoudig glazen drinkgerei gebruikte: roemers, bierglazen en
dergelijke.
Op de tafel van de meer welgestelde burgerij prijkte verfijnder glaswerk. Hiertoe behoorde onder
andere de rijkversierde 'façon de Venise'-glazen. De stillevens van Willem Kalff (1619-1693) en
Willem Claesz. Heda (1594-1680) geven een beeld van een dergelijk overvloedig gedekte tafel.
Een voorbeeld hiervan is het schilderij 'Ontbijt met krab', 1648 door Willem Claesz. Heda. Tussen voorwerpen van zilver en tin staat kostbaar glaswerk opgesteld (12) (afb.12').
Als in de loop van de 17de eeuw het 'façon de Venise'-glas meer ingeburgerd raakt ontstaat de
tendens om de eenvoudige Duitse en Hollandse bekers voor algemeen gebruik of als pronkstukken in de 'beste earner' op te stellen. In deze ontwikkeling past ook de opkomst van een, voor
die tijd, typisch Hollands kunstenaarsschap: het graveren van glas. Voor allerlei officiële gebeurtenissen en feestelijke gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een huwelijk of een geboorte, werden
gegraveerde glazen ten geschenke gegeven. Ook deze glazen dienden niet als gebruiksgoed,
maar waren met hun wapens, spreuken en allegorische voorstellingen, louter pronkstukken.
Toch blijft glas een kostbaar produkt en komt het naast ander drinkgoed verhoudingsgewijs
slechts in geringe mate voor. Zo geeft een boedelinventaris uit 1653 twee beschrijvingen van
glaswerk naast ongeveer 30 vermeldingen van aardewerk en tinnen drinkgerei: 'In het Voorhuys:
1 glasecas met 15 stuex glasen soo cleyn als groot' en 'op de groote of beste earner: 2 groote
wijnroomers' (13). Pas vanaf circa 1680 wanneer het Engelse loodglas en het Boheemse ('kristal') glas steeds meer opgang maken onder andere vanwege het sterkere materiaal en de lagere
prijs, verandert het gebruik van glas enigszins.
In het algemeen blijft tot in de 18de eeuw glazen drinkgerei echter een luxe-produkt, dat in het
huishouden van zowel de eenvoudige milieu's als ook de gegoede burgerij, een plaats inneemt.
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Samenvatting
Het glas, dat vanaf 1980 uit de Leidse bodem werd verzameld, vertoont een grote diversiteit.
Zowel in vorm als in versiering tonen de glazen voorwerpen onderling grote verschillen. Het
grootste deel van het glas wordt gedateerd in de 17de eeuw. De drinkglazen variëren in vorm
van eenvoudige bekermodellen tot sierlijke kelkglazen op hoge stam. Het grootste deel van de
bekerglazen heeft een rechtopstaande wand, waarin een reliëf is gevormd of waarop gekleurde
glasdraden zijn aangebracht. Vooral deze glasdraadversiering wijst op invloed van Italiaanse
glasmeesters. Ook voor de kelkglazen met hun 3-delige opbouw van voet, stam en kelk, geldt
dat de decoratie van geappliceerde glasdraad teruggaat op Italiaanse voorbeelden. Tevens zouden de verfijnde details, die het glas zijn sierlijke vorm geven, zoals bijvoorbeeld een iets uitlopende drinkrand bij de bekerglazen, of het vloeiend in elkaar overgaan van voet en stam bij de
kelkglazen, eveneens kunnen behoren tot Italiaans vakmanschap.
Ondanks de opkomst van een eigen glasindustrie in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
vanaf circa 1600 blijft de Italiaanse glaskunst gedurende de eerste helft van de 17de eeuw een
belangrijke rol spelen.
Ook in de Leidse verzameling is de invloed uit Italië aanwezig. Hoewel het glas gering in aantal
is en enkele stukken zeer fragmentarisch zijn, geeft de collectie een beeld van wat er op het gebied van glas in Leiden in de 17e eeuw in gebruik was. Enkele bijzondere exemplaren hiervan
kunnen als voorbeeld dienen voor het zeer kundige vakmanschap van de 17de eeuwse glaskunstenaar.

One of the four Properties of Wine. Coburg 1528
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DE MIDDELEEUWSE VESTINGWERKEN AAN DE OOSTZIJDE VAN LEIDEI
TER HOOGTE VAN DE OUDE HOGEWOERDSPOORT
L Barendregt

Vrijwel ter plaatse van de huidige Kraaierbrug (over de Nieuwe Rijn) kruiste de stadsmuur van
de uitleg van 1294 (1) de Nieuwe Rijn. Achter die muur lag over de Rijn een hoge stenen brug,
die in 1660 werd vervangen door een (lage) houten dubbele ophaalbrug (2). Van die stadsmuur
en hoge stenen brug waren in 1986, bij de vernieuwing van de Kraaierbrug, aan de noordzijde
van de Rijn delen aan het licht gekomen (3).
Tussen de zuidelijke rivieroever en de noordelijke toren van de oude Hogewoerdspoort bevond
zich eveneens de stadsmuur. Van de oude Hogewoerdspoort in ai zijn uitvoeringsfasen werden
tijdens de uitvoering van rioleringswerken in 1986 op het kruispunt Hogewoerd-Kraaierstraat al
vele funderingsresten aangetroffen (4).
Toen dan ook de in 1986 in de Hogewoerd uitgevoerde werken voor rioolvernieuwing en rioolaanleg in 1989 werden vervolgd en min of meer afgerond met de vernieuwing van het riool in
de Kraaierstraat tussen de Hogewoerd en de Kraaierbrug lag het voor de hand dat men alert
was op resten van deze infrastructurele werken.
Het in 1989 uit te voeren grondwerk diende met grote omzichtigheid te geschieden teneinde
schade aan de belendende percelen langs de Kraaierstraat te voorkomen. Mogelijkheden om
uitgebreide onderzoeken te doen waren daardoor bij voorbaat uitgesloten.
In de Kraaierstraat bevond zich ter plaatse van de te leggen nieuwe riolering een gemetseld
gekruind riool. Teneinde dit riool te kunnen verwijderen en een nieuw te leggen moest ter weerszijden daarvan een damwand worden aangebracht. Op diverse plaatsen lukte het niet die damwand op diepte te heien: dit waren signalen, dat zich ter plaatse (omvangrijke) funderingsconstructies bevonden.
De noordelijke toren van de oude Hogewoerdspoort
Nadat die damplanken die wel op diepte konden worden geheid waren geslagen, is het gekruinde riool tussen Hogewoerd en Utrechtse Veer ontgraven teneinde een onderzoek in te stellen
naar de aard van de obstakels die belemmerden dat de overige damwanden op diepte konden
worden gebracht.
Bij dat onderzoek nabij de Hogewoerd kwam, direct naast het oude riool, aan weerszijden daarvan over een breedte van ca. 30 cm op een diepte van _+_ 2 meter onder straatniveau (N.A.P.0,90 m), metselwerk van kloostermoppen (afm. 32x16x8 cm) aan het licht. Op dat metselwerk
aan de oostzijde van het riool bevonden zich enkele lagen metselwerk van steen met kleinere
afmetingen (19,5x9x4,5 cm), waarvan de oostzijde schoon metselwerk was.
Dit metselwerk is niet verwijderd doch vrijwel direct aan het oog onttrokken omdat met spoed
na deze bevindingen de damplanken ter plaatse tot op het metselwerk dienden te worden ingebracht. Dit geschiedde veiligheidshalve zonder nader onderzoek ook op alle andere plaatsen
waar nog geen damwand aanwezig was.
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Vervolgens w e r d o v e r g e g a a n , steeds over een niet grotere lengte d a n die v a n circa 3 m (de
lengte v a n 1 rioolbuis), tot slopen v a n het gekruinde en m a k e n v a n d e nieuwe riolering, b e g i n n e n d e bij d e H o g e w o e r d en aldus in noordelijke richting naar d e Kraaierbrug w e r k e n d e . Daarbij
k w a m nabij d e H o g e w o e r d over d e gehele breedte v a n d e sleuf en over e e n lengte v a n
ca. 7 m metselwerk v a n k l o o s t e r m o p p e n (afm. 32x16x8 cm) a a n het licht. Daarvan w a r e n al eerder (zie boven) (de) delen t e g e n d e d a m w a n d gezien. De bovenzijde v a n het metselwerk bleek
dienst t e h e b b e n g e d a a n als b o d e m v a n het gekruinde riool aangezien d e w a n d e n v a n d a t riool
o p het metselwerk w a r e n o p g e t r o k k e n .
A a n d e westzijde v a n d e sleuf t e g e n d e d a m w a n d ontbrak een c i r k e l s e g m e n t v o r m i g deel v a n het
metselwerk, (afb. 1) en daar k o n d e n d e d a m w a n d e n o p diepte geheid w o r d e n . Uit d a t laatste
m a g w o r d e n g e c o n c l u d e e r d , dat zich in het cirkelsegment geen metselwerk b e v o n d en d a t het
o m r i n g e n d e metselwerk d u s geen versnijdingen bezat. Voor het overige strekte het metselwerk
zich, evenals a a n d e oostzijde v a n d e sleuf, uit tot buiten d e sleuf. De zuidzijde v a n het blok
metselwerk w e r d g e v o r m d d o o r een d o o r sloop g e v o r m d vlak en o p ca. 50 c m afstand t e n

cq

zuiden daarvan bevond zich het uiteinde van de laatste in 1986 gelegde rioolbuis.
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Afb. 1 De binnencirkel van de toren

Het vlak was in 1986 ontstaan bij sloopwerken om een riool te kunnen leggen. Aan de noordzijde eindigde het metselwerk cirkelsegmentvormig met 12 versnijdingen, breed elk 4 cm.
Het gehele blok metselwerk in de sleuf is ten behoeve van de rioolaanleg verwijderd. Daarbij
bleek dat de onderzijde van het metselwerk zich bevond op 3,40 m onder de straat (N.A.P.2,30 m); de hoogte bedroeg derhalve 1,40 m.
Toevalligerwijze was de vloer van de kelder van het pand Hogewoerd nz/Kraaierstraat wz tegen
de perceelsscheiding met Kraaierstraat nr. 9 opengebroken ten behoeve van een rioolvernieuwing
in die kelder. Onder de vloer werd metselwerk aangetroffen van steen met afm. 32x16x8 cm,
dezelfde als die in de rioolsleuf in de straat. In het metselwerk was een goot uitgehakt bij wijze
van rioolafvoer. Het westelijk einde van het metselwerk leek ook weer een deel van een cirkel te
zijn. De bovenzijde van dit metselwerk was gelegen op $ NAP.-0,80 m. Het opgaande metselwerk van de aan de Kraaierstraat grenzende keldermuur toonde geen scheuren.
In afb. 2 is de situering van het bovenomschreven metselwerk aangegeven. In die afbeelding
zijn tevens aangegeven de cirkels die getracht zijn te trekken door alle gebogen lijnstukken. De
grootste cirkel blijkt een diameter van ca. 10 m en de kleinste van ca.4 3/4 meter te hebben.
In deze afbeelding zijn ter verduidelijking ook metselwerkvondsten uit 1986 ingetekend.
Op grond van ligging, steenmaat en vorm mag worden geconcludeerd dat met het aantreffen
van het metselwerk de fundering van een noordelijke toren van de oude Hogewoerdspoort is
gelocaliseerd. De dikte van het opgaande muurwerk op een niveau van NAP.-0,90 m mag op
grond van de reconstructie worden gesteld op ca. 2,50 m. Of boven dat niveau de toren was
opgebouwd uit steen met afm. 19,5x9x4,5 dan wel dat dit slechts een bekleding is geweest kon
niet worden vastgesteld.
Uit vergelijking met de in 1986 aan het licht gekomen fundering van een zuidelijke toren van de
oude Hogewoerdspoort blijkt dat de onderzijde van de thans gevonden fundering ca. 55 cm
dieper gelegen is dan die van die zuidelijke toren. Het metselwerk met steenmaat 19,5x9x4,5 cm
(op NAP.-0,90 m) is, zoals ook bij de zuidelijke toren, het begin van het opgaande werk. Het
begint bij de noordelijke toren ook ca. 55 cm dieper dan bij de zuidelijke.
De fundering van de noordelijke toren zal vanaf het diepste punt eerst ca. 30 cm verticaal werk
omvatten en dan ca. 110 cm voor 12 versnijdingen, dit in tegenstelling met de zuidelijke die 85
cm verticaal werk en vervolgens ca. 45 cm voor 5 versnijdingen liet zien.
De diameter van de zuidelijke toren werd destijds gereconstrueerd op 8,8 m (3), die van de
noordelijke thans op ca. 10 m. Het lijkt dat de laatste groter is geweest dan de zuidelijke; dat
zou dan een verklaring voor de grotere fundatiediepte kunnen zijn. Beide diameterbepalingen zijn
echter uitgevoerd aan de hand van weinig gegevens, zodat fouten daarin niet zijn uitgesloten.
Het hoogste punt van de zuidelijke toren is vrijwel gelijk met de straat aangetroffen (ca.
NAP.+ 0,95 m), dat van de noordelijke op 2 m daaronder (NAP.-0,90 m). Waarom de ene
toren p 2 meter dieper is gesloopt dan de andere is niet duidelijk. Op te merken valt slechts
dat in 1635 bij de modernisering van de poort gesloopt is in eigen beheer (5) (daarom is er
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geen bestek gemaakt). De ervaring heeft voorts geleerd dat in de 17de eeuw niet verder gesloopt werd dan nodig was. Bovendien werd in 1660 het bestek voor de aanleg van de riolering
in de Kraaierstraat besteed (6). Daarin is geen sprake van het slopen van enig werk. Op grond
hiervan zou de conclusie dat dus reeds in 1635 de ongelijke sloopdiepte werd aangehouden
toelaatbaar zijn.
Uit afb. 2 blijkt, dat de verbindingslijn van de centra van de twee torens niet evenwijdig is met
de as van de Kraaierstraat. Dat is het gevolg van het feit dat de richting van de as van de
Kraaierstraat pas uit 1660 dateert toen ook het nu verwijderde gekruinde riool werd gemaakt.

HOOGTEMATEN IN METERS
TEN OPZICHTE VAN N.A.P.

N 1989 AANGETROFFEN
FUNDERINGSMETSELWERK
Afb. 2 Aangetroffen funderingsmetselwerk
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De vestmuur tussen de oude Hogewoerdspoort en de Nieuwe Rijn-zuidzijde
Ter hoogte van het perceel Kraaierstraat 9 bleek de oostelijke wang (verticale muurgedeelte) van
het gekruinde riool te zijn gefundeerd op metselwerk van metselklinkers afm. 25x12x5,5 cm dat
over de breedte van de rioolsleuf op ca. 1,80 m onder de straat (ca. NAP.-0,80 m) schuin door
de sleuf was gesitueerd (afb. 2). Het was aan de bovenzijde (op NAP.-0,80 m) ca. 60 cm en
aan de onderzijde (op ca. N.A.P.-1.90 m) ca. 140 cm breed. Met versnijdingen van 20 cm hoog
werd van een breedte van 1,40 m via breedten van 110 en 80 cm een breedte van 60 cm bereikt.
Aan de westzijde van het metselwerk waren op twee plaatsen verzwaringen van 40 x 75 cm
aangebracht (afb. 3).
In het verlengde van dit metselwerk in noordelijke richting bleek zich dicht onder het trottoir 60
cm breed metselwerk te bevinden van dezelfde steenmaat te weten 25x12x12,5 cm; het helde
iets naar de oostzijde (de toenmalige landzijde). Aan het noordelijke eind ervan bleek het met
een staande tand (d.i. een verticale uittanding) in verband te zijn gemetseld met metselwerk van
steen met afm. 34x16,5x9 cm. In verband met gevaar voor schade aan het belendende perceel
kon het niet nader worden onderzocht.
In afb. 2 zijn de beide besproken metselwerkvondsten aangegeven. Het lijkt dat het resten van
de vestmuur tussen Hogewoerd en Nieuwe Rijn betreft. De opgaande muur zou dan hebben
bestaan uit metselwerk met een dikte van 60 cm en licht gekromd zijn met de bolle zijde naar
het oosten (de toenmalige landzijde). Met een stippellijn is aangegeven hoe het verloop naar de
toren zou kunnen zijn geweest.
In het midden van de T-kruising Kraaierbrug-Kraaierstraat-Utrechtse Veer werd in de rioolsleuf
metselwerk steenmaat 34x16,5x9 cm aangetroffen. De bovenzijde van dit metselwerk bevond zich
deels op NAP.-1,00 m deels op NAP.-0,20 m en het was 100-120 cm breed. Het metselwerk
was gekromd en op twee plaatsen over de breedte gescheurd. Over het diepst gelegen gedeelte
was het gekruinde riool aangelegd.
Het metselwerk bevond zich richting Kraaierbrug op ca. 20 cm afstand van een ter plaatse in
1936 gemaakte regenwateroverstort. Aan de zijde van die overstort was boven ca. NAP.-1,10 m
de muur afgehakt, mogelijk om de regenwateroverstort te kunnen maken. Mogelijk ook is op die
plaats de keermuur langs de Rijn van het in of voor 1578 aangelegde bolwerk (afb. 4) op de
vestmuur aangesloten geweest. Van die keermuur zijn in 1986 wellicht overblijfselen in de rijbaan
van het Utrechtse Veer aangetroffen.
In afb. 2 is het metselwerk aangegeven terwijl met een stippellijn de mogelijke loop in zuidelijke
richting is aangeduid. Dit verloop van de vestmuur toont ook de kaart van Liefrinck 1576 (7) .
Het lijkt alsof opzettelijk de vestmuur ter plaatse van de rivierkruising terug ligt ten opzichte van
de aansluitende vestmuur (afb. 4). Mogelijk hield dit verband met zicht op het watergat vanaf de
oever ten behoeve van verdedigingsdoeleinden.
Het watergat met brug over de Nieuwe Rijn
Tijdens de vernieuwing van de Kraaierbrug in 1986 werden ook de landhoofden daarvan vernieuwd. Daarbij kwam achter beide landhoofden metselwerk aan het licht. Aan de zuidzijde bleek
de steenmaat 24,5x16x7,25 cm te zijn en aan de noordzijde resp. 31,5x16,7,25 en
22x16,5x7,5 cm (2). Het metselwerk aan de zuidzijde is in 1989 nader onderzocht. Het bleek een
muur, vrijwel evenwijdig aan de as van de Rijn te zijn. Het watergat, dat wil zeggen de plaats
van de vestmuur bij de oversteek van de Nieuwe Rijn, en de daarachter gelegen brug is nu
globaal te reconstrueren.
Uit de opmeting van Salomon van Dulmanhorst ten behoeve van de aanleg van de Waardsingel
in 1592 (8), blijkt dat de bovenzijde van de (twee) watergaten hoog boven het water was gelegen, ongeveer ter hoogte van de aansluitende vestmuur. De overbrugging van de Rijn over de
watergaten lag derhalve ook hoog. Daarom zal die voor voertuigen niet van belang zijn geweest
en is de breedte van die brug daarom ook gering gebleven zoals uit de reconstructie blijkt. Of
de overbrugging kon worden bereikt via een helling danwei via een trap is niet duidelijk. Een
beweegbare brug zoals bij het watergat bij de Oude Zijlpoort, was er zeker niet (afb. 4).
Het verwijderde gemetselde riool
In afb. 3 is het verwijderde gemetselde riool goed zichtbaar. De verticale wanden (wangen)
bestonden uit steens dik metselwerk en was ca. 75 cm hoog. De afstand tussen de twee wan150

Afb. 3 17de eeuws riool en vestmuur met steunbeer
-v ;

Afb. 4

Hogewoerdspoort met bolwerk.
Detail kaart Liefrinck 1578

gen was eveneens ca. 75 cm. Het riool werd van boven gesloten door een cirkelvormig tongewelf dik één steen. De mortel van dit metselwerk leek portlandcement te bevatten. De onderzijde
van het riool was niet gesloten: de grond fungeerde als bodem voor zover er geen vroeger
metselwerk aanwezig was.
De Kraaierstraat is bij de uitleg in 1659 ontstaan. De aanleg van het eerste riool in die straat
dateert uit 1660, het bestek daarvan is nog aanwezig (6). Daarin is vermeld dat het riool steens
wangen heeft, hoog 75 cm, dat het van boven met een 1/2 steens halfrond is gesloten en dat
de bodem uit harde stenen op z'n plat op zand bestaat.
Bekend is voorts, dat in 1882, in het kader van omvangrijke vemieuwings- en herstelwerken van
de rioleringen in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw ook het riool in de Kraaierstraat een
beurt heeft gehad (9). Toen zal, naast ruiming van het riool ook het (dunne) tongewelf deels zijn
vernieuwd. Het lijkt redelijk aan te nemen dat het nu verwijderde riool bestond uit de wangen
van 1660, een afdekking uit 1882 en dat de vloer tijdens ruimingswerken ai eerder is verdwenen.
Conclusies met betrekking tot de stadsverdedigingswerken
Bij de uitvoering van de rioleringswerken in de jaren 1986 en 1989 in de Hogewoerd en de
Kraaierstraat is een niet onbelangrijk aantal nieuwe gegevens met betrekking tot de stadsverdediging rond de oude Hogewoerdspoort aan het licht gekomen. Het lijken er echter voorshands te
weinig te zijn om daaruit verdergaande conclusies te trekken dan die welke Van Oerle in zijn
"Leiden binnen en buiten de stadsvesten" al trok. Als bij nadere bestudering deze stellingname
wordt bevestigd, zal het wachten zijn op het moment dat bodemonderzoek onder de bebouwing
aan de Hogewoerd en Kraaierstraat mogelijk is.
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ZWAARDSCHEDEN EN ANDERE
MARKTENROUTE TE LEIDEN

DSTEN UIT DE 14DE EEUW UIT DE

C. van Driel-Murray.

Inleiding
Het maken van een rioolsleuf langs de westzijde van de Nieuwe Rijn in 1978-'80 trok in zekere
zin een lengte-doorsnede van 2 m breed door het ambachtelijk hart van middeleeuws Leiden, in
de 12de en 13de eeuw was de Nieuwe Rijn aanzienlijk breder dan nu, maar een proces van
landwinning door demping van de rivierbedding met huisvuil lijkt al in de 13de eeuw op gang te
zijn gekomen (van Oerle 1975, 9-12). Hierbij werden de bestaande percelen langs de Breestraat
verlengd tot in het vroegere water. Er kon uiteindelijk ook een straat over het nieuw gewonnen
terrein gelegd worden: de huidige "Marktenroute" (afb. 1). De rioolsleuf sneed deze aanplempingen, die ter hoogte van de Visbrug hun grootste dikte hadden, aan en bracht belangrijke hoe-

Afb. 1

Uitsnede uit de Grootschalige Basiskaart Nederland-Leiden 1989 met de Marktenroute
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veelheden archeologische vondsten te voorschijn: vele duizenden scherven, metalen voorwerpen,
grote massa's bot en leer. Hiervan is nog maar weinig op een kwantitatief bruikbare wijze gepubliceerd. Een volledige publicatie van al dit materiaal is zeer gewenst omdat deze vondsten een
belangrijk inzicht in het dagelijks leven en de nijverheid over een lang traject in een vroeg stadium van het stedelijk bestaan kunnen geven, waarbij duidelijke onderlinge verschillen tussen de
vondstconcentraties zichtbaar zijn. De periode bestreken door de vondsten, - voornamelijk de
dertiende en veertiende eeuw - vormt een leemte in onze kennis inzake materiële aspecten van
de samenleving. Het materiaal is zo een belangrijke aanvulling op de schaarse archiefgegevens
en plaatst de later zo rijke geschreven bronnen in een zeker sociaal-economisch perspectief.
Archiefonderzoek moet wel degelijk een plaats hebben bij een verdere uitwerking van de archeologische vondsten uit de Marktenroute, maar daarbij moet wel bedacht worden dat een incidentele melding over bijv. één schoenmaker voor de archeoloog alleen van anekdotische waarde is
als deze vermelding niet in een groter sociaal en ambachtelijk kader ingepast kan worden.
Dit artikel poogt een overzicht te geven van (maar) één van de vondstcategorieën, de zeer omvangrijke verzameling ledervondsten. Hier is gestreefd naar volledigheid in een kwantificeerbare
zin om zo een basis te scheppen voor verder vergelijkend onderzoek, zowel van complexen
binnen Leiden, als in andere steden.
Korte verslagen over de werkzaamheden zijn te vinden in Bodemonderzoek in Leiden, de edities
over de jaren 1978-'80. De vondstrijke grond uit de sleuf werd, dankzij medewerking van de
gemeente Leiden, afzonderlijk gestort. Leden van de A.W.N. Rijnstreek hebben de grond op
vondsten doorzocht. Gezien de grote hoeveelheid aangevoerde grond en de geringe menskracht
kon niet alle grond uitputtend worden onderzocht. Hoewel het mogelijk was de vondsten grofweg
per "markfonderdeel te verzamelen, was er geen sprake van systematisch onderzoek of stratigrafische scheiding. Het was bijv. onmogelijk om per dag een indeling van vrachten op het terrein te maken om zo met kleinere vondstgroepen te kunnen werken en men moest genoegen
nemen met ruwe weekschattingen: hierbij kon vermenging optreden. Het is duidelijk dat in het
veld een laat 14de eeuws component in het overwegend 13de eeuws materiaal van de Botermarkt geheel gemist is als afzonderlijke groep.
In volgorde van werkzaamheden werd het materiaal verzameld onder de naam Botermarkt (1978)
Vroom en Dreesman (V&D), Waag (1979) Aalmarkt, Boommarkt (1980). Het werd verder onder
deze namen geadministreerd. De Vismarkt is nauwelijks als afzonderlijk gebied aan bod gekomen. Vondsten zijn voornamelijk onder "Botermarkt" opgenomen en, vanaf de fontein, onder
"V&D".
Door de vochtige omstandigheden en de afsluiting van de lucht door latere ophogingen bleef het
leer goed bewaard. De vondsten waren zo talrijk, dat er een apart A.W.N.-werkgroepje werd
opgezet om te assisteren bij het wassen en tekenen. Dit groepje hielp ook in het veld een aantal
vrachten uit het gebied V&D/Waag op systematische wijze te onderzoeken met het doel een
goed afgebakend kader te verschaffen om het minder systematisch verzamelde materiaal uit het
gehele traject in te passen (1).
Het leer bestaat voornamelijk uit schoeisel, messcheden en riemen. Maar de meest opvallende
vondst was de concentratie van zwaardscheden bij V&D. Over deze groep is in 1980 al een
voorlopig bericht verschenen (van Driel-Murray 1980).

Schoeisel
Het schoeisel vormt verreweg de grootste vondstgroep. Het is echter een tamelijk overzichtelijke
categorie, omdat deze in te delen is in verschillende gemakkelijk te herkennen groepen die weer
binnen zekere marges redelijk goed te dateren zijn. Bij de verwerking werd al rekening gehouden
met de noodzaak om tot kwantificeerbare resultaten te komen. De verwachting was namelijk, dat
dit lange traject door de Leidse binnenstad materiaal zou opleveren voor een basis-verzameling
waarmee toekomstige vondstgroepen vergeleken zouden kunnen worden om bijvoorbeeld een
inzicht te krijgen in kwesties als statusverschillen tussen de stadsdelen, verschuivingen in status
door de tijd, mode-ontwikkeling, concentraties van ambachten, werkpraktijken en patronen van
afvaldepositie. Door de vergelijking met andere vondstcomplexen zou er dan uiteindelijk ook
misschien antwoord kunnen komen op vragen rond de wordingsgeschiedenis van de landaanwinning langs de Rijn: vond die b.v. plaats per erf, met het afval dat door de erfbezitter geproduceerd werd? Of werd het aanplempen van stadswege opgelegd dan wel gestimuleerd? Dan zou
vermenging van "eigen" afval met dat van uit de gehele stad denkbaar zijn en zou vondstverspreiding weinig inzicht geven in het beoefenen van specifieke ambachten ter plekke. Hoe lang
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De Waag aan de Aalmarkt.

ging het proces door en bereikten sommige Markten hun huidige breedte eerder dan andere?
Goed opgegraven materiaal elders uit de stad zou ook vaste dateringspunten kunnen opleveren,
waaraan het ontstaan van de Markten weer gekoppeld zou kunnen worden. Helaas is aan deze
verwachtingen nooit voldaan, omdat binnen de stad vondstgroepen uit de 14de eeuw verder
nauwelijks voorhanden zijn. Nergens in de stad werden dergelijke aanplempingslagen bij rioleringswerkzaamheden aangesneden en het leer dat uit huiserven en beerputten geborgen is bij
latere opgravingen dateert vrijwel uitsluitend uit de 15de-16de eeuw. Vergelijkingsmateriaal moet
dus voornamelijk buiten Leiden gezocht worden. Daarbij is de publicatie van O. Goubitz 1983
over Den Bosch voor ons doel verreweg het meest waardevol.
De methode van uitgraven, transport en stort was zeker niet bevorderlijk voor het bewaren van
intact schoeisel. Dat verschillende schoenen er desondanks nog tamelijk compleet uitzien komt
door de maakwijze, die inhoudt dat het bovenleer zoveel mogelijk uit één enkel stuk leer gesneden werd. Bij een dergelijk snijpatroon blijven kleine tussenstukjes of verlengstukjes nog altijd
nodig, maar deze zijn meest losgeraakt, net als de zolen. Bij de verwerking werden alle fragmenten zo veel mogelijk aan een bepaald schoentype toegewezen, waarbij alle redelijk grote fragmenten verder als één individu beschouwd werden. Als wij de hoeveelheid stort waarover het
materiaal verdeeld was, het aantal verzamelaars en de geringe breedte van de sleuf in aanmerking nemen, dan lijkt de kans dat losse fragmenten van eenzelfde schoen afkomstig zijn zeer
gering. Zeker bij de minder talrijk voorkomende schoentypes gaat het aantoonbaar telkens om
afzonderlijke individuen, hoewel dit onmogelijk met zekerheid is vast te stellen bij de zeer omvangrijke groep van de knooplaarsjes (type 5). Het is overigens opvallend dat de aantallen
schachten met knoopjes telkens vrijwel gelijk zijn aan die van schachten met knoopsgaten, deze
zijn dus complementair en in de tellingen zijn de losse schachten met knoopjes daarom niet
m e e g e r e k e n d . De kans dat type 5 met zijn zeer karakteristieke onderdelen toch al oververtegenwoordigd is, is tamelijk groot.
Het schoeisel is in 11 types onder te verdelen aan de hand van de sluitingsmethode. De sluiting
is gekozen als criterium omdat dit verreweg het meest markante aspect van de schoen is, waarschijnlijk ook voor de koper zelf. De sluiting is verder vaak nog herkenbaar bij incompleet materiaal, wat de toewijzing van fragmenten ten goede komt. Het uitgangspunt is dus niet de complete schoen, maar het meest karakteristieke element dat bij uitstek herkenbaar blijft, zelfs bij fragmenten. Op dit criterium konden in eerste instantie de meeste schoeiselvondsten aan een bepaalde groep toegewezen worden. Ook op basis van de sluiting maar sterker gerelateerd aan de
complete vorm is de indeling van Goubitz voor Den Bosch (1983 afb. 1). Al gebruiken wij verschillende nummers in onze publicaties, beide indelingen blijven toch met elkaar vergelijkbaar. Zij
vormen een bruikbare basis voor verdere analyse.
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Afb. 2

De verschillende modellen schoeisel

De types die langs de Marktenroute voorkomen
kunnen als volgt gekarakteriseerd worden (afb. 2).

Type 1

Halfhoog tot hoog, uit één stuk gesneden, vooropening met ingenaaide tong, geen
tekenen van sluiting zichtbaar in het leer. Waarschijnlijk werd een veter om de enkel
gebonden. Eén exemplaar (V&D 1.1) heeft geen tong maar een overslag.

Type 2

Als 1, maar de veter wordt door enkele gaatjes in het leer geregen. Eén exemplaar
uit de Botermarkt heeft ook een ingezette veter als type 4. Dit doet vermoeden dat
de veter ook nog om het been gebonden werd (komt maar één keer voor).

Type 3

Als 1 en 2, doch gesloten door middel van verschillende veters die door een serie
gaatjes in de schacht geleid worden.

Type 4

Laars met verticale veters door de schacht, die als lussen fungeren om de sluitingsveters te leiden. In enkele gevallen zijn resten van de sluitingsveters nog aanwezig
(Goubitz 1).

Type 5

Knooplaars, waarbij het knoopje midden op de wreef zeer karakteristiek is: bij fragmentarisch materiaal kunnen vondsten tot dit algemene type gerekend worden zonder
dat het duidelijk is om welke variant het gaat. Als eerste stap in de determinatie kan
het algemene type vastgesteld worden, daarna kunnen de volgende varianten onderscheiden worden:
a.
schoen met één of hooguit twee knoopjes in de schacht. Meestal uit één stuk
gesneden, maar in enkele gevallen ook als apart voor- en achterpand; de
tweede wreefband is meestal apart aangezet (Goubitz 5a);
b.
enkellaars: twee knoopjes, wat verder uit elkaar gezet (Goubitz 5b);
c.
laars met tussen de 3 en 14 knoopjes, soms zeer dicht om het been sluitend.
Kinderlaarsjes soms uit één stuk gesneden, maar meestal moest vanwege de
hoge schacht één kant van de sluiting als een apart stuk aangezet worden.
Meestal, maar zeker niet altijd, is het het stuk met de knoopsgaten, dat samen
met het voorblad gesneden is (Goubitz 6b).
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Versterkingen langs de knoopsgaten en de wijze waarop de knoopjes vastgezet worden kunnen variëren: hierdoor zijn misschien op den duur individuele schoenmakers
te herkennen
Type 6

Half hoge laars met knoopveter en een karakteristieke hoekige vóóropening. Tussen
de 3 en 7 knoopsgaten. Wegens de lengte van de schacht moeten de knoopveters
als apart paneel aangezet worden. Vrijwel altijd uit één stuk gesneden (Goubitz 4a en
4b).

Type 7

Rijglaars met voorsluiting en ingenaaide versterking achter de vetergaatjes
(Goubitz 7). Een hoge variant heeft niet alleen vetergaten maar ook knoopsgaten als
type 6 in de bovenste gedeelte van de schacht. Deze variant komt tweemaal voor
(Boom- en Botermarkt). Een andere hoge variant heeft tenminste 5 gaatjes en
3 gespsluitingen (Boommarkt.2x, Botermarkt 2x).

Type 8

Veterschoen met vooropening en paarsgewijs geplaatste vetergaten. De schoen (8a)
bestaat uit apart gesneden vóór- en achterbladen (Goubitz 7). Als halfhoge
schoen (8b) meestal uit één stuk gesneden.

Type 9

Schoen of laars met zijsluiting.
a.
Schoen, grote variatie in snijpatroon, soms uit verschillende kleine onderdelen
samengesteld. Tussen 4 en 7 gaatjes, waar vaststelbaar, altijd gelijke aantallen
aan beide kanten van de sluiting.
b.
Laars. Zeer ingenieus samengesteld uit 2 of 3 stukken: hetzij voorblad plus
achterkant van de schacht met ingenaaide voorkant hetzij voorblad met apart
aangezette schacht-onderdelen. Versterkingsstukjes achter de rijggaten en op
de zwakke plek boven op de wreef (Goubitz 3).

Type 10

Schoen met wreefsluiting. Vóór- en achterbladen apart gesneden. Wegens ruimtegebrek moet het veterbandje apart aangezet worden.

Type 11

Variant op 6, met gespen gesloten. Een ingeregen veter achter de gespen dient om
de riempjes netjes in te kunnen schuiven. Deze sluiting komt ook in combinatie met
7 voor (Boommarkt en Botermarkt).
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Versierde bovenbladen (Boommarkt)

schaal 1:2

Verder zijn er enkele afzonderlijke schoenen die niet indeelbaar zijn, zoals 6 grote stukken leer
met riemsluiting uit de Boommarkt die blijkbaar van hoge laarzen afkomstig zijn, maar geen
verdere kenmerken tonen die een reconstructie van de vorm mogelijk maken. Onder de niet
indeelbare schoenen uit de Boommarkt komen twee versierde bovenbladen voor (afb.3). Twee
andere bovenbladen zijn afkomstig van lage schoenen zonder sluiting van een type dat elders
zeer populair werd in de late 14de-15de eeuw, maar hier nogal zeldzaam blijft.
Leren bladen van houten trippen komen in alle vondstcomplexen voor. Meestal zijn het 2 driehoekjes leer, gesloten door middel van een pen, maar soms is het blad uit één stuk leer gesneden. Een zeer fraai versierd tripblad is al eerder gepubliceerd (Suurmond- van Leeuwen 1980, 32
en 33; Sarfatij 1984, vindplaats Marktenroute, zonder nadere aanduiding). Slechts enkele van de
vele honderden zolen die geborgen zijn waren compleet: de vorm van de middeleeuwse zool,
met het smalle middenstukje bevordert scheuren bij onzorgvuldig graven. Over het algemeen zijn
de zoolvormen met een ronde of licht gepunte neus tamelijk "natuurlijk". Slechts twee zolen van
snavelschoenen komen voor en zelfs deze zijn niet zo lang als die, welke bijvoorbeeld in Londen
regelmatig worden gevonden.
De verdeling van de verschillende types over de 5 trajecten (Botermarkt, V&D, Waag, Aalmarkt,
Boommarkt) levert interessante gegevens op. Ten eerste zien wij een duidelijke verschuiving in
de totale vormenschat: types 1 t/m 4 verdwijnen uit het assortiment Aalmarkt en Boommarkt,
terwijl juist daar typen 6 en vooral 9 sterk opkomen. Type 5 neemt ook in de Boommarkt sterk
in populariteit af.
Net als alle kleding is schoeisel een mode-gevoelig artikel. De mode-ontwikkeling is voor een
deel een gevolg van echt mode-gevoel, zoals b.v. blijkt uit de ontwikkeling van een ronde, natuurlijke zoolvorm naar een gezwaaide zool met lange spitse neus. Anderdeels is mode een gevolg van de gestage verbetering in technologie en vooral verbetering in pasvorm. Type 4 kan als
verbetering van de sluitingsmethode van 1 t/m 3 gezien worden maar het blijft een wat slobberig
geheel, dat door de nauw om het been sluitende types 5c en 9c radicaal verbeterd wordt. Hier
rijzen echter onmiddellijk technische problemen want de voet moet nu eenmaal kunnen bewegen.
Vooral het gebied rond wreef en enkel is gevoelig voor nauwsluitend schoeisel en wij zien dan
ook dat de eigenaren herhaaldelijk de wreef van het bovenblad open moesten snijden om hun
voet de ruimte te geven. Nauw aan de voet sluitend schoeisel en te spitse vormen kunnen tot
eksterogen of andere knobbels op de gewrichten leiden: ook dan wordt het leer van de schoen
opengesneden, iets dat veelvuldig voorkomt in deze groep. Deze aanpassingen komen natuurlijk
het beoogde slanke silhouet niet ten goede!
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Afb.4a Verdeling van de schoeiseltypen over de vindplaatsen

Zoals al gezegd, komen de typen 1 t/m 4 na de Waag niet meer in het beeld voor en is ook
type 5, dat het beeld vrijwel domineert, plotseling in aantal teruggelopen. Vooral type 4 is in
Nederland erg populair geweest, zowel in steden als Deventer (Dorgeloo 1960/61) als op het
platteland (b.v. Diemen). Elders in NW Europa is deze laars ook wijd verbreid (om enkele vindplaatsen te noemen: Wroclaw, Lübeck, Oslo, York, Kings Lynn, Londen) waarbij het opvalt, dat
deze vondsten vrijwel uitsluitend in de 12de-13de eeuw te dateren zijn, terwijl in Nederland het
type tot in de 14de eeuw nog ruim vertegenwoordigd is. Ook in Zuid Europa komt het voor
maar hier zijn wij op afbeeldingen aangewezen. Fraaie voorbeelden zijn te zien op Pisano's fontein in Perugia (1278).
De aanwezigheid van deze laars lijkt dus aan te geven dat de vondstgroepen Botermarkt, V&D
en Waag in ieder geval niet later dan uit de eerste helft van de 14de eeuw kunnen zijn.
In de laatste decennia van de 13de eeuw lijkt de knooplaars/schoen (type 5) type 4 te vervangen. De verhoudingen tussen de twee typen tonen aan dat wij nog de uitlopers van de oude
mode hebben, terwijl de nieuwe al op zijn hoogtepunt is. Deze sluitingsmethode lijkt minder
populair te zijn in zowel Noord Duitsland ais Engeland, hoewel de schoenvariant wel afgebeeld
wordt op verschillende laat 13de, begin 14de eeuwse grafplaten in België en Frankrijk. In Den
Bosch overheerst deze vorm net als in Leiden gedurende de 14de eeuw alle overige modellen.
De Boommarkt geeft een heel ander beeld: laarzen van een nieuw type (9c) en een aanzienlijke
stijging in populariteit van de knoop-veterlaars, type 6. Deze laars is interessant omdat dit het
enige type is dat tot diep in de 15de eeuw blijft bestaan maar wel in toenemende mate als kinderschoen. Hoewel Goubitz (1983, tabel 1) aangeeft dat deze schoen pas rond 1350 in de mode
komt, krijg ik de indruk dat hij in Leiden al veel eerder in zwang is (V&D b.v.), ofschoon zijn
populariteit in de latere contexten duidelijk toeneemt. Het tegenovergestelde lijkt voor de laars 9c
op te gaan. In zowel Londen als Den Bosch (de enige goed gedateerde vondsten) komt dit type
al vanaf de vroege 14de eeuw voor maar het ontbreekt geheel in V&D, Waag en Aalmarkt. Hoewel de schoenvariant "9a" in deze complexen wél voorkomt, lijkt deze schoen gelijk op te gaan
met de knoopschoen 5a; dit is misschien één geval waarin gebruikte type-indeling ten onrechte
twee soorten bij elkaar brengt die door de middeleeuwse consument geheel verschillend gewaar159

boots
120 -i
110

100
90
80
70

E
D
C

60
50
40
30
20
10
0

i
1-3

£4

/.

8b

5c

9c

type
X / A Botermarkt

H-_-~j V&D

Waag

Aalmarkt

Boommarkt

afb.4b Verdeling van de schoeiseltypen over de vindplaatsen

deerd werden. De half-hoge schoen 8b lijkt zowel 6 als 9c te volgen. Met de gespschoen type
11 geven deze modellen een laat 14de - vroeg 15de eeuws beeld, dat zich afzet tegen de dominante positie van de knooplaars in de vroeg 14de eeuw.
Als afb. 4 verder wordt bestudeerd, dan vallen enige merkwaardige overeenkomsten op tussen
de Boommarkt en de Botermarkt, dat verder als vroegste complex geldt. Het vermoeden rijst,
dat óf aanplempingen uit twee verschillende fasen aangesneden zijn, óf dat vermenging van
vondsten heeft plaatsgevonden. Het laatste lijkt onwaarschijnlijk gezien het feit dat de Botermarkt
pas in 1980 aan de beurt kwam, terwijl verschillende aanplempingslagen juist aannemelijk zijn.
De waarschijnlijkheid van vermenging is het best te zien op het diagram van de laarzen (afb.
4b). V&D, Waag en Aalmarkt geven een homogeen beeld dat zich sterk afzet tegen dat van de
Boommarkt. Bij de Botermarkt lijkt het wat anders: sommige elementen horen bij de V&D-groep,
terwijl een klein aandeel juist het patroon van de Boommarkt volgt (vooral de typen 7, 8, 10,
11). Dit beeld maakt het verder waarschijnlijk dat veel van type 6 ook tot het latere pakket behoort. Deze vermenging is vooral te betreuren omdat de Boommarkt elementen uit de periode
voorafgaand aan het beeld van V&D bevat: deze zijn nu niet meer te isoleren.
In een middeleeuwse context wordt de verhouding tussen hoog en laag schoeisel gezien als een
indicatie van de status van de bevolking. Op afbeeldingen dragen immers de rijken modieuze
kleding en lage - vaak versierde - schoenen, terwijl de boeren en ambachtslieden juist laarzen of
halfhoog schoeisel dragen. Een aardig voorbeeld verschijnt op één van de afbeeldingen in het
Manesse handschrift (fol. 394, datering ca. 1300 met enkele uitlopers tot 1330) waar de heer
Kunz von Rosenheim in schoenen van waarschijnlijk type 9a verschijnt en zijn geliefde, verkleed
als boerin, knooplaarzen draagt. Bij alle complexen behalve de Aalmarkt overheerst het hoge
schoeisel. Bij het min of meer gelijktijdige materiaal uit de Markt van Den Bosch (Goubitz 1983)
zien wij hetzelfde beeld (124 laarzen tegen 40 schoenen). Alleen op de Aalmarkt wijkt het beeld
af met 60.9% schoenen. Als de aanplempingen perceelsgewijs werden uitgevoerd, zou dit misschien op de aanwezigheid van enige rijke gezinnen kunnen wijzen, hoewel bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal uit bekende "rijke" plekken in de stad (bijv. Gravensteen, Breestraat) dit een
wat gewaagde suggestie is. Zelfs al zou het lage schoeisel een hogere status van de bezitters
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Boommarkt

V&D 2

n = 145

n = 205

shoes ( 6 , 2 % )

ankleboots (15,0 D U

oes ( 2 6 , 9 % )
shoes (33,1*7.)

boots (31,0%)

ankleboots ( 6 2 , 8 % )
boots (51,9%)

Waag

Waag 2

n = 55

ankleboots (10,9%)

ankleboots ( 5 , 7 % )

shoes ( 2 4 , 8 % )

shoes (47,3%)

boots ( 6 9 , 6 % )
boots (41,8%)

Afb. 5

Verhouding hoog, middelhoog en laag schoeisel
(Botermarkt, V&D en Waag op twee manieren gekwantificeerd)

aanduiden, dan is deze "hogere status" beperkt tot betrekkelijke sobere versies van het gewone
schoeisel en er zitten geen werkelijk "lage" schoenen bij van het soort dat de wreef grotendeels
onbedekt iaat. Alle modellen sluiten tamelijk dicht onder de enkel.
Er moet hier wel een kanttekening betreffende de kwantificering geplaatst worden. Fragmentarisch
materiaal kan alleen bij benadering gekwantificeerd worden: tellingen zijn altijd afhankelijk van
bepaalde keuzes in wat te accepteren als een individu. Hier is er voor gekozen om gebruik te
maken van alle redelijk grote fragmenten: voorblad + deel van de schacht, of min of meer volledige schachten. Voorbladen zonder schachtfragment worden niet meegerekend. Als wij dit uitbreiden door alle herkenbare fragmenten op te nemen dan valt op dat dit minimale gevolgen heeft
voor de onderlinge verhoudingen bij grote vondstgroepen (vgl Afb. 5, Botermarkt 2, V&D 2;
Boommarkt 2 niet afgebeeld). Maar bij kleine vondstgroepen (d.w.z. minder dan 100 exemplaren)
kunnen de resultaten er heel anders uit gaan zien, vgi. Waag met Waag 2. Nu komt de Aalmarkt
in eerste instantie overeen met het beeld voor de Waag. Maar in tegenstelling tot de situatie in
de andere vondstgroepen is het schoeisel in de Aalmarkt nogal compleet: er bestaat dus geen
mogelijkheid voor uitbreiding van aantallen door kleinere fragmenten mee te rekenen. Op zichzelf
zou dit al kunnen pleiten voor een meer individueel karakter van deze vondsten, maar het is ook
goed mogelijk dat het beeld van een hoog percentage schoeisel berust op een onbetrouwbaar
kleine vondstsamensteliing.
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Desondanks speelt het lage schoeisel in Leiden toch wel een grotere rol dan in b.v. Den Bosch,
zeker als bedacht wordt dat het in beide steden gaat om vergelijkbare markt-contexten. Opvalend genoeg ontbreekt in Leiden Den Bosch type 2, hoewel wij dit model wel in Leiden zouden
kunnen verwachten, vooral gezien het gezamelijk voorkomen van typen 5c en 8a in de gracht
van het kasteel Voorst (Goubitz 1983a, gedat. 1362). Desondanks is de variatie aan vormen in
Leiden zeer groot en afgezien van enkele luxe modellen doet het niet onder voor Londen (Grew
& de Neergaard 1988). Toch zal het materiaal pas echt tot zijn recht komen in de context van
de Nederlandse tradities wanneer de zeer grote schoeisel-complexen uit Dordrecht en Amsterdam
gepubliceerd zijn en een werkelijk vergelijkbaar overzicht van het vondstmateriaal uit de belangrijkste Nederlandse steden voorhanden is.
Wegens de verregaande incompleetheid van het materiaal is er weinig te zeggen over de
schoenmaten. Wat we wel vast kunnen stellen is dat kinderen in alle complexen - zij het in kleine aantallen - aanwezig waren, dat zelfs hele kleine kindertjes schoenen droegen en dat er al
een sterke voorkeur voor specifiek kinderschoeisel bestond (vooral type 6 en 7). De zorg voor
groeiende voetjes is zeker geen recent verschijnsel.
De verhouding mannen-, vrouwen- en kinderschoeisel kan een inzicht verschaffen in de demografische opbouw van een stad. Vooral in de Marktenroute roept de vondst van de zwaardscheden
een aantal vragen van maatschappelijke aard op die mogelijk door deze verhoudingen belicht
zouden kunnen worden. Het grote aantal scheden veronderstelt de aanwezigheid van een aanzienlijke groep bewapende mannen. Is deze aanwezigheid demografisch traceerbaar? Een oververtegenwoordiging van mannenschoeisel in de V&D-groep zou dan zeker tot verdere speculatie
kunnen verleiden, maar helaas zijn de basisgegevens ontoereikend om hypotheses werkelijk te
kunnen onderbouwen.
Zwaardscheden.
De meest spectaculaire vondstgroep uit de gehele Marktenroute wordt gevormd door de zwaardscheden, die alle uit het V&D-traject geborgen werden. Door deze vondst onderscheidt Leiden
zich duidelijk van het gebruikelijke beeld van de middeleeuwse ledervondsten zoals dat uit andere steden bekend is. Zeer opmerkelijk is dat steden die in andere opzichten rijk zijn aan versierd
leder en ook andere uitzonderlijke vondsten (beurzen, boekbanden e.d.) bieden, zoals Amsterdam, Dordrecht en Londen, tezamen nauwelijks meer dan een handjevol zwaardscheden hebben
opgeleverd. Hoewel de Leidse rijkdom gedeeltelijk een gevolg is van gelukkige conserveringsomstandigheden, zegt het materiaal ook iets over de bijzondere positie van Leiden als grafelijk centrum in de vroege 14de eeuw.
Uit een relatief klein areaal rond het westelijk landhoofd van de Visbrug konden 137 zwaardscheden geborgen worden. Al mogen wij aannemen dat het oorspronkelijke vondstpakket aanzienlijk
groter moet zijn geweest, het gaat blijkbaar toch om een sterke concentratie op één plek langs
de rivieroever. Géén van de scheden is compleet bewaard. Alle zijn uit rund- of kalfsleder gemaakt met een naad middenachter. De eigenlijke schede is vervaardigd uit twee dunne latjes
hout waarover het leer is getrokken. Restjes hout waren in één schede nog aanwezig.
Het feit dat de meeste scheden expres afgescheurd of ingesneden zijn doet vermoeden dat het
bij deze vondst gaat om het afval van een schedemaker die bezig was de zwaardscheden van
nieuwe lederen overtrekken te voorzien. Metalen onderdelen zoals oortband en waarschijnlijk ook
de gordelbevestiging (afb.9c en 19a) konden losgemaakt en opnieuw gebruikt worden. Aangezien
het om afval gaat, behoeven de scheden zelf niet primair uit Leiden afkomstig te zijn, ofschoon
de eentonigheid van de versiering doet vermoeden dat de meeste scheden in ieder geval in
dezelfde werkplaats zijn gemaakt. Voor een lokaal bedrijf pleiten echter de grote aantallen en
vooral de sterke concentratie van vondsten, hetgeen doet denken aan opzettelijk storten van
werkplaatsafval. De hoeveelheid produktie-afval bij het snijden van de lange rechte scheden zal
zeer gering zijn geweest en bovendien nauwelijks herkenbaar, dus het ontbreken van karakteristieke afsnijdsels is voor deze categorie vondsten van geen betekenis (bij het lokaliseren van
schoenmakers is het afval juist wel doorslaggevend). Gezien de concentratie rond het brughoofd,
zou aan een werkplaats in de Maarsmansteeg (de oude Brugsteeg) gedacht kunnen worden.
Hoewel er weinig overeenkomsten zijn tussen de versieringen op de zwaardscheden en die op
de messcheden, komen gelijksoortige stempels toch een enkele keer voor (b.v. de nrs. 5, 27, 70,
afb. 6). Dit zou erop kunnen wijzen dat sommige leerbewerkers scheden voor zowel messen als
zwaarden vervaardigden.
Vrijwel alle zwaardscheden tonen zowel vóór als achter licht ingedrukte lijnen evenwijdig aan de
snijvlakken, een verschijnsel dat zelfs op 19de eeuwse scheden voortleeft. Het gaat misschien
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Afb. 6

Versiering op zwaardscheden:
motief I (nrs. 21, 66, 68); motief II (nrs. 52, 56)
inkerving (nr. 45);
stempels (nrs. 5, 70, 67, 30),
schaal tekeningen 1:2, foto's 1:1

67
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minder om een bewuste versiering dan om het mechanische gevolg van het aandrukken van het
leer over de onderliggende houten latjes. Afgezien hiervan zijn in totaal nog 28 scheden op één
of andere wijze versierd.
De meest voorkomende versiering (motief I, 14 keer) is de nogal eentonige variatie van enkele
basisvormen, soms in combinatie met geïsoleerde stempeltjes en in een enkel geval uitgebreid
met plantaardige motieven die doen denken aan de versiering op messcheden. Op nr. 7 vervangt een blad de meer gebruikelijke ruit, de krassen en sneetjes erboven zouden op de aanwezigheid van metalen onderdelen kunnen duiden. Op sommige scheden (b.v. de nrs. 35, 37) ziet
de versiering er nog fris en niet-versleten uit. Deze exemplaren kunnen niet al te lang in gebruik
zijn geweest voordat tot vervanging werd besloten. Een summiere versiering van lijnen en putjes
(motief II) komt zes keer voor: opvallend is dat de versiering op alle exemplaren vaag en versleten is. Zijn dit scheden uit een andere werkplaats of gaat het om zeer oude exemplaren? De
versiering is niet te relateren aan een bepaald zwaardtype. Stempelversiering komt maar drie keer
voor. De fleur-de-lis stempels op nr. 30 staan op hun kop, zodat de eigenaar ze goed zou kunnen zien als hij langs zijn zwaard naar zijn schoenen keek. Rijen stempels verschijnen ook op
scheden uit Svendborg (Groenman-van Waateringe 1988, 99, nr. 3), Lund (Blomquist 1937, afb.
38) en - in goud - op de zwaardschede van de Black Prince ( gestorven 1379) in Canterbury
Cathedral. Groepjes van drie of meer paren cirkelvormige stempels komen in Leiden, Lund en
Svendborg voor (resp. nr. 67, Blomquist 1937, 159, Groenman-van Waateringe 1988, 102, nr. 11
en 12). Het fragment nr. 65 toont een geheel afwijkende versiering van ingekraste lijnen
waarbinnen putjes aangebracht zijn door een verhitte mespunt in het vochtige leer te drukken.
Naaigaten op vóór- en achterkant van nr. 15 zouden kunnen wijzen op een overtrek van textiel.
Van Engelse grafplaten is bekend dat scheden rijk versierd konden zijn, maar of het gaat om
textiel of om versiering die direct op het leer werd aangebracht is niet duidelijk. (Sir William de
Setvans, Sir William Fitzralph, 1320-30, cf. Norris 1978 pi. 120-122).
De vorm van de schede verschaft informatie omtrent het type zwaard dat er in gedragen werd.
Aangezien vondsten van zwaarden in archeologische contexten uiterst zeldzaam zijn (2) is de
informatie geleverd door deze omvangrijke vondst een welkome aanvulling, vooral omdat het een
associatie van verschillende types betreft die waarschijnlijk ook nog in een betrekkelijk korte
periode te dateren zijn. In een vorige bijdrage (van Driel-Murray 1980) zijn verschillende kwesties
rond de indeling en datering van de zwaardscheden aan de orde geweest. De conclusie was dat
de vondstgroep in de vroege 14de eeuw thuis hoorde. Bij nadere bestudering moet hierin wat
nuancering aangebracht worden, ofschoon de datering uiteindelijk praktisch onveranderd blijft.
Al bij het begin van de werkzaamheden was het duidelijk dat de scheden voor zwaarden van
verschillende formaten gemaakt waren.
Het doel van het nauwkeurig sorteren van de fragmenten was het onderscheiden van de betrokken zwaardtypes. Wie een boek over middeleeuwse zwaarden openslaat (Dean 1929; BruhnHoffmeyer 1954, Mann 1962, Seitz 1965) ziet een grote verscheidenheid aan klingen, gevestvormen en pareerstangen, die echter wel in min of meer dateerbare, functionele typen gegroepeerd
kunnen worden. De zwakke kant van de studie van zwaarden is het ontbreken van vaste dateringen. De meeste bewaarde exemplaren komen uit musea of verzamelingen en zijn zonder enige
context. Als gevolg hiervan berust de datering voornamelijk op vergelijking met kunstwerken,
vooral grafmonumenten, met alle onzekerheden vandien (3). Er bestaat dan ook grote onenigheid
over de datering van specifieke wapens, ook al heten de grote lijnen van de ontwikkeling wel
duidelijk te zijn.
De meest gangbare indelingen van middeleeuwse zwaarden zijn vooral gebaseerd op de vorm
van knop, gevest en pareerstangen, onderdelen die juist bij het Leidse materiaal geheel buiten
beschouwing moeten blijven. Bij de scheden zijn wij uitsluitend op de vorm van de kling aangewezen. In tegenstelling tot de gebruikelijke aanpak, gaat R.E. Oakeshott (1964) er van uit dat het
juist de kling is die voor een zwaard-eigenaar van het grootst mogelijk belang zal zijn: een
zwaard is immers een wapen om mee te vechten. Daarom baseert hij zijn indeling en datering
op een beschouwing van het zwaard in zijn geheel, waarbij de proporties van de kling het belangrijkste element zijn. Voor onze doeleinden is dit de meest bruikbare benadering, hoewel verschillende kenmerken die van belang zijn voor het bepalen van het zwaardtype niet of nauwelijks
op de schede zichtbaar zijn, b.v. de klingdoorsnede of de aanwezigheid van een gleuf, de z.g.
'bloedril' of van een verdikte middenrib.
De uiteindelijke indeling van de scheden is gebaseerd op de lengte/breedte-verhouding, de vorm
van de punt en het verloop van de snede (evenwijdig of spits toelopend). Na het vaststellen van
de groepen op basis van de beter bewaarde exemplaren konden de kleinere fragmenten door
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individuele vergelijking aan één of ander type toegewezen worden. Het was nauwelijks mogelijk
onversierde middenfragmenten met enige zekerheid verder te identificeren en deze zijn grotendeels buiten beschouwing gelaten.
Vijf hoofdgroepen konden onderscheiden worden (afb. 7):
Groep 1a:
brede platte zwaarden met evenwijdige snedes en een brede, stompe
punt. Het lemmet is 6 cm of meer breed aan de bovenkant.
Groep 1b:
als 1a maar wat minder breed. Hoewel het verschil opvallend is bij
onderlinge vergelijking blijft er weinig van over op de tekeningen op
schaal en het gaat misschien niet om een wezenlijk ander zwaardtype.
Totaal 16 stuks met 4 vermoedelijke exemplaren.
Groep 2:
tamelijk korte zwaarden met een brede kling die licht toeloopt tot een
bijna bladvormige, stompe punt. De meeste scheden zijn versierd met
ingedrukte lijnen op ca 1/2 tot 1/3 van de lengte, aansluitend op de
gemarkeerde middenrib. Totaal 14 stuks.
Groep 3:
steekzwaarden, lange, middelbrede kling, de snedes lopen eerst parallel, om vervolgens geleidelijk tot een spitse punt toe te lopen.
Geen spleten voor bevestigingsriemen: kleine krassen duiden misschien op metalen kokers. Versiering als Groep 2. Meestal van zeer
glad, fijn kalfsleder gemaakt. Totaal 9 stuks.
Groep 4:
smalle, platte, spitse klingen, snedes in bovengedeelte evenwijdig,
kling minder dan 5 cm breed, onderste gedeelte spits toelopend tot
een bijna rapier-achtige punt, vaak ruitvormig in doorsnede. Meestal
onversierd. Totaal 16 stuks.
Dolken:
nrs. 71-83 zijn vanwege hun afmetingen waarschijnlijk voor dolken
bestemd, hoewel sommige lange punten misschien eerder tot de
zwaarden van Groep 4 behoren (b.v. 80-83).
De vorm van de zwaardkling hangt nauw samen met zijn functie als slagwapen of als stootwapen (Edge & Paddock 1988, 62 e.V., 87 e.V.). Zware, brede zwaarden met een nogal stompe
punt zijn bedoeld om de maliënkolder door te hakken of om zwaar letsel als gevolg van het
slaggewicht toe te brengen.
Om een betere bescherming te verkrijgen werd de maliënkolder vanaf het midden van de 13de
eeuw steeds verder versterkt met metalen platen totdat deze tegen 1340 door een compleet sluitend ijzeren harnas vervangen werd. Tegelijkertijd verandert de vorm van het zwaard tot een
smal stootwapen met een lange versterkte punt, bedoeld om tussen de platen van het harnas te
steken. De overgang is geleidelijk; er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen wapen en
bescherming die zich ook wel door lokale factoren laat beïnvloeden. De oude slagzwaarden blijven b.v. veel langer in zwang in Zuid-Europa en de Levant omdat daar het complete plaatijzeren
harnas minder populair was (Oakeshott 1964, 53). Er is geen reden om nieuwe vormen te ontwikkelen als de oude nog effectief zijn.
De geleidelijke overgang tussen de twee functietypes (Oakeshott 1964, spreekt van Group I:
slagzwaarden en Group II: stootzwaarden) vinden wij terug in de Leidse vondstgroep, hoewel het
volledig ontwikkelde stootzwaard nog lijkt te ontbreken.
In het volgende zal voortdurend verwezen worden naar de zwaardindeling van Oakeshott (1964),
die zwaarden tussen ca 1050 en 1550 in 10 hoofdtypes (X t/m XX), sommige met twee of meer
sub-types, indeelt. Soms verschillen de subtypes dermate van het hoofdtype dat het onduidelijk
is waarom zij onder één nummer gebracht zijn. Vermoedelijk gaat het in dergelijke gevallen om
moeilijk te definiëren vormen die geleidelijk in elkaar overgaan. Dit maakt wel het systeem wat
verwarrend in het gebruik, zoals wij bij type XIII zullen ondervinden.
De 16 scheden van Groep 1 zijn gelijk te stellen met Oakeshott type XII: 13de eeuwse slagzwaarden, breed en plat, zoals die fraai afgebeeld zijn in de handen van de stichtersfiguren te
Naumburg (ca. 1260, afb. 10a). Twee uitzonderlijk goed bewaarde exemplaren van dit type, compleet met schede, zijn als grafvondst uit Spanje bekend. De zwaarden van Sancho IV, koning
van Castilië en Léon (gestorven 1295) en zijn broer Fernando (gestorven 1270) (afb. 11a, b) zijn
niet alleen van belang omdat zij één van de zeldzame vaste dateringspunten voor een bekend
zwaard geven, maar ook omdat zij riembevestigingsmethoden tonen die vergelijkbaar zijn met de
Leidse scheden. Interessant is verder dat de zilveren oortband aan het zwaard van Sancho IV
overeenkomt met de indrukken zichtbaar op schede nr. 43, ook al is deze te zeer gepunt om bij
een Groep 1-zwaard te kunnen horen.
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Afb. 7 Schematisch beeld van de zwaardscheden
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XlIIb

XIII
XVI a
Afb. 8 Karakteristieke zwaarden naar Oakeshott 1964:
Type XII, XIII, Xlllb.XVIa schaal ca. 1:8

De brede, afgeronde punt van Groep 2-scheden en de tamelijk rechte, brede kling lijkt het meest
op enkele bewaarde zwaarden die Oakeshott tot zijn type XIII rekent (pi. 11 A, C), hoewel hij
opmerkt dat dit type zeldzaam is. Veel vaker komen de subtypes XIIla en Xlllb voor, zwaarden
die t.a.v. hun meer spitsvormige kling nogal verschillen van het hoofdtype. Oakeshott beschouwt
type XIII in zijn geheel als een overgang tussen de slagzwaarden van type XII en de stootwapens van type XV-XX, te dateren tussen ca 1240 en 1350. Vooral de grote, lange zwaarden van
Xllla zijn specifiek gemaakt (zoals Oakeshott het treffend stelt, blz. 50) "to deal slow, ponderous
slashing blows from the back of a horse at a well-protected adversary some distance away".
Geen van onze scheden is compleet genoeg om te kunnen achterhalen of zulke grote zwaarden
ook in Leiden voorkwamen, maar een aantal heftbekledingen afb. 13 en zie blz. 173) is te
lang voor een gewoon zwaard en zou van deze buitenformaat-wapens afkomstig kunnen zijn.
De kleinere, meer handzame versie van Xllla is Xlllb (afb. 8b) waarvan de kling goed overeenkomt met onze Groep 3-scheden. Deze zwaarden zijn slanker en meer gepunt dan die van de
hoofdgroep XIII. Sommige vroeg 14de eeuwse exemplaren tonen een duidelijke overgang naar de
stootzwaarden van type XVI, die in onze Groep 4-scheden vertegenwoordigd zijn. Onder
Oakeshotts type XVI vallen zwaarden die duidelijk "dual purpose" zijn. De brede, platte bovenste
helft herinnert nog aan de slagzwaarden, maar het lemmet loopt dan scherp uit in een venijnige
punt. De ruitvormige doorsnede van de punt is een enkele keer als afdruk in het leer van de
schede zichtbaar (nrs 57, 62, 81). Dit is een zwaardvorm die zeer effectief zou zijn tegen de laat
13de/vroeg 14de eeuwse versterkte maliënkolders. Weer zorgt een subgroep voor enige verwar-
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ring. Het is mogelijk dat enkele van onze Groep 3-scheden gemaakt zijn voor de platte variant
XVIa, terwijl de nog scherpere punt met ruitvormige doorsnede van Groep 4 gemakkelijk te herkennen is in het hoofdtype XVI. Dat zwaarden van type XIII en XVIa overigens zeer verwant zijn
wordt bevestigd door het feit dat exemplaren van beide types uit dezelfde werkplaats bekend zijn
(Oakeshott 1964, 48). De markeringen op nr. 60 zouden de nogal brede 'bloedril' van de type
XVI kunnen weergeven.
Wanneer wij de voorzichtige dateringen van Oakeshott volgen dan krijgen wij het volgende overzicht:
Groep 1
= Oakeshott XII
ca 1200 - 1325
Groep 2
= Oakeshott XIII
ca 1260 - 1330
Groep 3
= Oakeshott Xlllb (XVI?)
ca 1290 - 1340
Groep 4
= Oakeshott XVIa
ca 1290 - 1340
De lange periode van experiment en aanpassing komt hierin duidelijk tot uiting. Vooral tegen het
eind van de 13de eeuw is te verwachten dat alle vormen tegelijk voorkomen: rond 1320 zullen er
steeds minder type Xil en Xlil zwaarden te vinden zijn geweest, terwijl type Xlllb en vooral XVI
steeds dominanter in het beeld zullen verschijnen. Vaste dateringen voor ieder type zijn natuurlijk
onmogelijk te geven omdat zwaarden zeer lang in omloop konden blijven. Het zwaard was in de
middeleeuwen niet alleen een praktisch wapen, het was ook geladen met de hele mystiek van de
krijgers- en adelijke cultuur. Het was omgeven door een aura van symboliek en was een belangrijk erfstuk, hetgeen b.v. uit familieverzamelingen zoals die in de Churburg in Zuid Tirol blijkt.
Oakeshott geeft (blz. 54) zelfs het voorbeeld van zwaarden van zijn type XIII die na 1450 weer
tevoorschijn gehaald werden en, voorzien van een nieuwe-stijl handgreep, weer dienst konden
doen dankzij de intussen veranderde gevechtstechniek. Scherpe dateringen zijn een illusie en
wanneer meer dateerbare archeologische gegevens beschikbaar komen kunnen nog grote verschuivingen verwacht worden.
In eerste instantie leek het tezamen voorkomen van vier zwaardtypes een datering in de periode
van ca 1300 - 1320 aannemelijk te maken. Bijbehorende vondsten zoals twee ruitersporen, een
metalen oortband en enkele speerpunten (afb. 9) lijken echter een datering in de buurt van 1300
uit te sluiten hoewel alle voorwerpen toch in een vroeg stadium van hun 14de eeuwse ontwikkeling staan (Edge & Paddock 1988, 66 e.V.; Medieval Catalogue 73 e.v., 103 e.V.). Hierbij was er
van uit gegaan dat de schedes een betrekkelijk korte periode - zo niet een éénmalige depositie van vuilstort vertegenwoordigen. Maar is dit zo? Er is geen stratigrafische informatie om uitsluitsel
te geven, maar uit een andere hoek rijzen er bedenkingen. Toen de uiteindelijke nummers aan
de scheden in de catalogus werden gegeven bleek opvallenderwijze dat - met uitzondering van
Groep 3 - de zwaardtypes elk met vrijwel gelijke aantallen vertegenwoordigd zijn. Behalve wanneer wij precies midden in de ontwikkeling staan, op een moment dat alle drie zwaardvormen
net even populair waren, lijkt mij dit verdacht. Wij moeten misschien toch rekenen met een langere periode van werkzaamheden. Dus niet een groot aantal reparaties aan een zeer gemengd
wapenbezit in een korte periode, maar gestage werkzaamheden aan minder wapens (van minder
bezitters) die de veranderende mode nauwlettend volgden. Uiteindelijk maakt het voor de datering zelf niet zo veel uit, het gaat immers toch om de periode 1300 - 1330, maar voor de interpretatie van de sociaal-maatschappelijke achtergrond is dit wel degelijk van betekenis. Langdurige
depositie zou betekenen dat wij met een kleinere groep wapenbezitters te maken hebben, die
echter gedurende een veel langere tijd aanwezig was. In dit geval is lokale vervaardiging waarschijnlijker en de scheden zouden dan een ontwikkeling in zowel vorm als versieringstechnieken
weergeven.
Meer licht op deze kwestie wordt geworpen door het nader bestuderen van de wijze waarop de
scheden aan de zwaardriem bevestigd werden. Ook hierin ziet het eerste kwart van de 14de
eeuw een serie vernieuwingen. De zwaarden van de stichtersfiguren te Naumburg en enkele
goed bewaarde zwaardscheden uit grafvondsten worden op afb. 11 weergegeven ter vergelijking
met de Leidse vondsten.
De zwaardriem bestaat uit twee onderdelen, een kort bovenste stuk waaraan de gesp bevestigd
is of waarin de sluitingsgaten zich bevinden en een lang stuk dat rond het lichaam gaat en wat
lager aan de schede gemonteerd is om het gewicht van het zwaard op te vangen. Van een
dergelijke onderriem is één exemplaar te Leiden bewaard (afb. 19a): het was oorspronkelijk met
leerband (het uiteinde van de bovenste riem, vgl. afb. 11d) om de schede vastgemaakt; de knik
in het leer verraadt het gewicht van het zwaard. Jammer genoeg zijn er geen herkenbare resten
van bovenriemen. Dit is vooral te betreuren omdat Franse, Engelse en Spaanse zwaardriemen
169

o

o

A

34

Afb. 9

170

a.
Metaalvondsten: radsporen en speerpunten
b. Zwaardpunten (nrs. 16, 34, 43) en een messing oortband van dolk of zwaard
Schaal 1:2

Afb. 10 a.
b.

Beeld van Graaf Ekkehardt (Naumburg, Dom)
Grafmonument Worcester Cathedral

met een gesp gesloten werden, terwijl Duitse, Zwitserse en Scandinavische riemen overwegend
door twee gaten in het brede uiteinde vastgeknoopt werden.
Het beeld van Graaf Ekkehard toont de riem - zoals gebruikelijk - netjes om de schede gewonden, de brede bovenriem (4) hangt over zijn schild en de gespleten uiteinden van de lange onderriem zijn onder aan het zwaard geknoopt. Hoewel de gesp in België op.grafplaten overheerst,
zijn er toch ook enkele knoopsluitingen (Wauthier de Houtain, overleden 1280, Villers-la-Ville,
Brabant, cf Greenhill 1976, pi. 48 en verdere exemplaren aldaar). Het zou eveneens interessant
zijn te zien of Nederland ook een plaats in de overgang tussen deze twee tradities inneemt.
Overigens moet deze Z + W/N + O Europese scheiding niet al te strikt genomen worden:
gespsluitingen verschijnen ook wel in Duitsland (b.v. Marburg, Bielefeld, cf. Bauch 1976 Abb 177,
215-16) en zelfs Polen (Bauch 1976, Abb 21; Norris 1978, 113-114, deze bronzen platen zouden
echter importstukken uit Vlaanderen kunnen zijn).
Het uiteinde van de bovenste zwaardriem kan gewoon om de schede gevouwen worden zoals te
zien is op een graffiguur in Worcester Cathedral (afb. 10b, Tummers 1980, fig. 14, ca 1250 1260), maar gebruikelijker is dat het door spleetjes in de schede geregen is (vgl. afb. 11 d). De
onderste riem is dan om de schede gevouwen en is vastgeregen met een dun overgebleven
sliertje van de bovenste riem (zoals vermoedelijk het geval is op het bewaarde riemfragment). Dit
sliertje loopt voorlangs de schede; op Engelse afbeeldingen is het enkelvoudig, op het vasteland
vaak gekruist. Schuine spleetjes op de scheden afb. 12c verraden de loop van deze verbinding.
Vrijwel alle bewaarde bovenkanten van scheden tonen de spleetjes van één of andere variant op
de riembevestiging (afb. 12). Scheden met één rij spleten combineren waarschijnlijk een geregen
bovenriem met een aparte koker (cf Naumburg) terwijl bij scheden met twee rijen, beide riemstukken door de schede geregen moeten zijn geweest. De combinatiemogelijkheden die de scheden vertonen zijn aanzienlijk groter dan de afbeeldingen en sculpturen doen vermoeden en voor
sommige van onze ingewikkelde varianten bestaat geen parallel in de kunst.
Niet alle bevestigingsmethoden laten zichtbare sporen achter op de schede. Bij het zwaard van
Sancho IV zijn de twee gedeelten van de riem vastgeregen aan een lederen koker om de schede (afb. 11a, bij ons mogelijk nr. 29). Vanaf ca 1300 begint men de lederen kokers door metalen
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hoesjes te vervangen. Op de grafplaat van Sir William de Setvans (overleden 1323, Norris pi.
120) is de bovenste koker nog van leder, maar de onderste is van metaal, met een ring waaraan
de riem bevestigd is. Verschillende metalen onderdelen zijn op deze schede zichtbaar . Op het
zwaard uit het graf van Can Grande della Scala (overleden 1329, Verona, Italië, afb. 11c) zijn de
riemen met ringen aan de kokers verbonden: de onderste, dragende riem is hier op twee punten
bevestigd. De afbeeldingen van dit zwaard (Oakeshott 1964, pi. 46) laten de oortband niet zien,
maar de versiering van de zichtbare kokers doet sterk denken aan de oortband uit dezelfde V&D
vondstgroep en ook aan de metalen onderdelen van een dolk die waarschijnlijk eveneens uit dit
gebied komt (Suurmond- van Leeuwen 1980, 30). Krassen op de scheden van Groep 3 (bv. nr.
42) zouden op het gebruik van dergelijke metalen hoesjes kunnen wijzen.
De wijze van bevestiging aan de riem zal waarschijnlijk veel meer mode-gevoelig zijn dan de
vorm van het zwaard omdat een zwaard telkens weer van een nieuwe schede voorzien moest
worden. De aanwijzingen voor het gebruik van metalen kokers zouden dan een datering in de
richting 1320 - 1330 kunnen aangeven voor de scheden van Groep 3. Vermeldenswaard is dat
zowel het zwaard van Sancho IV als dat van Can Grande della Scala door Oakeshott als type
Xlllb beschreven wordt (1964, pi. 17 en 46), zoals wij voor Groep 3 al op grond van de klingvorm vermoedden.
Voor de vondst van scheden als geheel bestaan er geen gepubliceerde parallellen en het is
moeilijk om door vergelijking tot een betere definitie van de groep te komen of een keuze tussen
de twee depositie-modellen te maken. Toch zijn er misschien enkele aanwijzingen voor een langere periode van afvalstort, waarbinnen een langzame ontwikkeling van zwaardkling en draagwijze plaatsvond. De enige schede waarvoor wél parallellen te vinden zijn - en dan ook een reeks is nr. 9, met vrijwel identieke exemplaren uit 's Hertogenbosch (Goubitz 1983, afb. 9), Lund
(Blomquist 1937, afb. 38), Arhus (Lorenzen 1971, blz. 182, ondersteboven afgebeeld!) en Svendborg (Groenman-van Waateringe 1988, 96 e.v.) waar er zelfs zes exemplaren aangetroffen zijn.
Alle zijn bedoeld voor zwaarden van Oakeshotts type XII (onze Groep 1). De vondsten uit
Svendborg zijn in de 12de en 13de eeuw gedateerd. Al deze scheden hebben gemeen dat de
bovenkant een driehoekige vorm heeft.
Dit is misschien als een 'vroeg' kenmerk te beschouwen, aangezien de meeste Leidse exemplaren van boven recht zijn, met enkele naaigaatjes die de aanwezigheid van een apart aangezette
driehoek verraden. De schede van Fernando heeft ook een driehoekige bovenkant, maar door de
bevestigingsriemen is niet te zien of het uit één stuk gesneden is dan wel apart er opgezet.
Onder een "geleidelijk depositie-model" zouden de vroegste zwaardscheden (voornamelijk Groep
1) nog in de 13de eeuw gedateerd kunnen worden, terwijl Groep 4 pas enige decennia later
weggegooid begon te worden. Het toepassen van metalen hoesjes werd pas na 1325 gebruikelijk
(Edge & Paddock 1988, 88 en 91; Oakeshott 1964, 138). Aangezien relatief veel minder scheden
deze methode van ophangen gebruiken zouden deze exemplaren misschien helemaal in het
begin van de opkomst van de nieuwe mode geplaatst moeten worden. Desalniettemin lijkt mij
een behoorlijke overlap tussen het gebruik van de verschillende klingvormen waarschijnlijker dan
een strikte opeenvolging. Ik zou eerder willen denken in termen van een beperkte periode van
depositie waarbij men niet hoeft te denken aan een éénmalige gebeurtenis maar een proces van
hoogstens enkele jaren in een tijd waarin zwaarden van verschillende modellen op verscheidene
manieren gedragen konden worden. Hoe dan ook moet de schedemaker zijn activiteiten gestaakt
hebben (of is opgehouden zijn afval in de rivier te gooien) voordat de metalen hoesjes algemeen
gebruikelijk werden. Zijn hoofdproduktie ligt in de tijd dat de rijgmethode nog in zwang was en
daarmee zijn wij weer terug in de periode 1300 - 1320.
Andere lederen onderdelen van zwaarden die bewaard gebleven zijn zijn de heftbekledingen en
de regenleertjes.
Het smalle ijzeren bovengedeelte of "angel" van zowel zwaarden als dolken was oorspronkelijk in
hout gevat. Hieroverheen werd de lederen heftbekleding genaaid. Die kon met koord of metalen
draad afgebonden worden, maar ribbels werden ook wel in het hout van het gevest gesneden
om zodoende de greep te verbeteren. De ribbels zijn nog goed zichtbaar in de lederen overtrek
(afb. 13). In totaal zijn er 23 heftbekledingen gevonden, variërend in lengte van 11 tot 24,5 cm.
Alle zijn cylindervormig: er is geen voorbeeld van de 'flesvorm' die na circa 1350 algemeen
werd. Vijf exemplaren zijn langer dan 17 cm wat wijst op grote zware zwaarden die soms met
twee handen bediend moesten worden. De twee langste exemplaren (resp. 20 en 24,5 cm) horen
vrijwel zeker bij een twee-hands zwaard van Oakeshott's type Xllla. Het gaat hier om een grote
uitvoering van type XIII en Xlllb (z.g. "espé de Guerre" of "Grete Sword") en niet om een apart
wapentype als de "Zweihänder" of Tweehandszwaard van twee eeuwen later. Driehoekige uitstul173
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Bovenkanten van scheden met bevestigingsspleetjes:
a. één rij
b. twee rijen
c.
met schuine spleet
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pingen aan de heftbekleding (éénmaal met ingedrukte lijnen versierd en tweemaal tot een franje
geknipt) bedekken de aanhechtingspunten van knoop en pareerstang aan het houten heft.
De regenleertjes (afb. 14) hebben ook een beschermende functie. Zij bedekken de aanhechting
van pareerstang en heft en sluiten tevens aan bij de schedemonding, waarschijnlijk er binnen.
Vaak gaan de regenleertjes samen met een lapje textiel dat buiten over de schedemond valt,
maar in ons geval is deze combinatie onwaarschijnlijk gezien de aanwezigheid van aangezette,
opstaande driehoeken op de meeste van onze scheden. De pareerstangen zakten hierdoor al
dieper weg in de schede en waren dan ook beter beschermd. Hoewel afbeeldingen van zwaarden met regenleertjes pas na het midden van de 14de eeuw regelmatig voorkomen moet deze
techniek al veel eerder zijn gebruikt. De vier exemplaren uit de Marktenroute zijn hiervan niet de
enige getuigen, hoewel zij wel de problemen in de datering van afbeeldingen en de archeologische vondsten scherp naar voren brengen. Verrassenderwijze is een dergelijk leertje duidelijk
zichtbaar op een 13de eeuwse graffiguur in Worcester Cathedral (afb. 10b). Een zwaard uit Kopenhagen (Oakeshott 1964, 64, pi. 47; Bruhn-Hoffmeyer 1954, 16, pi. XIV, hier afb. 24) is vrijwel
uniek omdat zowel de oorspronkelijke lederen heftbekleding, het regenleertje en het lapje nog
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aanwezig zijn. Het zwaard is een duidelijk voorbeeld van Oakeshott's type XVIa, goed vergelijkbaar met onze Groep 4 en wordt ook door Oakeshott als vroeg 14de eeuws beschreven.
Andere vondsten van regenleertjes geven geen betere datering. Een zwaard gevonden in de
gracht van Kasteel Teylingen (Hallewas 1985, 371) is nog voorzien van regenleertje, heftbekleding
en fragmenten van de schede. Een algemene 14de eeuwse datering lijkt aannemelijk, maar omdat het zwaard niet in zijn geheel is afgebeeld kan de datering niet nader gespecificeerd worden.
Een fragment van een leertje uit een beerput in Lüneburg (Plath 1980, 101) is alleen maar van
vóór 1376 te dateren. De leertjes uit Leiden lijken dus de vroegst bekende exemplaren te zijn.
Waarom zij pas zo veel later in de beeldende kunst verschijnen is onduidelijk, hoewel dit zeker
niet de enige keer is dat kunstenaars achterlopen bij de ontwikkelingen in de krijgersuitrusting.
Dolken
Scheden voor kleinere klingen met twee sneden die symmetrisch puntig toelopen worden hier als
dolken geclassificeerd, hoewel sommige lange spitse exemplaren (b.v. de nrs. 80-83) de punten
van de zwaarden van Groep 4 zouden kunnen vertegenwoordigen. Tijdens de 14de eeuw ontstaat er een hele serie dolken (twee-snijdig) en mes-dolken (groot, één-snijdig) uit de gemeenschappelijke mesvormen die uiteindelijk teruggaan tot de Merovingische "sax" (Dean 1929). In de
literatuur is er sprake van dolken voor militair gebruik ("military daggers") en burger dolken ("civilian daggers") ofschoon het de vraag is in hoeverre dit een werkelijk onderscheid naar gebruiksdoeleinden weergeeft. In het Manesse handschrift dragen de heren soms zwaarden, soms dolken
van verschillend formaat en soms - als zij in "burger" verschijnen of bij de jacht - een grote dolk
die recht van de gordel langs het linker been hangt. Het is mogelijk dat wij in Leiden deze zelfde combinatie van zwaard, de kleine dolken en grote z.g. burgerdolk hebben, gezien de overeenkomsten tussen zwaard- en dolkscheden en de concentratie van beide in één enkele
vondstgroep.
Bij de indeling van de scheden waar het hier om gaat, spelen de bestaande dolk-typologieën
een geringe rol omdat het onderscheid vooral in de vorm van het gevest en de pareerstangen
ligt, die niet in de scheden tot uiting komt. Hoe dan ook blijkt de ontwikkeling van dolkvormen
meer,uit het gevest dan uit het lemmet.
Net als de zwaardscheden reikt de dolkschede tot aan het gevest, in tegenstelling tot wat bij de
messen het geval is (zie onder). Toch zijn er in een aantal opzichten onderlinge verschillen. De
spleten voor de bevestigingsriem bevinden zich alléén vóór. Zij zijn vrij hoog geplaatst en in
plaats van de naaigaatjes langs de mondopening vertonen de dolkscheden alleen enkele kleine,
hoekige gaatjes, meestal 2 vóór en 2 achter die blijkbaar van een metalen pin afkomstig zijn.
Vermoedelijk werd de mond van de schede versterkt door een metalen (?) hoes.
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Bij sommige scheden is de ruitvormige doorsnede van de kling duidelijk herkenbaar (nrs. 73, 74).
De klingen zijn maximaal 2,9 - 3,6 cm breed. Van geen enkel exemplaar is de complete lengte
bewaard, doch vergelijking van de scheden onderling suggereert een grote variatie in formaat.
Behalve nr. 78 zijn de dolkscheden niet of nauwelijks versierd afgezien van de ingedrukte lijnen
aan de zijkant die wij ook bij de zwaardscheden tegenkomen. Nr. 78 toont een overgang tussen
de ingedrukte lineaire versiering van de zwaardscheden en de gestempelde motieven op de messcheden, ook al is het bloemenstempel niet identiek aan dat op de messcheden. Hetzelfde stempel komt wel voor op twee fragmenten van zwaardscheden (nrs. 27, 70).
Er bestaan zeer weinig parallellen voor dolkscheden van leer afgezien van een groep van veel
rijker versierde exemplaren uit Lund (Zweden, Blomquist 1937, 162-3). De dolken waartoe de
scheden zouden kunnen behoren zijn echter talrijker, zij het dat er maar weinig goed gedateerd
zijn. Bewaarde dolken (Medieval Catalogue 38-50; Schoknecht 1980) benadrukken de grote variatie in lengte en proportie die toch bij eenzelfde gevestvorm kunnen optreden. Deze variatie
maakt het vrijwel onmogelijk via de schede een bepaald type dolk vast te stellen (bijv. nierdolk,
rondeldolk e.d.). Een zeer fraaie dolk met resten van de bijbehorende lederen schede is ook uit
de Marktenroute geborgen (Suurmond- van Leeuwen 1980, 30). Daar de exacte vindplaats onbekend is, is het niet mogelijk de dolk te relateren aan de vondst van de zwaard- en dolkscheden,
hoewel nr. 76 precies dezelfde vorm heeft. Van deze dolk is de schede voorzien van drie versierde metalen kokers maar op geen van de lederen scheden is er enig teken van een rijk beslag. Een verder verschil ligt in de vorm van het lemmet, dat nogal breed en kort is (20 x
4,5 cm), terwijl de scheden over het algemeen bij dolken met een langere en slankere vorm
behoren (afb. 15).
Nr. 78, het grootst bewaarde exemplaar is 4 cm breed en minstens 36 cm lang, nog zonder
enig teken van sterke toeloop naar de punt. In dit geval zou gedacht kunnen worden aan één
van de grote "burger"dolken. Inderdaad zou een zeer fraaie dolk uit de gracht van kasteel Voorst
(Verlinde 1983) hierbij perfect passen.
Vanwege het l-vormig gevest en de afmetingen (lengte kling 62 cm, breedte 3.7 cm) kan dit wapen als een z.g."basilard" geïdentificeerd worden (Dean 1929; Zijlstra-Zweens 1987). Dit exemplaar, uit de in 1362 gedempte gracht, is een van de zeer zeldzame met zekerheid te dateren
dolken of zwaarden die bekend zijn.
Een basilard van dit formaat (en dus mede nr. 78) zou volgens de bestaande literatuur (gesteund
door afbeeldingen op - voorai Engelse - burgergrafplaten) laat in de 14de-begin 15de eeuw gedateerd moeten worden. De ontdekking van een prachtig, volledig ontwikkeld exemplaar bij
Voorst heeft de datering van dit type dolk aanzienlijk vervroegd. In feite hadden wij dit al kunnen
vermoeden, aangezien de al eerder genoemde heer Kunz von Rozenheim in het Manesse handschrift (dit is een van de latere toevoegingen, maar is van vóór 1330) ook al een uitzonderlijk
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groot exemplaar aan zijn gordel heeft hangen. Andere afbeeldingen in hetzelfde manuscript en
de associatie van schedevormen in deze vondst doen vermoeden dat de basilard in de vroege
14de eeuw als een alternatief voor het oorlogszwaard bij de adel al in gebruik was. Het feit dat
het grote basilard voornamelijk pas tegen het eind van de eeuw bij burgers afgebeeld wordt
hoeft niet te betekenen dat het niet al bekend was. Het is juist waarschijnlijk dat het dragen van
grote steekwapens zich in de loop van de 14de eeuw buiten de adelijke kringen ging uitbreiden,
getuige de zorgen die stadsbesturen zich in toenemende mate maakten over het wapenbezit bij
de gewone man. In verschillende steden werden pogingen ondernomen om het bezit van zelfs
grote messen in te perken en de afmetingen van de wapens van de gegoede burgers te regelen,
waarbij de stads-el vaak als maximum lengte gold (Knorr 1971).
Ook de scheden nrs. 71 en 72, die anders nogal "zwaard-achtig" aandoen wat bevestigingsspleetjes en mond betreft, zouden tot dergelijke grote dolken kunnen behoren.
De grote overeenkomst met de zwaardscheden en de gelijke vondstconcentratie doet vermoeden,
dat zowel zwaard- als dolkscheden door dezelfde leerbewerker gemaakt zijn en waarschijnlijk
voor dezelfde opdrachtgevers. Zij maken beide deel uit van de standaard militaire uitrusting (Edge and Paddock 1988), hoewel in de literatuur de combinatie meestal pas na 1350 als gebruikelijk beschouwd wordt. Het is m.i. echter onwaarschijnlijk dat een zo voor de hand liggende combinatie niet veel eerder gevoerd werd. Er bestaan in ieder geval enkele afbeeldingen die dit vermoeden ondersteunen. Dolken gelijk aan het Leids exemplaar (afb. 15) komen niet alleen in het
Manesse handschrift voor, maar verschijnen ook op de grafplaten van enkele Poolse hertogen in
Wroclaw van omstreeks 1305. Dichter bij huis, draagt Willem Wenemaer (gest. 1325, Gent: cf
Norris 1978, 142) een zwaard van onze Groep 2 en een dolk gelijk aan nr 78. Alleen op de
schenen en bij de elleboog is zijn maliënkolder versterkt met ijzeren platen. Dit is misschien de
bewapening die wij ons bij de Leidse vondsten moeten voorstellen.

Messcheden
De Marktenroute heeft ook een rijk scala aan versierde messcheden opgeleverd. Omdat deze
voorwerpen verspreid over het hele traject voorkomen worden zij apart beschreven en genummerd in de catalogus, met voorzover bekend vermelding van de vindplaats. Elders in Leiden zijn
messcheden zeldzaam. Het lijkt dus een goede gelegenheid om ook de twee scheden uit de
Hartebrugschool-opgraving (van Driel-Murray 1984) op te nemen, vooral gezien hun overeenkomsten met de scheden met ingekerfde versiering van de Marktenroute.
"Messen" worden hier gedefinieerd als asymmetrische klingen met één snijvlak, ook al gaat deze
definitie voor de 14de eeuw niet volledig op. Verschillende van de toen gangbare dolken met
pareerstang en zwaardachtig gevest werden ook uitgevoerd als klingen met één snijvlak, de
zogenaamde mes-dolk (Stechmesser), (Schoknecht 1980; Medieval Catalogue pi. VII; Dean 1929).
Dit maakt identificatie van het type aan de hand van uitsluitend de vorm van de kling nogal
moeilijk, zoals al bij de dolken is gebleken. Bij de lederen scheden is echter het onderscheid
gemakkelijker te maken, omdat er een essentieel verschil tussen de scheden van een dolk en
een mes bestaat. Bij zowel zwaarden als dolken reikt de schede tot aan het gevest terwijl bij de
middeleeuwse messen zowel heft als lemmet door de schede bedekt zijn. Deze gewoonte leidt
tot een karakteristieke tweedeling van de versiering op de schede die de messcheden tot een
afzonderlijke, goed herkenbare, groep maakt. Een uitzondering op deze definitie vormt nr. 32.
Deze heeft weliswaar de symmetrische vorm met twee snijvlakken van een dolk, maar verschilt
dusdanig van alle overige dolkscheden dat indeling in die groep problematisch is. Qua versiering
sluit zij beter aan bij de messcheden. Ook het feit dat de schede ruimte biedt voor een tweede
kleiner mes maakt indeling bij de messcheden voor de hand liggend. Het contrast met de overige dolk- (en zwaard)scheden is des te opvallender omdat dit exemplaar ook tot de V&Dvondstgroep behoort. Misschien hebben wij hier een duidelijk voorbeeld van een burgerdolk,
terwijl de eerder beschreven dolkscheden, samen met de zwaardscheden, tot de militaire uitrusting behoren. Als dit waar is, dan zou het mogelijk zijn een onderscheid te maken tussen de
scheden van "adelijke" (militaire) wapens enerzijds en burgermessen en -dolken anderzijds.
In totaal zijn er 35 messcheden geborgen, waarvan het merendeel afkomstig is uit V&D. Dit is
misschien gedeeltelijk een gevolg van de veel grotere inzet van menskracht op het stort uit dit
gebied.
De herkomst is als volgt: Botermarkt: 1, V&D: 24, Waag: 1, Aalmarkt: 1, Boommarkt: 6 en Marktenroute: 2.
Het bezit van een mes was voor een middeleeuwer onontbeerlijk, vooral als men aan de dage179

lijkse maaltijden denkt. Bestek in onze zin bestond er niet en iedereen bracht zijn eigen mes
mee aan tafel. Gebruik als tandenstoker wordt herhaaldelijk afgeraden in de boeken over etikette.
Wij kunnen ervan uitgaan dat iedere Leidenaar zijn eigen mes moet hebben gehad: hoe weinig
er van dit alles ooit is teruggevonden, is maar al te duidelijk.
De messcheden variëren nogal in vorm, afhankelijk van het soort mes waarvoor zij bestemd waren. Het ligt voor de hand te verwachten dat er een relatie tussen vorm en functie bestaat, hoewel een recente studie weinig duidelijke aanwijzingen over praktisch gebruik opleverde (Cowgill et
al. 1987, 51 e.V.). De mesvormen die uit de vorm van de schede af te leiden zijn, worden in
afb.16 weergegeven. Nr. 4 is uitzonderlijk omdat deze zich verbreedt naar het einde. Eén lederen

Afb. 18
Versierd fragment,
schaal 1:1

Afb. 17

Schaal 2:3

Versierde messcheden: stempels (nrs. 3, 4, 7, 14), inkervingen (nr. 33), relief (nr. 19)
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schede en twee messen van deze vorm zijn uit Londen bekend (Medieval Catalogue pi. L.2;
Cowgill et al. 1987, fig. 54.16, fig. 57.54), maar hoe een dergelijk mes uit de schede getrokken
moet worden is mij een raadsel. Het stompe eind van schede nr. 5 toont een goede parallel
(ook wat de versiering betreft) met een laat 13de eeuws exemplaar uit Southampton (Platt et al.
1975, fig. 262) en verschillende passende messen zijn o.a. uit Londen gepubliceerd (Cowgill et
al. 1987, fig. 53.35, fig. 58.55). Dergelijke zware, stompe vormen zouden in de keuken goede
diensten kunnen bewijzen als hakmes. Drie messen hebben een gekromde rug: de scheden van
twee hiervan (nrs. 16, 17) zijn bijna identiek, hoewel de vindplaatsen verschillen. Voor Londen
wordt gesteld dat er in de loop van de 14de eeuw een duidelijk verschil in mesvorm optreedt

Afb. 21

Lederbeslag, schaal 2:3

Afb. 20 Lederen bal, schaal 2:3
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met de introductie van messen met een lang, smal lemmet. Maar ook daar blijven brede zware
klingen tot het eind van de eeuw nog volop in gebruik. De vorm van het mes lijkt dus geen
goed dateringscriterium te zijn.
De functie van het mes als standaard gereedschap wordt verder benadrukt door de aanwezigheid van extra werktuigen die samen met het mes een set in één foudraal vormen. De plaats
van deze kleinere voorwerpen - meestal een priem of een mesje - wordt in contour aangegeven
op minstens 9 van de scheden. Er is meestal een aparte opening en naaigaatjes langs de bovenkant (nrs. 15, 31) suggereren de aanwezigheid van een lapje textiel of leer achter de secundaire schede om de twee voorwerpen gescheiden te houden. In één geval (nr. 20) is een complete binnenschede aangebracht: dit draagt bij tot het uitzonderlijk hoog relief waarin de schede
is uitgevoerd. Nr. 44 is waarschijnlijk een dergelijke scheiding, hoewel deze aanzienlijk groter is
dan de meeste messen in deze vondstgroep. De secundaire voorwerpen kunnen zowel vóór als
achter het grootste mes aangebracht worden. Soms is er meer dan één extra werktuig (nr. 15).
Bij nr. 31 is het misschien beter om over een foudraal te spreken aangezien er ruimte voor verschillende voorwerpen is in een kokervormig geheel dat waarschijnlijk ook nog een deksel had.
De voorwerpen werden zowel van onder als van boven ingebracht (de punt van het mesje wijst
naar boven).
De meeste scheden werden door 4 gaten aan de achterzijde opgehangen aan de gordel. De
gaten zijn vaak zo slordig ingestoken dat verondersteld kan worden dat de eigenaar dit, naar het
hem uitkwam, deed na aankoop.
Enkele scheden zijn wel door de schedemaker voorzien van bevestigingsspleten: hier zijn de
spleten niet paarsgewijs naast eikaar maar paarsgewijs boven elkaar gezet om een kanaal te
maken waardoor verticaal een koord geleid kan worden (b.v. nrs. 17 en 24). Verticale koorden
kunnen ook een deksel bevestigen, zoals bij nr. 31. Het interessante van deze methode is dat dit
als typisch "Engels" beschouwd wordt. Inderdaad lijkt deze niet in Scandinavië of Noord-Duitsland
voor te komen, terwijl de meeste gepubliceerde Engelse scheden van kanaaltjes voorzien zijn.
Ingestoken gaten komen daar wél af en toe voor, maar zijn in de minderheid. In Leiden wordt
de Engelse wijze 4 keer toegepast. Net als bij de zwaardscheden kan hier ook sprake zijn van
de ontmoeting van een Centraai/Noord-Europese traditie enerzijds en een Westelijke traditie anderzijds, maar bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal uit Frankrijk of België kan dit niet meer dan
speculatie zijn.
Hoewel messen meestal los aan de gordel bengelden, konden zij ook gewoon in de gordel gestoken worden. Later in de 14de eeuw veranderde de draagwijze en werd het mes vaak als één
set samen met de beurs gedragen. Dit is misschien de reden voor de afname van het aantal
vondsten van lederen scheden in latere vondstgroepen, zoals in het verslag over de messcheden
uit Londen ook wordt opgemerkt (Cowgill et al. 1987 X). Ook in Leiden zijn scheden uit 15de
eeuwse contexten praktisch onbekend. Het is ook mogelijk dat leer als materiaal voor scheden
minder gebruikelijk werd. Bewaarde dolken uit de late 14de eeuw hebben vaak een metalen
beslag (Knorr 1971, Abb. 8) en houten scheden zijn uit zowel Lübeck als Leiden (Suurmond- van
Leeuwen 1990) bekend. Uit Lübeck bijvoorbeeld wordt in een laat 14de eeuwse keur vermeld dat
schedemakers gebruik mogen maken van metaal, hout en hoorn, maar van leder is geen sprake
(Knorr 1971). Zou dit voor andere steden ook opgaan dan toont dit goed aan hoe voorzichtig
wij met het gebruik van niet strikt contemporaine archiefgegevens moeten zijn. Vermeldingen
over schedemakers die maar enkele decennia later dan de Leidse of Londense vondsten dateren
zouden wel eens betrekking kunnen hebben op de makers van houten scheden met metalen
beslag en hoeven niets meer met ieerbewerkers te maken te hebben.
Het meest markante van de scheden is hun versiering. Hoewel vaak onzorgvuldig uitgevoerd is
die altijd effectief. Door het' variëren van eenvoudige motieven en gebruik van verschillende technieken zijn geen twee scheden geheel gelijk. Bedekking van zowel lemmet als heft resulteert in
de karakteristieke tweedeling van de versiering over de vlakken, waarbij het heft vaak ook extra
aangegeven wordt door reliëf (b.v. nrs. 14, 20 en 35). Opmerkelijk is dat de versiering op het
heft vaak de versiering van de echte benen- of metalen heften weerspiegelt. De nrs. 16 en 22
b.v. zijn te vergelijken met bewaarde complete messen uit Londen (Cowgill et al. 1987, fig.
65.137) en bij nr. 10 zijn de stempels zó gegroepeerd dat zij de ingelegde metalen rosetten op
enkele houten heften in Londen evenaren (Op. cit. fig. 66.259). De basistechnieken zijn: vlak of
hoog reliëf verkregen door het vochtige leer van buiten af te bewerken, stempels, inkervingen en
waarschijnlijk ook het gebruik van kleurstof, hoewel wij geen aanwijzingen hiervoor hebben. Wel
zijn sporen van rode verf aangetroffen op leder uit Dordrecht en Amsterdam. Ondiepe ingedrukte
lijnen worden voornamelijk gebruikt voor het aangeven van de te versieren velden en voor lichte
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zig-zag lijnen op de achterkant van de schede (b.v. nr. 24), hoewel enkele scheden geheel in
deze techniek versierd zijn (b.v. nr. 22).
Met wat meer moeite kan hoger reliëf verkregen worden, zoals op de geprofileerde schede nr.
20 met zijn nogal stijve bladmotieven. De merkwaardige gleuf in het heft van dit exemplaar was
misschien bedoeld om de druk van het leer op een versierd mesheft te verminderen. Een fragment van iets dergelijks, ook met stijve ingedrukte bladeren versierd, komt uit Londen (Cowgill et
al. 1987, nr. 482, 475). Bij nr. 18 wordt het reliëf geaccentueerd door stippellijnen. Ranken die
dieren of schilden omvatten en drie-delige bladmotieven worden in Engeland als voornamelijk
13de eeuws beschouwd. Ook bij de nrs. 16 en 17 staan ingedrukte plantaardige motieven tegen
een achtergrond, ditmaal van kleine stempels, een zeer algemene techniek bij 14de eeuws Iederwerk. Velden van dicht opéén geplaatste stempels worden in de oudere literatuur als 15de eeuws
beschouwd, maar recente publicaties geven aan dat deze manier van versiering juist kenmerkend
is voor de vroeg 14de eeuw, zoals de concentratie van scheden met deze techniek bij V&D ook
doet verwachten. De schedemaker had een keuze uit een zeer bescheiden repertoir stempels: de
fleur-de-lis, een simpel bloemmotief en enkele geometrische vormen.
Dit staat in sterk contrast met de rijke variatie in plantaardige en heraldische motieven die op
scheden uit Londen, Coventry en Lund bekend zijn.
Slechts één versierd fragment wijst op de aanwezigheid van rijker bewerkte stempels (afb. 18),
die sterk lijken op motieven op een zwaardschede uit Lund (Blomquist, 1937, afb. 33 en 34.1).
Het vermoeden bestaat dan ook dat dit voorwerp (een riem?) later uit een versierde schede is
gesneden. Het beperkte repertoir geeft misschien aan dat wij te maken hebben met een betrekkelijk kleine groep leerbewerkers.
De slordige ruitjesversiering op het lemmet van schede nr. 10 lijkt niet goed te passen bij de
serie zeer fraaie (doch versleten) rechthoekige stempels op het heftgedeelte. Het monsterachtig
wezen lijkt eerder thuis te horen in de 13de eeuw en het is mogelijk dat hier een oud boekbindersstempel gebruikt is, een praktijk die in Londen aangetoond is.
Reliëf en gestempelde versiering lijken in de loop van de 14de eeuw verdrongen te worden door
ingekerfde lijnen, hoewel alle vormen van versiering lange tijd naast elkaar in gebruik waren. De
technische mogelijkheden om motieven met een mes in te krassen zijn nogal beperkt en blijven
voornamelijk bij schetsmatige plantaardige vormen. De vormenschat is zo gering dat vrijwel identieke motieven in zowel Amsterdam (Baart 1977, 96-97) en Dordrecht als Leiden te vinden zijn. In
Londen daarentegen komt deze techniek maar zelden voor.
Het algemene beeld van de V&D-scheden is vroeg 14de eeuws, terwijl het materiaal uit de
Boommarkt meer een midden- tot laat 14de eeuwse indruk wekt. Voor twee scheden moeten
echter parallellen in vroegere vondstgroepen gezocht worden. De onversierde schede nr. 1 uit de
Botermarkt vertegenwoordigt een 13de eeuws type waarbij de zijnaad met ijzerbeslag is vastgeklonken. Compleet bewaarde exemplaren zijn o.a. uit Amsterdam bekend (Baart 1977, 94). Het
lijkt om een Noord-Europees type te gaan dat opvallenderwijze niet voorkomt in Londen of York,
waar 12de-13de eeuwse messcheden juist zeer rijk versierd zijn.
Voor de zeer fraaie schede nr. 19 liggen de parallellen juist wél in Londen, waar niet minder dan
vier exemplaren met een vrijwel identieke versiering bekend zijn (Cowgill et al. 1987, fig. 77-78).
Deze dateren alle uit de vroege tot midden 13de eeuw, maar verschillen van ons exemplaar door
het ontbreken van de onderverdelingslijnen op het heft. Het duidelijk aangeven van de vorm van
het heft op de schede lijkt pas tegen het eind van de eeuw in zwang te komen. Het zeer hoge
reliëf van de versiering is slechts gedeeltelijk door indrukken verkregen. De springende honden
en haasjes zijn aan de achterkant uitgeklopt, waarschijnlijk door gebruik van een mal. Details
zoals de oren, de oogjes en de gestippelde achtergrond zijn later aangebracht. Merkwaardig genoeg vertonen de bevestigingsspleetjes geen sporen van gebruik. Wellicht is de schede enige tijd
zorgvuldig in een doos of beurs opgeborgen geweest. Het feit dat deze schede - evenals één
van de Londense exemplaren (nr. 379) - zorgvuldig is ingekort, duidt er misschien op dat men
waarde hechtte aan de bijzondere versiering en het zou dan hier om een erfstuk kunnen gaan.
Over het algemeen heeft het weinig zin om uitvoerig naar parallellen voor individuele motieven of
stempels te zoeken. Tot op heden zijn de mogelijkheden tot vergelijking met andere ledervondsten nogal gering, maar naarmate meer verzamelingen van scheden gepubliceerd worden, wordt
het steeds duidelijker hoe wijd verbreid motieven en technieken waren. In de dertiger jaren was
alleen uit Londen vergelijkingsmateriaal beschikbaar voor een vondst van mes- en dolkscheden in
Lund. Op deze beperkte basis berust de bijna niet uit te roeien theorie dat scheden in Scandinavië als halffabrikaten uit Engeland geïmporteerd zouden zijn (Blomquist 1937, 157). Nu er meer
materiaal beschikbaar is, kunnen wij zien dat zowel vorm als versiering een veel wijdere versprei183

ding hebben en dat alles als een lokaal produkt gezien moet worden. Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal binnen Leiden kunnen zelfs enkele zeer individuele scheden niet aan een specifieke werkplaats gerelateerd worden. De versiering op de twee midden 14de eeuwse scheden uit
de Hartebrugschool-opgraving komt goed overeen met de ingekerfde motieven op Marktenroutescheden, maar aangezien parallellen ook in Amsterdam en Dordrecht te vinden zijn kan dit ons
niets over de makers vertellen. Wij weten gewoon niet of één schedemaker verschillende technieken beheerste of niet.

Gordels
Bij messen en zwaarden behoren gordels en riemen. De enige zekere zwaardriem (afb. 19a) is al
eerder besproken. Van de overige 48 riemfragmenten (voornamelijk V&D en 5 van de Aalmarkt)
zijn er maar enkele in dit kader interessant aangezien het merendeel waarschijnlijk tot het paardetuig te rekenen is. Op 13de-14de eeuwse graf platen zien wij zowel mannen als vrouwen met
lange versierde gordels om hun gewaden gebonden. Messen, beurzen en 'burger'-dolken werden
direct aan de gordel gebonden, terwijl zwaarden met een aparte riem omgebonden werden.
Verschillende van de geborgen riemen vertonen vervormingen veroorzaakt door het aanhangen
van een of ander voorwerp. Zowel kledinggordels als zwaardriemen konden voorzien worden van
metalen applieken van verschillende vorm. Enkele spilvormige applieken van een wittig metaal
(tin(?) om zilver te imiteren?) zijn nog aanwezig op gordelfragment nr. 3 (afb. 19b) en nietgaatjes
geven de plaats van nog meer aan. Zes andere gordels met nietgaatjes en indrukken van cirkelof staafvormige applieken duiden erop dat gordelversieringen zeer populair waren. Dit komt overeen met de indruk die men krijgt uit kunstwerken uit deze tijd. Er is geen exacte parallel voor
de spilvormige applieken in Fingerlin's catalogus van middeleeuwse riemen en gordels te vinden,
hoewel de algemene vorm zeer wijd verbreid is. Al is het waarschijnlijk toeval dat de meeste
bewaarde exemplaren uit Scandinavië afkomstig zijn, het blijft toch merkwaardig dat er geen
voorbeelden uit Londen bekend zijn ondanks een groot aantal vondsten van riemen en metalen
beslag. Fingerlin (1971) merkt op dat de zeer brede mannengordel tegen het eind van de 13de
eeuw smaller wordt totdat in de vroeg 14de eeuw zowel mannen als vrouwen dezelfde lange,
smalle gordels dragen. Volgens dit criterium zou gordel nr. 3 een mannengordel van vóór of
rond 1300 moeten zijn. Dit is misschien een wat gewaagde uitspraak, omdat het bij fragmentarisch materiaal nooit zeker is of het om een mensengordel gaat of om paardetuig. De kwaliteit
van het leer behoeft overigens geen aanwijzing te zijn omdat de allerrijkste riemen met satijn of
zijde overtrokken werden zodat het leer onzichtbaar was. Stiksel op sommige riemfragmenten
zou op een bekleding kunnen wijzen, hoewel het in de meeste gevallen om dikke riemen gaat
met twee of drie op elkaar genaaide lagen leer.
Slechts één gesp is gevonden (afb. 19c), een simpele geprofileerde vorm die weer niet exact
terug te vinden is in de uitgebreide catalogus van Fingerlin maar waarschijnlijk tot de 13devroeg 14de eeuwse groep van "profilierte Schnallen" (biz. 58 e.v.) behoort.

Varia
Enkele interessante vondsten uit het V&D gebied zijn nog vermeldenswaard:
een bal uit één stuk kalfsleer gesneden, afb. 20;
lederbeslag voor een houten kist, versierd met metalen nagels en met de resten van een
scharnier, afb. 21;
leerbewerkingsafval, uitsluitend bij V&D aanwezig, en dan in geringe hoeveelheden. Het
betreft voornamelijk de randen van runderhuiden die weggesneden zijn om een regelmatige lap voor verdere bewerking te verkrijgen: dit zijn misschien de enige resten die bij
het maken van zwaardscheden te verwachten zouden zijn.
Conclusie
Ondanks problemen rond datering en exacte stratigrafische positie draagt het materiaal uit de
rioolsleuf langs de Rijn bij tot het inzicht in leefwijze en nering van de bevolking van het Leidse
stadscentrum in de Middeleeuwen. Dat geldt vooral voor de rijke en zeer gevarieerde ledervondsten.
De vondsten uit het kerngebied bij V&D kunnen op basis van de analyse van zwaard- en messcheden in het eerste kwart van de 14de eeuw gedateerd worden. Een gedeelte van het materi-
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aal van de Botermarkt is wellicht wat vroeger te dateren, hoewel hier ook een tweede, latere
depositie van afval is te vermoeden op grond van gesignaleerde onregelmatigheden in de modeontwikkeling van het schoeisel.
Wegens gebrek aan stratigrafische gegevens is hier niet na te gaan of een tweede ophogingsfase aangesneden werd of dat er sprake is van verschillende aanplempingsfasen in de rivier die
doorsneden werden. Bij een gestage, vanuit de oever voortgaande, demping van de rivier, zoals
in Dordrecht en Londen aangetoond is, kan verwacht worden dat de jongste beschoeiingen het
verst in de rivier uitsteken: de bocht in het traject van de rioolsleuf bij de Vismarkt zou heel wel
jongere beschoeiingen en aanplempingen aangesneden kunnen hebben. Omdat het materiaal uit
dit gebied niet afzonderlijk verzameld werd is een eventuele fasering in de aanplempingen niet
meer na te gaan.
De concentratie van afval lijkt het grootst te zijn bij het V&D/Waaggebied, dat al door van Oerle
(1975) als de kern van vroeg stedelijk Leiden aangewezen is. Vermoedelijk waren de gebieden
ter weerszijden van dit punt langs de Rijnoevers veel minder dicht bebouwd. Het is aannemelijk
dat de aanplempingen in het centrum begonnen en dat verderweg gelegen stukken pas in de
loop van de 14de eeuw aan de beurt kwamen.
De hele Marktenroute lijkt aanplempingen vanaf de laat 13de tot in de laat 14de eeuw/begin
15de eeuw te doorsnijden, waarbij een zeker chronologisch verloop traceerbaar is. De ontwikkeling in de schoenmode kan gevolgd worden vanaf de veterlaarzen (type 4) in de Botermarkt via
de knooplaarzen (type 5c) bij V&D tot de hoge rijglaarzen (type 9c) van de Boommarkt. Opvallend is dat de 'niet indeelbare' schoenvormen voornamelijk uit de Boommarkt komen. Dit lijkt
erop te wijzen dat dit complex qua datering niet direct aansluit bij de langzame ontwikkeling van
het modebeeld in de andere gebieden. Aangezien het om slechts enkele exemplaren gaat kan de
uitbreiding over dit gebied niet zo heel veel later zijn dan wat bij V&D/Waag vastgesteld werd.
De vondstsamenstelling lijkt wel aan te duiden dat de aanplempingen systematisch per gebied
plaatsvonden, waarbij gedeelten van de Botermarkt (Vismarkt?) later in de 14de eeuw extra verhoogd of uitgebreid werden, misschien om het verloop naar het aanzienlijk hoger gelegen - en
verder uitstekende - bruggehoofd wat te egaliseren. De late component in de Boterrnarktvondsten
zou dan misschien het moment kunnen aanduiden dat de gehele Marktenroute bestraat werd.
Om een beter inzicht te krijgen in de wordingsgeschiedenis-van het Leidse stadscentrum zouden
archiefgegevens over de gang van zaken bij landaanwinning elders in de stad naast het archeologisch materiaal bekeken moeten worden. Analyse van het vondstmateriaal levert alleen losse
vaststellingen die nog in een breder kader geplaatst moeten worden.
Of de aanplempingen perceelsgewijze plaatsvonden met afval van alleen de eigenaar, of dat men
uit de hele stad afval bracht, is niet uit het vondstmateriaal af te lezen. In beide gevallen is namelijk toch specifiek (werkplaats-)afval gemengd met algemeen huishoudelijk afval te verwachten.
Aanwijsbare ambachten zijn beperkt tot een zwaard- (en mes?) schedemaker en een horenbewerker (en/of slager), gezien de concentratie van runderschedels bij de Waag (niet nader bestudeerd, maar alle met aanwijzingen voor het losmaken van de horens). Beiden moeten hun werkplaats dicht in de buurt hebben gehad. Opmerkelijk is dat de zwaardschedemaker precies op de
route tussen de Burcht en het Gravensteen zat. Merkwaardig is het totaal ontbreken van schoenmakersafval. Dit komt zo algemeen voor in stadsopgravingen dat het zeker verwacht had kunnen
worden als het afval uit de hele buurt Breestraat/Maarsmansteeg naar de rivier gebracht werd.
Het is misschien een kleine aanwijzing dat de uitbreidingen toch een individueel karakter hadden.
Als dit zo is zou het schoeisel een zeer lokaal beeld weergeven. Het schoeisel is sober en praktisch, hoewel de consument een ruime keuze aan modellen had. Dit pleit voor een zekere welvaart en misschien ook voor de aanwezigheid van verschillende schoenmakerswerkplaatsen. De
lange puntneuzen en het rijk versierde bovenleer die in Londen en Dordrecht regelmatig voorkomen, ontbreken hier. De tegenstelling benadrukt misschien het burgelijk karakter van een ambachtscentrum zoals Leiden. Het sobere uiterlijk komt goed overeen, zij het met totaal andere
modellen, met dat uit het handelscentrum Lübeck (Groenman-van Waateringe&Guiran 1978). Het
hoge percentage laag schoeisel in de Aalmarkt kan voor de aanwezigheid van welgestelde ambachtslieden pleiten.
Kwesties als het bepalen van de status van de omwonenden aan de hand van vondsten moeten
voorzichtig benaderd worden gezien de problemen rond het kwantificeren van fragmentarisch
materiaal.
Voor schoeisel blijkt dat minder dan 100 exemplaren per vondstgroep een onbetrouwbare basis
vormt voor vergelijking of kwantificatie. De gevolgen van deze vaststelling dienen bij minder goed
te controleren vondstgroepen serieus overwogen te worden.
185

Schoeisel en messcheden sluiten goed aan bij wat verwacht kan worden van vergelijkbare ledercomplexen uit steden in Nederland en in het buitenland. De vondst van een groot aantal zwaardscheden daarentegen werpt een heel ander licht op de aard van de stadsbewoning: het is per
slot van rekening een blijk van de aanwezigheid van een aanzienlijke groep gewapende ridders
binnen de stadsmuren. Voor Leiden, met zijn grafelijke connecties misschien niet echt verrassend, hoewel vergelijkbare vondstcomplexen in Londen niet iets dergelijks hebben opgeleverd.
Hoewel de vondst in de vroege 14de eeuw thuishoort, is deze datering niet zeker genoeg om
gekoppeld te worden aan (toevallig) overgeleverde historische gebeurtenissen in de stad, al is de
verleiding groot om aan de woelige tijden na de moord op Floris V te denken als men naar een
achtergrond voor de vondsten zoekt.
De zwaardvormen impliceren het gebruik van maliënkolders met versterkingsstukken, maar de
ontwikkeling naar het plaatijzeren harnas is al op gang gekomen zoals blijkt uit de aanwezigheid
van de stootzwaarden van Groep 4. Uit de overeenkomsten tussen scheden blijkt dat zwaard en
dolk een militaire (adelijke) combinatie vormen, dit in tegenstelling tot de scheden van de messen en dolken in burgerbezit die op een geheel andere wijze versierd zijn. Ook tot de krijgersuitrusting behoort een grote, bijna zwaardachtige, dolk, die misschien als 'basilard' geïdentificeerd
moet worden. De gehele combinatie is hiermee aanzienlijk vroeger te dateren dan de gangbare
literatuur doet vermoeden, ofschoon passende afbeeldingen (vooral uit het Manesse handschrift)
wel gevonden kunnen worden, zij het in geringe getale. Herhaaldelijk is gebleken dat de afbeeldingen achterlopen op de werkelijke ontwikkeling in de wapenrusting. De constatering van Zijlstra-Zweens (1988, 10) dat zwaar versterkte maliënkolders al tegen het eind van de 13de eeuw
gebruikelijk waren - ze verschijnen notabene in de inventarislijsten van Floris V - past uitstekend
bij de Leidse vondsten aangezien de zwaardvormen juist als antwoord op dit type bescherming
bedoeld waren.
Vooral voor het onderzoek van de zwaard- en messcheden is het gebrek aan gepubliceerd materiaal uit Nederland en België een grote belemmering. Noodgedwongen worden vergelijkingen met
materiaal uit Londen en Scandinavië getrokken, al moet men zich er bewust van zijn dat dit niets
over culturele of politieke verwantschappen hoeft te zeggen. Pas bij de publicatie van het leer uit
Amsterdam en Dordrecht kunnen de Marktenroutevondsten in een Nederlands verband gezien
worden. Wel is al duidelijk dat vooral de versiering van de ingekerfde plantaardige motieven in
alle drie steden zeer verwant is. Dit maakt het zelfs bij uitzonderlijke versieringen voorbarig om te
spreken van de "hand" van individuele messchedemakers.
Hetzelfde geldt voor een eventuele specialisatie in het maken van mes- of zwaardscheden. De
versieringsmotieven verschillen onderling nogal veel, maar dit kan een gevolg van formaat- en
vlakverdeling zijn. De kleine vlakken van de messcheden vragen nu eenmaal een andere oppervlaktebehandeling dan de lange smalle zwaardscheden. Vroeg-14de eeuwse afbeeldingen, o.a. in
het Manesse handschrift, geven aan dat gordels, riemen, beurzen, messen en messcheden door
dezelfde man verkocht - en dus waarschijnlijk ook gemaakt - werden. Dit zou voor onze periode
een scheiding tussen schoenmaker en leerbewerker aannemelijk maken, hetgeen ook al op technische gronden verwacht zou kunnen worden. Verdere specialisatie in deze tijd - vooral in een
beginnende stad als Leiden - zal waarschijnlijk afhangen van de omvang van de markt. Het zou
onjuist zijn om gegevens over afzonderlijke beroepen uit andere steden of uit een wat latere tijd
hierbij te betrekken maar verder archiefonderzoek en vooral bestudering van de stadskeuren zou
zeker in Leiden licht kunnen werpen op kwesties als specialisatie en maatschappelijke positie van
lederbewerkers in het algemeen.
Bij de vondsten uit de Marktenroute zijn er nog tal van problemen en onzekerheden. De discussie rond de datering zal ongetwijfeld verder gevoerd kunnen worden en bijstelling is onvermijdelijk. Dit artikel poogt eeen kwantificeerbaar overzicht te geven dat hopelijk bruikbaar zal blijken
bij de publicatie van andere Nederlandse complexen. Als meer materiaal toegankelijk gemaakt
wordt kunnen de Leidse vondsten in een beter perspectief verder geanalyseerd worden.
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Noten
(1)

(2)
(3)

(4)
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CATALOGUS ZWAARDSCHEDEN

Alle hieronder beschreven zwaardscheden, heftbekledingen en regenleertjes zijn afkomstig van de vondstgroep V&D.
Alle fragmenten die aan een bepaald zwaardtype toegeschreven konden worden zijn in de catalogus opgenomen.
Alle maten in om, incomplete maten tussen haakjes, lengte x breedte waarbij het laatste de bovenbreedte in gevouwen
toestand weergeeft. Waar relevant om de mate van vernauwing van de schede aan te duiden wordt ook de onderbreedte gegeven.
Langs de voor- en de achterzijden van vrijwel alle zwaardscheden is een ingedrukte lijn aanwezig: deze is niet verder
beschreven.

Groep 1a
1
(31.5) x 6,1 (oorspronkelijk 6,5), onder 5,5.; naaigaatjes langs bovenrand, enkele licht-ingekerfde lijnen achter,
onderaan beginnen nog net de ingedrukte lijnen van de middenrib.
2
(18) x 6, 7; geen randlijnen, 8 spleten vóór, 2 paar spleten op resterend achterpand.
3
(32) x 6,3 bovenkant weggesneden, 5 spleten bewaard, dubbele randlijnen voor.
4
(18) x 6,4 middengedeelte, "kussenachtig" leer.
5
(16) x 7,6 middenfragment met dubbele middenrib waartussen cirkelstempels en ter weerszijden een bloemstempel.
Groep 1b
6
(49,5) x 6, onder 4,7; bovenkant weggesneden, maar minstens 2 rijen spleetjes met een schuin geplaatst paar
spleten er tussen. Zeer versleten versiering van putjes en horizontale vlakverdeling (Motief II). "Kussenachtig"
leer.
7
(28,5) x 5,9; alleen voorkant, resten bevestigingsspleetjes met verschillende krassen (versiering? of metalen
onderdelen?) er onder, versiering van een ingedrukt blad dat misschien deel van Motief I uitmaakt. Grof leer
van slechte kwaliteit.
8
(23,5) x 5,7; bovenkant met 4 spleten, alleen voor, naaigaatjes met draadindrukken langs bovenrand maar ook
lichte indrukken vermoedelijk van een koker. "Kussenachtig" leer.
9
(23) x 5,8; driehoekige bovenrand met naaigaatjes, geen randlijnen, 6 lange spleten met schuine spleten er
onder.
10
(11) x 5,5; onversierde schede, bovenrand driehoekig, 2 spleten achter, schuin geplaatste spleet voor.
11
(12) x 5,5; bovenkant, naaigaatjes langs opening, 2 rijen spleten.
12
(12) x 6; bovenkant, naaigaatjes langs opening met diepe draad-indrukken, één rij spleten.
13
(20,1) x 6; bovenkant, naaigaatjes langs opening, 2 rijen spleten.
14
(12,2) x 6; bovenkant, naaigaatjes met draadindrukken langs bovenrand, één rij spleten.
15
(35) x 5,8, onder 5,3; boven- en onderkant weggescheurd, twee spleten resteren op één van de achterpanden,
middenrib van eerst 2 parallel lopende, ingekerfde lijnen, dan veranderend tot één lijn. Naaigaatjes in de
lengte zowel voor als achter misschien van een overtrek. Dik, "kussenachtig" leer. Plat uitgetekend.
16
(16,5) x 4,5; brede punt, waarschijnlijk van een Groep 1-zwaard, met een inkeping, vastgenaaid aan de binnenkant. Enkele krassen voor, cf. nr. 7. "Kussenachtig" leer.
17-20.

Vier fragmenten van scheden kunnen vanwege hun afmetingen tot Groep 1 gerekend worden.

Groep 2.
21
(58) x 5, onder 3,1; bovenkant weggesneden, punt gescheurd, rijk versierd met ingedrukte lijnen, Motief I.
22
(45) x 4,7, onder 3,5; vrijwel gelijk aan 21 in vorm, vage versiering van lijnen en puntjes, Motief 11.
23
(74,5) x 6; bovenkant met 2 rijen spleten, naaigaatjes langs opening, versiering Motief I.
24
(50) x 5,6, onder 4,0; al lijkt de kling wat breed voor deze groep, andere kenmerken zijn toch wel aanwezig.
Eén rij spleten, geen middenrib, parallelle zijkanten.
25
Lengte (66,5); schede in slechte, verschrompelde staat, bovenkant meest uitgescheurd, maar resten van naaigaatjes langs opening, versiering beschadigd, waarschijnlijk Motief I.
26
(18,5) x 5,6; afgesneden bovenkant van stug leer dat de ovale vorm van de complete schede bewaart, ca. 1,1
cm dik. Naaigaatjes langs opening, één rij spleten, een vernauwing net daarboven lijkt de positie van een
koker aan te geven.
27
(24,5) x 5,5; afgesneden bovenkant met naaigaatjes langs opening, 3 rijen spleten, versleten versiering Motief
I, met één bloemstempeltje als 78, middenrib begint na 22 cm.
28
(18) x 5,3; boven- en onderkanten weggesneden, één rij spleten resteert, waarvan de vage V-vorm misschien
gekruiste riemen aangeeft. Aan de bovenkant is de vouw uitgescheurd en met enkele steekjes gerepareerd.
29
(11,5) x 5,3; bovenkant van schede zonder randlijnen met naaigaatjes langs opening en enkele kleine niet- (?)
gaatjes er onder en indrukken van een koker. De voorkant en het gladde leer lijken meer op Groep 3 maar
twee spleten achter lijken toch op een variant van de riembevestigingsmethode van Groep 2 te duiden (zie
ook nr. 26).
30
(25,5) x 4,3; weggesneden voorkant vrijwel tot bladvormige punt bewaard, diepe snedes van zwaardkling
zichtbaar binnen langs de zijkanten. Versiering door middel van één lijn (ondersteboven geplaatste) fleur-de-lis
stempels midden -voor, waarschijnlijk met 4 stempels aan de punt.
31
(17) x 4,2; versierd middenfragment, Motief I.
32
(38) x 4,5, onder 3,6; middenfragment, gescheurd langs bevestigingsspleetjes.
33
(23,5) x 4,7 (bij versiering); middenfragment met Motief I, zeer versleten, stug leer.
34
Lengte (17); punt van zwaarschede, Groep 1 of 2, geen teken van een oortband.
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Groep 3,
35
(88) x 5,2; bovenrand weggesneden, punt gescheurd, rijke versiering, Motief I.
36
(77) x 5,4; onderkant gescheurd, naaigaatjes langs bovenopening, oorspronkelijke breedte van zwaard circa
4,7 cm. Rijke versiering, Motief I.
37
Lengte (39,5); afgesneden voorkant, versiering Motief I, groot formaat. Nogal hard, stug leer, zou net zo goed
bij Groep 2 kunnen horen.
38
(47,5) x 4,5 (bij versiering), onderaan 3,4; vrijwel identiek aan 35, einde beschadigd, versiering Motief I.
39
(16) x 4,8, onder 4,0; sterk toelopend middenfragment, onder- en bovenkant weggesneden, de harde leerkwaliteit zou ook op Groep 2 kunnen wijzen.
40
(16,7) x 5,6; bovenkant, met een vernauwing 2,5 cm breed circa 11 cm van de bovenrand die de aanwezigheid van een metalen koker suggereert.
41
(18,5) x 5; bovenkant zonder randlijnen, achternaad met overhandse steek, enkele inkervingen lijken van metalen onderdelen afkomstig te zijn.
42
(11) x 5,7; bovenkant met naaigaatjes langs opening en enkele sneden die een gevolg van het losmaken van
metalen onderdelen lijken te zijn.
43
(12,5) x 7,5; punt van zwaardschede, waarschijnlijk Groep 3, gevormd door een genaaide inkeping voor, indrukken van een U-vormige metalen oortband.

192

Groep 4
44
(49,2) x 5, onder 3,9; bovenrand weggescheurd maar spleten nog aanwezig, glad kalfsleer.
45
(37) x 5, onder 4,5; gelijk aan 44, naaigaten met diepe draadindrukken langs opening, 4 spleten, ingekerfd
bloemmotief gedeeltelijk weggescheurd, glad kalfsleer.
46
(10) x circa 4; bovenkant met spleten grotendeels weggesneden, glad kalfsleer.
47
(15) x 4; bovenkant met 2 rijen spleten en naaigaatjes langs opening.
48
(16,5) x 5,2; onderkant weggesneden, boven gescheurd, rij spleten.
49
(20,5) x 4,7; versleten schede, plat, evenwijdige zijkanten.
50
(22) x 4,6; middenfragment zonder ingedrukte lijnen, naad met onzichtbaar stiksel niet op de middenlijn
vallend.
51
(27) x 4,7; identiek aan 49, naad uitgescheurd, twee paar spleten alleen aan de voorkant.
52
(28) x circa 4; in slechte staat, dubbele zijlijnen en een vage versiering van cirkels geplaatst in een V-vorm
(Motief II).
53
(35) x circa 4; punt met dubbele randlijnen vóór, platte kling, loopt gelijkmatig toe.
54
(47,6) x 3,7; punt, maar niet zo spits als 53.
55
(56) x 4,1 (bij versiering); voorkant van nauwe, spitse kling, dicht bij de punt, versiering Motief II, vergelijkbaar
met 56.
56
(41,5) x 4,5; dik, hard leer, de hele achterkant weggesneden, bovengedeelte is plat, versiering Motief II begint
pas op 1/3 van de lengte.
57
(34,8) x 4; lange, nauwe spits, waarschijnlijk van een lang zwaard.
58
(40) x 3,9; punt van nauw zwaard, ingedrukte lijnen langs randen en middenrib.

Individuele klingen
59

60
61

62

(38) x 5,6, onder 4,7; middenfragment met 4 parallel lopende ribben, van achteren ingedrukt in tegenstelling
tot de normale middenrib en zijlijnen die op de buitenkant aangebracht zijn. Als deze lijnen de ribben op de
zwaardkling weerspiegelen moet dit een brede kling zijn met 3 zogenaamde bloedrillen en waarschijnlijk
behoren tot Groep 1.
(24) x 4,3; middenfragment met Y-vormige middenrib, misschien van een kling met brede 'bloedril'. Groep 4?
(58,5) x 5,2, onder 4,1; een platte, brede schede zonder kenmerken, lijkt te breed voor Groep 4 en loopt ook
niet spits toe, maar is niet breed genoeg voor Groep 1. Is het toch een Groep 3, ondanks afwezigheid van
versiering?
(60) x 5; gekreukelde punt, in flarden van dik rundleer genaaid met een onzichtbare naad, geen versiering,
maar twee spleetjes als van een bevestiging. Al toont deze de dunne, scherpe punt van Groep 4, de bovenbreedte is dusdanig dat dit gedeelte zonder meer aan Groep 1 toegewezen zou behoren te worden. Dit is de
enige schede die duidelijk van een heel ander type zwaard afkomstig is - Oakeshott type XV?

Fragmenten van scheden met speciale kenmerken
63
64
65
66
67
68
69
70

(23,5) x 4; bovenfragment met 4 bewaarde spleten.
(23) x 5,5; fragment met 4 spleten voor, misschien Groep 1.
Lengte (29); fragment van de voorkant van een zwaardschede versierd met schuine lijnen waartussen indrukken van een driehoekig instrument. Breedte en vorm onbekend.
Lengte (19,5); voorfragment met combinatie Motief I en blad.
Lengte (18); fragment met cirkelstempels in groepjes van 3 ter weerskanten van de middenrib.
Lengte (15); versierd middenfragment, Motief I (?) met blad, waarschijnlijk een Groep 3.
Lengte (26); versierd fragment, Motief I met aanvulling.
Lengte (13); versierd fragment, Motief I met twee bloemstempels.

Dolken
Vanwege hun afmetingen zijn de volgende scheden waarschijnlijk voor dolken. Spleten voor de bevestigingsriem alleen
aan de voorkant, dicht tegen de bovenrand aan.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

(6,5) x 4; zwaard-achtig arrangement van spleten met naaigaten langs opening.
(10) x 3,3; ingedrukte randlijnen, 4 spleten vóór, 4 kleine gaatjes langs opening, geen indrukken.
(18,2) x ca 3; ingedrukte lijnen langs randen en middenrib, 4 spleten vóór, 4 kleine gaatjes langs opening,
geen indrukken, lemmet ruitvormig in doorsnede.
(12) x 3; ingedrukte lijnen langs randen en middenrib, 4 spleten vóór, geen gaatjes langs opening, lemmet
ruitvormig in doorsnede.
(15,4) x 3.3; ingedrukte lijnen langs randen en middenrib, 8 spleten voor, 4 kleine gaatjes langs opening, geen
indrukken.
(14,2) x 3,5; ingedrukte randlijnen, met enkele indrukken in V-vorm, 4 spleten vóór, geen gaatjes langs opening.
(8,7) x 3,5; driehoekige bovenrand, met naaigaatjes, 6 spleten vóór, naad achter niet op het midden geplaatst,
naaigaatjes onder lijken op verlenging of reparatie te wijzen. Nogal zwaardachtig.
(36,5) x 3,6; ingedrukte randlijnen, 4 spleten vóór, 8 kleine gaatjes langs opening, geen indrukken, ingedrukte
versiering (Motief I) met enkele stempels.
(18) x 3,1; lijkt op 78.
(34) x 3,8; mogelijk behorend tot zwaarden Groep 4, lijkt op nr. 54.
(26) x 4; scherpe punt, lemmet ruitvormig in doorsnede, mogelijk punt van een Groep 4 zwaard.
(21,5) x 3; scherpe punt, lemmet ruitvormig, mogelijk punt van een Groep 4 zwaard.
(36) x 4,1; ingedrukte lijnen langs randen en middenrib, mogelijk punt van een nauw zwaard.

Niet opgenomen zijn 3 fragmenten van voorkanten versierd met Motief I, één fragment met Motief II en 2 bovenkanten,
allen in de lengte weggesneden zodat alleen een dunne sliert resteert. Verder zijn er nog 48 fragmenten van scheden,
vooral middenstukken die niet aan een Groep toe te wijzen zijn en ook geen speciale kenmerken bezitten.

193

15

'" " '""

Schaal 1:3

194

23

24

.-n..-n

«i

44

?>^r\l

Schaal 1:3

195

Gevestovertrekken
In totaal 23 stuks, van dun kalfsleer, alle met geribbeld oppervlak en een driehoekige uitstulping aan beide uiteinden.
Eén keer is de driehoek versierd en twee maal zijn de uiteinden tot een franje geknipt. Gevest diameter 2,5-3 cm,
lengte tussen 11-24,5 om, twee grote exemplaren misschien van een twee-hands zwaard (complete lengten: 11, 13,5
(x2), 14,5 (x2), 15, 17, 17,2, 20, 24,5) (afb. 13).
Regenleertjes
Vier regenleertjes, alle van dubbelgevouwen kalfsleer, vastgenaaid aan de zijkant en over de pareerstangen. Grof ingekerfde versiering (afb. 14).
CATALOGUS MESSCHEDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
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(Botermarkt): lengte 22 cm; dubbel gevouwen zacht geitenleer, indrukken van oorspronkelijk ijzerbeslag langs
zijnaad.
(V&D): lengte 14 cm; onversierde schede met zijnaad en 4 gaten voor de bevestigingsband.
(V&D): lengte 20,5 cm; schede met ingedrukte lijnen waarbinnen dicht opeen gezette, zeer kleine ruitvormige
stempels. 4 gaten voor de bevestigingsband achter.
(V&D): lengte 17 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen waarbinnen stempels met een
bloemmotief op het lemmet en een fleur-de-lis op het heft. Het lemmet lijkt zich naar onderen te verbreden.
(V&D): lengte 18 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, met bloemstempels op het heft
en fleur-de-lis stempels op het lemmet. Vier gaten voor de bevestigingsband achter.
(V&D): lengte 11,5 cm; bovenkant van een schede met zeer kleine, dicht opeen gezette ruitvormige stempels,
op de achterkant komen er nog enkele voor. Vier gaten voor de bevestigingsband achter.
(Waag): lengte 20,5 cm; schede met ingedrukte lijnen waarbinnen dicht opeen gezette, zeer kleine fleur-de-lis
stempels, ook enkele stempels achter. Oorspronkelijk 4 gaten voor de bevestigingsband achter, bovenrand
licht gebogen om mesheft te tonen.
(V&D): lengte 8 cm; bovenkant van een schede als 7 met zeer kleine fleur-de-lis stempeltjes.
(Waag): lengte 10,5 cm; fragment van achterkant, ingedrukte contouren geven de plaats van een priem aan,
hierover kleine ruitvormige stempels (alleen summier aangegeven op tekening) en een ingekraste X er onder.
(V&D): lengte 18 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, het lemmet met wijd uit elkaar
gezette ruitvormige stempels. Op het heftgedeelte één rij rechthoekige stempels met een monsterachtig wezen
en enkele ruitvormige stempels.
(V&D): lengte 9 cm; klein fragment van een schede met rechthoekige veldverdeling, in het midden van ieder
veld een stempel van een 6-delig bloempje.
(V&D): lengte 11,8 cm; versleten schede met ingedrukte lijnen waarbinnen vage stempels van een 4-delige
bloem, 4 gaten voor de bevestigingsband achter.
(V&D): lengte 14,5 cm; lemmet-gedeelte van een nauwe, wat sikkelvormige schede met een kronkelend patroon van kleine gestempelde cirkeltjes.
(V&D): lengte 15,5 cm; schede van zeer hard, stijf leer, mesvorm in relief weergegeven, versiering van scherp
ingedrukte cirkels en lijnen. Gaten voor de bevestigingsband zijn ruw ingestoken achter.
(Boommarkt): lengte 12,5 cm; sterk geprofileerde subsidiaire schede met aanwijzingen voor een tweede subsidiaire schede met afzonderlijke opening. Naaigaatjes langs deze opening suggereren een voering. Stempelversiering, bloempjes en een Z-monogram.
(Boommarkt): lengte 17 cm; schede voor een gekromd mes, ingedrukte bladvormige versiering waaromheen
kleine ruitvormige stempels. Naad achter wat opzij geschoven om plaats te bieden aan een extra priemschede.
(Aalmarkt): lengte 18,5 cm; schede voor een gekromd mes, ingedrukte ranken tegen een gestippelde
achtergrond en enkele ruitvormige stempels hier en daar op heft en achterkant. Paarsgewijs geplaatste gaten
voor de bevestigingsband achter en ruimte voor een extra priem.
(V&D): lengte 16 cm; schede met ingedrukte versiering tegen een geprikte achtergrond, 'klaverbladen' op heft
en achter, schilden binnen ranken op lemmet. Vier gaten voor de bevestigingsband achter.
(Marktenroute): lengte 17 cm; schede van zeer dik leer met gedreven versiering van honden en hazen binnen
een omlijsting van ingedrukte ovalen en met gestippelde achtergrond. Vier gaten voor de bevestigingsband
achter.
(Boommarkt): lengte 25 cm; grote geprofileerde schede met ingedrukte plantaardige motieven. Uitsparing aan
de bovenrand en spleet in het heftgedeelte om uittrekken van het mes te vergemakkelijken. Aan de zijkant
geven contouren de plaats aan van een tweede mes met eigen opening en eigen leren binnenvoering.
(V&D): lengte 19 cm; fragment van een schede in twee vlakken verdeeld, met een licht ingedrukte bloem op
het lemmet. Eén bevestigingsgat is nog aanwezig.
(Boommarkt): lengte 21 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, verdere versiering van
licht ingedrukte schuine lijnen, 4 gaten voor de bevestigingsband achter.
(V&D): lengte 14,6 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, verdere versiering van licht gestippelde lijntjes. Het driehoekige profiel van het lemmet is zichibaar in het leer.
(V&D): lengte 14 cm; achterfragment van een schede met ingedrukte zig-zag lijn.
(V&D): lengte 6,5 cm; tipje van een schede met dichte ingekerfde (?) arcering.
(V&D): lengte 15,5 cm; versleten schede met ingedrukte lijnen en een aantal diepere steken die misschien een
bloemmotief aangeven. Vier slordig gesneden gaten voor de bevestigingsband achter.
(V&D): lengte 16,5 cm; versleten schede, vrijwel hetzelfde als 26, misschien met ingekerfd rankenmotief.
(V&D): lengte 13 cm; incomplete schede, waarschijnlijk voor een set van 2 messen van vrijwel gelijke grootte.
Contouren van tweede mes aangegeven, ingekerfde rankenversiering vóór, achter ingedrukte zig-zag lijn (cf.
24).
(V&D): lengte 16,5 cm; schede voor een nauw mes met plaats van een tweede aangegeven in contour, ingekerfde rankenversiering, 2 gaten voor de bevestigingsband achter.
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26

27

28

29

30.
31.

32.
33.

(V&D): lengte 16,5 cm; slecht bewaarde schede, in twee velden verdeeld, ingekerfde en gestoken versiering op
heft, indicaties van rankenversiering op lemmet.
(Marktenroute): lengte 12,5 cm; bovenkant van een ingewikkelde schede of foudraal met zijnaad en 6 spleetjes
langs de bovenrand voor de bevestigingsband, alsmede twee 'tunnels' achter, misschien voor bevestiging van
een kap. Contouren van 2 kleine apparaten vóór aangegeven, ieder met eigen opening en waarschijnlijk gevoerd. Achter is een derde apparaat aangegeven, in de tegenovergestelde richting. Ingedrukte lijnen en ingekerfde rankenversiering.
(V&D); lengte 42 cm; incomplete dolkschede met ingekerfde rankenversiering en de contouren van een tweede
mes met eigen opening aangegeven vooraan. Rechter achternaad weggesneden. Plat uitgetekend.
(V&D): lengte 11,2 cm; weggesneden puntje van mes of dolkschede, met ingekerfde rankenversiering op een
gestippelde achtergrond en met ingedrukte zig-zag lijnen achter. Het dunne kalfsleer is gewikkeld (gelijmd?)
over een voering van stug leer.
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34.
35.

36.

(V&D): lengte 14 om; schede in zeer slechte staat, alleen een klein gedeelte van ingekerfde versiering getekend.
(Boommarkt): lengte 27,5 cm; fraaie voering, vleeskant naar buiten, achternaad met nette overhandse steek
genaaid, met mesvorm in relief aangegeven. Alleen een zeer klein fragment van de dunne buitenschede
bewaard op het heft, met ingekerfde bloem. Vage indrukken elders op de voering geven aan dat de ranken
over het geheel getrokken waren.
(Boommarkt): lengte 23 cm; schede in twee vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, met onzorgvuldig ingekerfde, hoekige ranken en gestempelde cirkels. Vier gaten voor de bevestigingsband achter.

Tijdens de opgraving 'Hartebrugschool' werden twee scheden geborgen uit spoor 22, dat midden tot laat 14de eeuw
gedateerd kan worden (van Driel-tvlurray 1984). Zij worden hier ook beschreven omdat zij grote gelijkenis met de scheden uit de Boommarkt tonen.
37.
38.

(Hartebrugschool): lengte 23 cm; schede in vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, met ingekerfde ranken
versiering in beide vlakken. 4 gaten voor de bevestigingsband achter.
(Hartebrugschool): lengte 19 cm; schede in vlakken verdeeld door ingedrukte lijnen, versiering van ingedrukte
lijnen en een ingekerfde bloem, 4 gaten voor de bevestigingsband achter.

Voeringen: alle met vleeskant naar buiten
39.
40.
41.
42.
43.
44.

(Vismarkt): lengte 17 cm; voering voor de punt van een dolk of zwaard.
(V&D): lengte 15 cm; voering voor de punt van een dolk of zwaard.
(V&D): lengte 22 cm; voering voor een zwaardschede, naaigaatjes langs bovenrand geven aan dat alleen de
punt versterkt was.
(Boommarkt): lengte 10 cm; voering voor messchede.
(Boommarkt): lengte 11 cm; voering voor messchede.
(Waag): lengte 24 cm; stug leer, naaigaatjes langs de rand, maar niet in vorm gevouwen: misschien een
binnenvoering voor een secundaire schede (cf. 20).

GORDELS (uit V&D gebied) .
1.
2.
3.
4.
5.

6.

(31) x 3.3 cm; zwaardriem van rundleer 0,3 cm dik, oorspronkelijk dubbel gevouwen en bevestigd met leerband geregen door drie spleten (afb. 19a).
(31) x 2cm; gordel met ijzeren gesp, rundleer 0,5 cm dik (afb. 19c).
(29) x 3cm; gordel met metalen applieken (3 aanwezig) (afb. 19b).
(22,5) x 1,3 cm; smalle gordel met paarsgewijze geplaatste nieten voor metalen applieken (afb. 19d).
(90) x 1,7 cm; smalle gordel met corrosie-sporen aan één uiteinde, mogelijk afkomstig van de gesp en 4
gaatjes omgeven door nietjes en indrukken van metalen applieken die misschien te maken hebben met ophanging van b.v. een beurs.
(15) x 1,6 cm; riem (?) secundair gesneden uit een versierde schede, dun kalfsleer met stempelversiering
(Waag) (afb. 18).

Afbeeldingen
c
§>

afb. 9; zwaardscheden nrs. 21, 23, 35, 73, 78;
messcheden nrs. 14, 18, 20, 23, 28, 33

A. Visser (IPP)

§

afb. 13, 14; zwaardscheden nrs. 5, 7, 36, 52, 56, 66-70;
messcheden 27, 29, 37, 38

J.E. Diltz

CD

zwaardschede nr. 65; messcheden nrs. 1, 2, 4-6, 8, 10-13, 15, 17, 21,
22, 24-26, 30-32, 34-36, 39-43
J.L Nederlof
afb. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19; zwaardscheden nrs. 1, 6, 9,
15, 26, 28, 42, 44, 45, 58, 60, 62, 71, 75-77; messcheden nrs. 9,
16, 19, 44

B. Brouwenstijn (IPP)

afb. 1

J.J.H. Hoogvliet (DCW)

Foto's
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