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TEN GELEIDE 

Het voor u liggende exemplaar van Bodemonderzoek in Leiden is voor de tweede maal in successie een 
dubbelnummer. Het betreft ditmaal de jaren 1990 en 1991. Voor deze vorm is wederom gekozen, omdat 
de activiteiten op archeologisch terrein dermate zijn afgenomen dat het niet verantwoord is geweest een 
verslag over alleen het jaar 1990 te laten verschijnen. 

Verheugend is dat na de publicatie van de resultaten van het onderzoek van de leervondsten uit de 
"Marktenroute" in de jaren 1979 en 1980 door Dr. C. van Driel-Murray in Bodemonderzoek in Leiden 
11/12, in deze uitgave de resultaten van het onderzoek van de keramiek, de metaalvondsten en het bot-
materiaal konden worden opgenomen. Hierdoor is (eindelijk) het totale vondstcomplex uit de markten
route gepubliceerd. 

Aan de uitbreiding van het archeologisch onderzoek richting bouwhistorisch onderzoek is verdere invul
ling gegeven. 

Gezien de hierboven gememoreerde afname van de activiteiten op archeologisch terrein moet met een 
nog lagere frequentie van Bodemonderzoek in Leiden rekening worden gehouden. 
Los hiervan beëindigt de huidige redactie thans na meer dan 10 jaar haar werkzaamheden en spreekt de 
hoop uit dat het archeologisch bodemonderzoek in Leiden en de rapportage hiervan in de toekomst zal 
worden voortgezet. 

De redactie 



Het opzetten van de tentoonstelling 



VERSLAG OVER DE JAREN 1990 EN 1991 

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 bodemon
derzoek (het betreft hier steeds noodonderzoek op die plaatsen waar het bodemarchief ver
stoord 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 071-254826 of 254710. 

Medewerkers 

Drs. M. Smit hield zich in deze periode bezig met het veldwerk en het uitwerken van de daaruit verkre
gen gegevens terwijl zij bovendien medewerking verleende aan de hieronder vermelde tentoonstelling. 
Drs. E.V. Henry-Buitenhuis bereidde een tentoonstelling voor in de Orangerie van de Leidse Hortus 
Botanicus en maakte een begin met het invoeren van alle mobiele vondsten in een computerbestand. 
Mevrouw H. Suurmond-van Leeuwen belastte zich wederom met het management en de administratie. 
In mei 1991 verliet drs. M. Smit de dienst om de functie van gemeentelijk archeoloog in de gemeente 
Kampen te aanvaarden. 
Drs. E.V. Henry-Buitenhuis ging per 1 april 1991 voor enige maanden met verlof in verband met zwan
gerschap en nam per 1 september daaropvolgend ontslag teneinde de functie van conservator/beheerder 
van het Museum Bredius te 's-Gravenhage te aanvaarden. 
Voor de voorziening in beide vacatures werd een voorstel gedaan. 

Stages 

De samenwerking met de vakgroep Middeleeuwse geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden en de 
Gemeentelijke Archiefdienst resulteerde in een stage van drs. M. Dolmans. Deze heeft getracht alle tot 
nu bekende gegevens over het Castellum Matilo ca. aan het licht te brengen en ondernam een speur
tocht naar de her en der in Nederland verspreide bodemvondsten van "Roomburg" om deze daarna te 
beschrijven en in een stagerapport vast te leggen. 

Publiciteit 

Van 20 juli tot 12 augustus 1990 werd in de Orangerie van de Hortus Botanicus aan het Rapenburg een 
expositie van bodemvondsten gehouden onder de titel "WAT EEN VONDST". 
Deze activiteit was een van de manifestaties die in het kader van het 400-jarig bestaan van de Hortus 
heeft plaatsgevonden. De archeologie tentoonstelling mocht zich in een grote belangstelling verheugen. 

In de Openbare Bibliotheek en vitrines van het Stadsbouwhuis werden kleine exposities verzorgd. 

Archeologische Begeleidingscommissie 

Over de afgelopen periode is geen verslag ontvangen. 



Projecten 

Thans volgen, alfabetisch gerangschikt, de projecten waaraan in de jaren 1990 en 1991 aandacht werd 
besteed; het jaar van uitvoering is bij elk project vermeld. De afbeelding hieronder toont de locaties van 
de binnen de singels gelegen projecten, aangeduid met een genummerde stip. 
Grootschalig onderzoek vond in de afgelopen twee jaar niet plaats. Er werd aandacht besteed aan een 
groot aantal kleinere projecten zoals de restauratie en verbouwing van panden in de binnenstad. De 
resultaten waren nogal teleurstellend. Dat komt doordat bij verbouwingen door de aannemer weinig 
meer gegraven wordt en er meestal zeer snel een betonvloer werd aangebracht. Anderzijds is dit weer 
een goede zaak omdat er daardoor ook weinig wordt vergraven en voor de volgende generaties archeo
logen het bodemarchief ter plaatse nog (redelijk) in tact is. 

Locaties waar in 1990 en 1991 onderzoek plaatsvond 
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BLAUWPOORTSBRUG (1991) 

BREESTRAAT 85 (1990) 

HAAGSCHE SCHOUWWEG 
CREMATORIUM RHIJNHOF (1991) 

HAVENKADE/KIJFGRACHT (1990) 

In 1991 werd een begin gemaakt met de restauratie 
van de in 1910 gebouwde Blauwpoortsbrug over het 
Galgewater en waarvoor de brug tot de waterlijn 
gesloopt diende te worden. Aangezien van de voor
ganger van de brug in 1910 alle funderingen zijn op
geruimd is bij de huidige restauratie geen bouwhisto
risch onderzoek meer mogelijk. 

Dit pand in het oudste deel van de stad werd volledig 
verbouwd. De mogelijkheid bodemonderzoek te ver
richten bleek echter gering. Alleen de kleine achter
plaats grenzend aan de Langebrug werd engiszins 
uitgegraven. Een hier aanwezige beerput werd 
's nachts door schatgravers geleegd. Door aanwezig
heid van de ingegraven beerput, een waterput en een 
gemetseld riool was geen zinvol onderzoek mogelijk. 
Het aanvankelijke plan om de kelder onder het pand 
te verdiepen is uiteindelijk niet uitgevoerd. 

Aan de westzijde van Leiden werd even ten noorden 
van de Rijn, gestart met de bouw van een crematori
um. Omdat het hier een terrein op een deel van de 
strandwal betreft werden de graafwerkzaamheden 
nauwlettend gevolgd. Deze waren echter beperkt van 
omvang en leverden archeologisch gezien geen gege
vens op. 

Bij de aanleg van een huisriolering achter nieuwbouw-
panden aan de Havenkade hoek Kijfgracht stootte 
men op vrij zware funderingen (afb. 1). Het grootste 
stuk metselwerk van 150 bij 250 cm had een steen-
maat van 22x10,5x4,5 cm. De hoogte (van de aanwezi
ge fundering) bedroeg 130 cm. De verwachtingen wa
ren meteen hoog gespannen aangezien de locatie van 
het 14de eeuwse "kasteel" Uyttenwaerde precies in dit 
gebied moet worden gezocht. 

Afb. 1 Funderingsresten Havenkade 
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Nader onderzoek wees echter uit dat de restanten van 
veel jongere datum moesten zijn en worden toege
schreven aan een van de vele scheepswerven die vanaf 
de 16de tot in de 19de eeuw langs de Rijn (Havenka-
de) waren gevestigd. 

HOGEWOERD 12 (1991) Tijdens de verbouwing van enige panden aan de Ho-
gewoerd tot winkels en appartementen werd een 
vroeg 15de eeuws keldergewelf aangetroffen. De van 
fraaie kruisbogen voorziene ruimte wordt geheel intact 
gelaten. Mogelijk wordt in de naaste toekomst de 
plavuizen vloer nog verwijderd teneinde de stahoogte 
van de kelder te vergroten. 
Voor een beschrijving en opmetingstekening zie 
pag. 46 

KORT GALGEWATER 14-16 (1991) 

KORT GALGEWATER 22 
STADSTIMMERWERF (1990) 

Ten behoeve van nieuwbouw zullen enige panden van 
voorheen stalhouderij/garage Blonk worden gesloopt. 
Hierop vooruitlopend werd op het binnenterrein en in 
het pand een aantal sleuven gegraven om inzicht te 
krijgen in de opbouw van het terrein. Gehoopt werd 
iets van de oude noordelijke Rijnoever te vinden. Het 
terrein bleek helaas, o.a. door een aantal ingegraven 
waterkelders te zeer verstoord. Op een diepte van 
140-180 cm onder het maaiveld was een rivierafzetting 
te zien in de vorm van zand- en kleilensjes. Bij de 
algehele sloop van de panden zal zich misschien nog 
een tweede mogelijkheid tot onderzoek voordoen. 

Gedurende enkele jaren werd gewerkt aan de restau
ratie van de Stadstimmerwerf en de erachter gelegen 
graanschuur. Door de ambachtelijke werkzaamheden 
sinds de bouw van de panden in 1612 was de bodem 
tot op grote diepte verontreinigd. De grond van het 
terrein werd tot een diepte van ruim 5 meter wegge
graven (ook onder de panden). Een viertal 17de/18de 
eeuwse waterkannen was het enige dat bij deze werk
zaamheden aan het licht kwam. 

NIEUWE RIJN 94 (1990) Tijdens de restauratie van dit pand op de hoek van de 
Vestestraat werden delen van een zware fundering 
aangetroffen (afb. 2). 

• 

Afb. 2 Deel stadsmuur onder Nieuwe Rijn 94 
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In eerste instantie zijn alle funderingen die in het 
zicht kwamen opgemeten en getekend. 
De voorlopige conclusie is dat het een deel van de 
stadsmuur betreft met de aanzet van een steunbeer. 
Het te onderzoeken oppervlak was echter te klein om 
een goed oordeel te vellen. 
Het is wenselijk te zijner tijd vöör het pand in de 
Vestestraat een klein onderzoek te doen om te zien of 
de stadsmuur daar nog te traceren is. De richting van 
de gevonden muur is geheel in overeenstemming met 
de eerder aangetroffen delen van de stadsmuur aan 
de Vestestraat en aan de oever van de Nieuwe Rijn. 
De gevonden fundering is niet verwijderd doch onder 
een betonvloer aan het zicht onttrokken. 

POTTENBAKKERSGANG (1990) Na de sloop van een pandje aan de Minnebroeders-
gracht hoek Pottenbakkersgang werd een onderzoek 
ingesteld naar mogelijk afval en de oven van een 
pottenbakkerij. Inderdaad werd een vrij geringe hoe
veelheid scherven, onmiskenbaar pottenbakkersafval, 
alsmede aanwijzingen voor het vroegere bestaan van 
een bedrijf aangetroffen (afb. 3). 
Op blz. 19 is de beschrijving van dit onderzoek opge
nomen. 
In november deed zich na de sloop van nog enige 
pandjes wederom een mogelijkheid tot onderzoek 
voor. Hier werd echter geen spoor van een pottenbak
kerij aangetroffen. Ook werd in de achtertuin van het 
pand Havenkade 18, grenzend aan de Pottenbakkers
gang, door welwillende medewerking van de eigenaar, 
het Aannemingsbedrijf Bik & Brederveld, enig graaf
werk verricht. Evenwel zonder resultaat. 

10. RIJNSBURGERWEG 100 
HET EYSINGAHUIS (1990) 

Door prof. Eysinga werd in 1927 een villa aan de 
Rijnsburgerweg op het terrein van het voormalige 
klooster Mariënpoel gebouwd. Deze villa stond be
kend onder de naam "Eysingahuis". Reeds tijdens de 
bouw werden delen van de fundering van het klooster 
of bijgebouwen hiervan aangetroffen en ingemeten. 
Prof. Eysinga het de gevonden kloostermoppen onder 
zijn terras verwerken. 

Afb. 3 Pottenbakkersafval 
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In 1990 werd het pand gesloopt (pogingen om het op 
de gemeenteüjke monumentenlijst te plaatsen hadden 
geen succes) om plaats te maken voor een aantal 
villa's. 
Tijdens het bouwrijpmaken van het terrein werd geen 
enkele aanduiding van vroegere bebouwing aangetrof
fen. 
De kloostermoppen werden verwijderd. 
Ook jammer genoeg geen spoor van het "graf van een 
reus" dat in 1927 ter plaatse zou zijn gevonden en 
waarvan een opmetingstekening van de gemeentelijke 
hoofdopzichter G. van der Mark uit 1946 melding 
maakt en waaruit (?) toen een aardewerken kandelaar 
tevoorschijn is gekomen. 
Bijgaande tekening van de heer Ypey van de ROB 
afb. 4 getuigt hiervan. 
Ook de loop van vroegere grachten werd niet gezien. 

Afb. 4 Kandelaar, bodemvondst 1927 
LHDEN 

11. RIJKSWEG 44 (1990) Bij de aanleg van de aansluiting van de Leidse Ples-
manlaan op de provinciale weg S4, de ir. G.J. Tjalma-
weg, de nieuwe weg naar Valkenburg waarvoor in de 
jaren 1985 en 1986 de opgraving van het Romeinse 
grafveld "Valkenburg" moest plaatsvinden, werd op de 
grens van Leiden en Oegstgeest door de heer J. Val-
star te Rijnsburg met behulp van een metaaldetector 
een tweetal vroeg-middeleeuwse munten gevonden. 
Deze vondst was het startsein voor een kleine veldver-
kenning. Op blz.KBis een verslag van dit onderzoek 
van de hand van de Provinciaal Archeoloog opgeno

men. 
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12. SINT JACOBSGRACHT (1990) 

Afb. 5 Situatie leidingstelsel Liernursysteem 

Tijdens de vernieuwing van het riool in deze gracht 
werd een deel van een leidingstelsel aangetroffen dat 
deel uit heeft gemaakt van het zgn. Liernurstelsel. 
Ir. Charles Liernur heeft omtrent het midden van de 
19de eeuw een poging gedaan om een betaalbaar (en 
mogelijk zelfs winstgevend) systeem te ontwerpen voor 
het tegenhouden van de lozing van faecaliën in de 
grachten. Over het wel en vooral het wee van dit 
systeem is een interessant artikel verschenen van de 
hand van L. Barendregt in Het Leids Jaarboekje van 
1988 pag. 78 e.v. Op afb. 5 zijn de thans verwijderde 
resten van dit systeem ingetekend. 
Zij bestonden uit ronde ijzeren buizen 0 125 mm en 
werden aangetroffen op de plaatsen die de planteke
ning (zie het L.J.) aangeeft. 
Bijzonder was dat de diepteligging van de leiding 
richting St. Jacobsgracht door een bajonetstuk (twee 

NIEUW RIOOL «500 

LIERNUR-STELSEL 

BRUGHOOFDEN; TPV NIEUW RIOOL GESLOOPT 

OVERKLUIZING; GEDEELTELIJK GESLOOPT 

Afb. 6 'Toegangskoker" Liernursysteem 

bochten met een verticaal buisgedeelte) plotseling 
wijzigde. De reden daarvan is niet bekend. Vrijwel 
direct na het bajonetstuk, in het diepst gelegen lei
dinggedeelte, bevond zich op de leiding een recht
hoekige bak die aan de bovenzijde met boutverbindin
gen was gesloten. Het desbetreffende leidinggedeelte 
en de bak bestonden uit één (gietijzeren) stuk 
(afb. 6). Waarschijnlijk betreft het een "toegangsko
ker" tot de leiding met het oog op reiniging en waar
schijnlijk in verband met het bajonetstuk, dat gemak
kelijk aanleiding tot verstoppingen kan geven, aange
bracht. 
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Afb. 7 Situatie stadsmuur in Spilsteeg 8-12 

13. SPILSTEEG 8-12 (1991) 

14. ZIJLPOORTSBRUG (1991) 

Bij de restauratie en de daarvoor vereiste gedeeltelij
ke sloop van een 4-tal weverswoninkjes werd direct 
onder het vloerniveau een deel van de 14de eeuwse 
stadsmuur aangetroffen. H.A. van Oerle heeft in zijn: 
"Leiden binnen en buiten de Stadsvesten" de plaats 
van de omwalling reeds aangegeven. Op afb. 7 is de 
thans gevonden situatie weergegeven die exact klopt 
met de reconstructietekening van Van Oerle. In een 
van de panden werd nog een stenen trapje naar een 
verlaagd (kelder)gedeelte opgemeten. Bouwhistorisch 
onderzoek van de pandjes, de locatie en de bewoners 
werd op verzoek van de Afdeling Monumentenzorg 
van de gemeente verricht. 

Bij de in 1991 gestarte restauratie van de Zijlpoorts-
brug was de situatie gunstiger dan bij de Blauwpoorts-
brug. De te restaureren brug dateert uit 1675 en is 
nadien weliswaar in de 20ste eeuw van uitkragende 
trottoirs voorzien en is de oostelijke doorvaart bijna 
tweemaal zo breed gemaakt doch onder water zijn 
geen wijzigingen aangebracht. Tijdens de werkzaam
heden vond bouwhistorisch onderzoek plaats. 
Bij de stadsuitbreiding van 1644 werd een houten 
brug over de toen juist gegraven Herensingel aange
legd. Het water was toen slechts 28 meter breed 
(thans ruim 50 m). In 1675 verving men de houten 
brug door de ons bekende gemetselde boogjesbrug. 
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Afb. 8 Onderzoek fundering Zijlpoortsbrug Tijdens de restauratie bleek dat voor deze brug ge
bruik is gemaakt van de fundering van de eerste brug. 
De overspanning van de bogen is dus niet helemaal 
willekeurig maar was de afstand tussen de houten 
jukken van de eerste brug. Het was uiteraard voorde
lig om op de palen van de paaljukken van de oude 
brug te bouwen. Ook ligt de huidige brug niet recht 
voor de poort. Voor een uitgebreid bouwhistorisch 
verslag zie pag. 119 

Behalve bovengenoemde projecten werd zoals gewoonlijk weer veel tijd besteed aan het "nalopen" van 
een groot aantal locaties in de stad waar verbouwingen danwei grondwerkzaamheden plaatsvonden. Er 
werden echter geen noemenswaardige sporen van het bodemarchief meer aangetroffen. 

Afbeeldingen 

afb. 1,2 
afb. 3, 8 
afb. 4 
afb. 5 
afb. 6 
afb. 7 
afb. pag. 10. 

foto M. Smit 
foto H. Suurmond-van Leeuwen 
tekening J. Ypey (R.O.B.) 
tekening B.H.A. Smits 
foto L. Barendregt 
tekening W.J. v.d. Laan 
tekening Directie Civiele Werken 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Stadswerf 
Willem Barentszstraat 12 
2315 TX Leiden 
071-254826/607 
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cöe Tottebacker. 
fytaagd in uw Vatvanaatde, 
Ë en Schal 'van meerder M/aacde. 

Het aarde Iml, van hem gemaakt, 
Gaat heen en weec, om. dienst te geven, 

So o lange tot het stucken raakt: 
Celijck het brosse men's* lyck leven 5 

Een aarde Val naat sienkjek deel, 
$û ander sWeL delïreiickv&xdheel 
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VROEG-17DE-EEUWS POTTENBAKKERSAFVAL UIT DE POTTENBAKKERSGANG TE LEIDEN 

P.Bitter 

Inleiding 

De Pottenbakkersgang is een steeg aan de westkant van de Minnebroersgracht, in het woonblok dat 
wordt omgeven door de Haven, Minnebroersgracht, Zuidsingel en Kijfgracht. De naam herinnert aan de 
vroegere aanwezigheid van pottenbakkers.1 

Bij de sloop van enkele panden aan de zuidkant van deze steeg werd door de stadsarcheologe M. Smit 
op 11 en 12 juli 1990 een kleinschalig onderzoek verricht. Nadat bij het wegbreken van een betonnen 
vloer enkele misbakken potscherven waren gevonden, werd met de graafmachine een proefsleuf gegra
ven. De sleuf werd aangelegd op de achtererven van de percelen Zuidsingel 42-48 in de lengte langs de 
steeg2 en was 1,5 tot 2 meter breed en ca. 10 meter lang. Er werd een ongeveer ronde kuil aangetroffen 
met een doorsnede van ca. 1 meter. De kuil was gevuld met grote brokken vette grijze klei, veel mortel-
of kalkgruis, enkele brokken turf, geglazuurde brokstukken van dakpannen, -tegels en bakstenen, en 
misbaksels van roodbakkend aardewerk. Een deel van de kuil was verstoord. Een eerste indruk was, dat 
het aardewerk uit de 2de helft van de 16de of de 1ste helft van de 17de eeuw moest stammen. De kuil 
was ingegraven in een oudere, waarschijnlijk veel grotere kuil, die was gevuld met puingruis, mortel- of 
kalkgruis en rulle grond. De steile wanden van de grotere kuil doen de gedachten in de richting van 
kleiwinning gaan. Er werden verder enkele funderingen en paaltjes ingemeten, maar er kon geen relatie 
gelegd worden tussen deze sporen en de kuilen. 
In deze bijdrage worden de vondsten uit de kuil met pottenbakkersafval beschreven. De vondsten zijn 
voorbewerkt door M.Smit, die de scherven heeft uitgezocht en een gedetailleerde inventarisatie heeft 
gemaakt van de gevonden bakstenen, dakpannen en -tegels. Door aanvaarding van een andere werkkring 
is zij niet aan publikatie toegekomen. 

Afb.l Situering van de vindplaats. De vindplaats is met een stip aangegeven. 
1 = huis van Jan Corsz.; 2 = pottenbakkerij van Jan Corsz.; 3 = pottenbakkerij van Pieter Willemsz. 
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Historische gegevens over de Pottenbakkersgang 

De vroegste gegevens omtrent het gebruik van het terrein stammen uit de 16de eeuw. In 1550 vervaardig
de Pieter Sluyter een kaart van de kalk- en steenovens ten behoeve van een rechtszaak. De kaart toont 
een "calckoven" op de zuidoever van de Oude Rijn buiten de (oude) Zijlpoort, de latere Haven. Op de 
kaart van Pieter Bast uit 1600 is hier al een reeks grote rechthoekige erven met huizen afgebeeld. De 
erven werden aan de achterzijde begrensd door een sloot, de latere Zuidsingel. Volgens Van Oerle 
bevonden zich hier tussen 1550 en 1600 scheepmakerijen, een lijmwerf en kalk- en steenovens.3 In 1602 
werd deze wijk door het stadsbestuur ontwikkeld tot een Voorstad en in 1604 waren er al 111 huizen 
gebouwd.4 De huizen stonden dicht opeen op kleine percelen. De dichte bebouwing zoals die is weerge
geven op de kaarten van J. Blaeu uit ca. 1646 en Johannes Dou uit 1649, is nog herkenbaar op de kadas
trale minuut van 1827. Deze percelering is tot op heden aanwezig. 

Vanaf 1605 is er sprake van pottenbakkers in het gebied.5 De steeg werd in 1607 "de poort van Jan 
Corsz." genoemd, naar de stichter. Jan Corsz. bezat destijds een vrij uitgebreid stuk terrein aan de Oost
zijde van de Kijfgracht. Te rekenen vanaf de Zuidsingel was een van de eerste percelen het eigendom 
van Bartholomeus Corsz., stoeldraeyer, zoon van Cors Bartholomeusz., coman. Het perceel ernaast was 
op 13 mei 1604 door de burgemeesteren van Leiden verkocht aan Jan van de Kerckhove, die het op 7 
juni 1605 weer verkocht aan Jan Corsz., pottenbakker, eveneens een zoon van Cors Bartholomeusz. Jan 
heeft projectontwikkeling toegepast: hij legde over zijn erf een gang naar de Minnebroersgracht aan, 
zette kleine erfjes erlangs uit en verkocht deze successievelijk, de laatste paar via een publieke verkoop -
al mislukte die nog bij een van de twee. Dit huis, gesitueerd naast de poort aan de Kijfgracht, bleef dan 
ook in de familie. Op 28 februari 1607 is sprake van "zijne huysinge, erve ende potbackerye, staende ... 
aen de oostsijde van de Kijffgrafte".6 Het huis werd evenwel niet door Jan Corsz. zelf bewoond. Hij 
bezat namelijk ook een pottenbakkerij aan de Uiterstegracht en daar woonde hij blijkbaar, want vanaf 
die gracht werd op 3 juni 1612 een kind van Jan Corssen begraven en op 13 juni 1612 Jan Corssen zelf. 

De pottenbakkerij aan de Uiterstegracht werd na zijn dood nog voortgezet, maar of dit ook het geval 
was aan de Kijfgracht is niet zeker. Jan was als jongman van Leiden op 29 maart 1604 in kerkelijke 
ondertrouw gegaan, met als getuige zijn vader Cors Bartholomeusz., met de in Monnickendam geboren 
en wonende Marijtgen Willemsdr. Carper. Zijn weduwe ging op 4 januari 1613 in kerkelijke ondertrouw 
met de pottenbakker Jan Bancx of Bangs, jongman van Maastricht, die als getuige Jans Jansz., potten
bakker, had. Deze Jan Bancx erkende op 22 oktober 1622 een bedrag van ƒ 300 schuldig te zijn aan 
"Cornelis Daemsz. Hoochberch, woonende ter Goude, spruytende uyt saecke van potloot hem gelevert". 
Hij stelde als zekerheid voor de betaling zijn huis, erf en pottenbakkerij aan de westzijde van de Uiter
stegracht, alsmede zijn huis en erf aan de oostzijde van de Kijfgracht, ten zuiden van de "Pottebacker-
spoort".7 Als er toen nog een pottenbakkerij behoord zou hebben bij het huis aan de Kijfgracht, zou dat 
wel vermeld zijn. Het huis verkocht hij tenslotte op 23 november 1634. 
Een aantal van de door Jan Corsz. afgesplitste huisjes aan de gang kwam in 1629 in handen van Samuel 
Willemsz., vormdraeyer, maar een pottenbakkerij wordt daarbij niet vermeld. Het is onduidelijk wat men 
onder een vormdraaier verstond - dit zou een werknemer van een pottenbakkerij kunnen zijn (die dan 
niet per sé in de directe nabijheid hoeft te staan) maar ook een houtbewerker. 

In dezelfde periode is er sprake van een tweede pottenbakker, Pieter Willemsz. Op 16 oktober 1606 
kocht hij een perceel aan de westzijde van de Minnebroersgracht, direct ten noorden van de gang. Op 
17 februari 1609 sloten Pieter Willemsz en Jan Corsz. een contract, mogelijk over de afvoer van hemel
water dat van de pottenbakkerij van Jan op het erf van Pieter droop. Hij ging hier blijkbaar ook wonen, 
want op 18 november 1611 werd een kind van Pieter Willemsz. van buiten de Zijlpoort begraven en op 
12 maart 1617 Pieter Willemsz. van buiten de Zijlpoort zelf. 
Hij was op 11 mei 1589 in kerkelijke ondertrouw gegaan als afkomstig uit het Land van Waes, met als 
getuige Cornelis Adriaensz., zijn meester, met Trijn Jansdr. uit Leiden. Een eventuele voortzetting van 
het bedrijf ging blijkbaar met problemen gepaard. Met als voogd haar zoon Jan Pietersz., pottebacker, 
verkocht de weduwe op 16 november 1619 "een huys ende erve met een pottebackerije daer achter", 
belendend aan de zuidkant "eensdeels Arien Florisz. ende daeraen de pottebackerije eertijts toegecomen 
hebbende Jan Corsz.", aan Job Arentsz. van Schavenvelt, stadsschrijnwerker. Blijkbaar ging er bij deze 
verkoop iets verkeerd want er trad anderhalfjaar later ineens een deurwaarder op als curator over haar 
boedel en die verkoopt bij onwillig decreet op 21 juli 1621 alsnog aan Job Arentsz. van Schavenvelt. Het 
is niet bekend of deze het bedrijf heeft voortgezet. Na zijn dood, in 1630, verkocht zijn notaris Joost van 
Sandwech het perceel op 23 juni 1633 aan iemand uit de textiel en voortaan waren de opvolgende eige
naren werkzaam in de textiel. Als de pottenbakkerij onder Van Schavenvelt nog gewerkt heeft, zal die 
vermoedelijk in 1630 een stille dood gestorven zijn. 
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Er waren dus tegelijkertijd twee pottenbakkerijen naast elkaar aan de Minnebroersgracht. De lokatie van 
de pottenbakkerij van Jan Corsz. is niet nauwkeurig bekend maar hij grensde aan die van Pieter Wil-
lemsz. - het meest waarschijnlijk is een lokatie aan het einde van de steeg bij de Minnebroersgracht. Het 
bedrijf van Pieter Willemsz. stond ten noorden ervan. 
Hoogstwaarschijnlijk is het pottenbakkersafval afkomstig van de werkplaats van Jan Corsz. of diens op
volger en is dus na 1605 en voor 1622 begraven.8 De oudere kuil, die puin en veel kalkresten bevatte, zou 
verband kunnen houden met de 16de-eeuwse kalk- en steenovens. 

Technische aspecten van de pottenbakkerij 

Het vormen van de potten 
Alle potten zijn gemaakt van een fijne klei waarvan de zandfractie met het blote oog nauwelijks waar
neembaar is (kleiner dan 0,25 mm). Het baksel heeft een bleke rode kleur, met uitzondering van de 
fragmenten die door een ovenfout donkerrood tot donkerbruin verkleurd zijn. Verondersteld wordt dat 
de pottenbakker klei gebruikte die in de directe omgeving van Leiden is gedolven. 

Aan de produkten valt vaak nauwelijks te zien op welk type draaischijf ze zijn gevormd. De bovenhelft 
van een aantal potten vertoont echter gelijkmatige fijne draairibbels die een draaischijf met een constan
te snelheid doen vermoeden: een blokschijf of schopschijf.9 

De heer L. Jacobs, wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Aardewerktechnologie van de 
Vakgroep Archeologie van de Universiteit van Leiden, heeft de scherven van de Pottenbakkersgang 
onderzocht en in overleg met de auteur de vormtechniek van enkele potten gereconstrueerd.10 

De meeste potten zullen zijn vervaardigd door de pot in één keer vanuit een klomp klei te draaien op 
een draaischijf. 
Er is echter een aantal potten waarvoor een afwijkende techniek is toegepast: een opbouw in twee ge
deelten, waarbij de bovenhelft is gedraaid uit een aangezette rol klei. 
Op afb. 2 zijn de verschillende fasen van deze opbouw in twee gedeelten gereconstrueerd voor een grote 
kookpot. 
Deze techniek is alleen herkenbaar bij de grotere wijde potten, namelijk de grotere grapen, kamerpotten 
en grote kommen. Sommige eetkommen lijken ook zo gemaakt te zijn, te oordelen naar verschillen in 
draaisporen en wanddikte van de bodem en bovenrand, en schraapsporen binnenin. 
Volgens L.Jacobs is deze methode om grote wijde potten te vormen eenvoudiger en sneller dan het 
geheel draaien. Het is zelfs de vraag of het geheel draaien van een dergelijke grote vorm met de ge
bruikte klei wel mogelijk was, aangezien de klei dan erg ver moest worden uitgerekt. 

Slechts op enkele stukken komt aan de binnenzijde een engobe voor van witbakkende klei. Het gaat om 
3 eetkommen (als afb. 4:G), een grote kom (afb. 5:B) en 1 rand- en 1 bodemfragment van borden of 
kommen. De engobe is geel geglazuurd, met uitzondering van 1 eetkom met groen geglazuurde engobe. 
Opvallend is het ontbreken van versiering in ringeloortechniek. Het gaat onmiskenbaar om erg eenvou
dig, sober gebruiksaardewerk. 

Onderzoek van middeleeuwse aardewerktechnologie is in Nederland nog weinig gevorderd sinds het 
baanbrekende werk van Van der Leeuw in de jaren zeventig. Van der Leeuw onderzocht onder meer 
vroeg-middeleeuws aardewerk uit het Rijnland en 14de-eeuws aardewerk uit Haarlem. Hij ontdekte 
allerlei sporen op de fragmenten die inzicht geven in de methoden om potten uit klei te vormen en om 
ze in de oven te stapelen, en in fouten in het bakproces. Hij baseerde zich hierbij op onderzoeksmetho
den die door Franken en Kalsbeek, destijds werkzaam bij het Instituut voor Palestijnse Oudheidkunde te 
Leiden, waren ontwikkeld voor aardewerk uit opgravingen in het Nabij Oosten.11 Inmiddels wordt dit 
onderzoek voortgezet door het Instituut voor Aardewerktechnologie van de Vakgroep Archeologie van 
de Universiteit van Leiden. 

Glazuren en bakken 
Na het drogen worden de potten in de oven gebakken. Er zijn enkele fragmenten van zogenaamd "bis
cuit", een ongeglazuurd halffabrikaat. De pottenbakker bakte blijkbaar in twee fasen: na een eerste bak
proces zonder glazuur werden de potten uit de oven gehaald om het glazuur aan te brengen, vervolgens 
werd de oven opnieuw gevuld en gestookt voor het smelten van de glazuur. Deze werkwijze, die behalve 
veel extra werk ook meer brandstof kostte, leverde een besparing op het loodglazuur op doordat de 
misbaksels van het eerste bakproces werden uitgesorteerd. Bij ovenafval uit Utrecht uit ca.1400 werd 
eenzelfde werkwijze geconstateerd. Pottenbakkers uit Haarlem bakten een eeuw eerder echter hun gegla
zuurde potten in één keer.12 
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Onze Leidse pottenbakker had er een goede reden voor, want hij gebruikte bij het glazuren veel meer 
lood dan zijn voorgangers. De middeleeuwse pottenbakkers brachten glazuur zuinig aan, bij voorkeur 
door de pot met fijngemalen loodsnippers te bestrooien. In de 1ste helft van de 16de eeuw ging men op 
grote schaal over op vloeibare glazuur. De pot werd met een loodoplossing overgoten of erin gedom
peld.13 Niet alleen verbruikte men meer lood vanwege het grotere oppervlak, maar ook werd de glazuur-
laag dikker en egaler. 

Door het smelten van de glazuur tijdens het bakproces zijn leksporen ontstaan, die tonen hoe een pot 
was gestapeld in de oven. In het algemeen zijn bij het glazuren alle potten met een min of meer bolle 
vorm ondersteboven gebakken en alle platte waren zijn op hun kant gezet. Op een fragment biscuit van 
een diepe kom (afb. 5:A) zijn aan de binnenzijde wat spetters glazuur gelekt, hetgeen een aanwijzing kan 
zijn dat bij het biscuit bakken op een andere wijze werd gestapeld. De glazuurspetters zijn wellicht af
komstig van een proen met glazuuraanslag die herbruikt werd. 

Toelichting op aß. 2 

1- men begint door een brok klei op een langzaam draaiende schijf met de duim te centreren en een 
dikwandig bakje te vormen. 

2- het bakje wordt met stompende bewegingen van de vuist wijder gemaakt. In de voltooide pot zal dit 
nog zichtbaar zijn aan het hobbelige oppervlak aan de binnenzijde onderin de bodem. 

3- het bakje wordt gedraaid tot een conische onderhelft van de pot. Er wordt langzaam gedraaid bij het 
maken van een tamelijk dikke potwand en er blijven brede draaisporen achter. De draaisporen begin
nen niet geheel onderin de bodem maar pas bij de overgang van de bodem op de zijwand. Ze zijn aan 
de buitenzijde van het eindprodukt nog zichtbaar. 

4- de bovenrand wordt met een draaiende schijf recht afgesneden. 
5- alvorens de kleirol voor de bovenhelft aan te brengen laat men de onderhelft even drogen voor de 

stevigheid. 
6- een worstvormige kleirol wordt met knijpende bewegingen aangezet. Het hechtingsvlak blijft in min of 

meerdere mate een zwak punt. Nogal wat potten hebben dan ook een breuk precies langs dit punt (de 
knik) - vgl. bijvoorbeeld afb.4:A. 

7- de aangezette rol wordt gedraaid tot de bovenhelft van de pot. Met snel draaiende schijf wordt een zeer 
dunne potwand bereikt met fijne draairibbels. Men zette bij het begin van het draaien van de boven
helft veel kracht om de hechting aan te drukken. Aan de binnenzijde laat dit precies bij de knik een 
diepe draairibbel na. De tegendruk met de andere hand aan de buitenzijde heeft een scherpe knik als 
resultaat. 

8- als laatste wordt het randprofiel gedraaid. 
9- de zijwand van de onderhelft van de pot moet flink worden uitgeschraapt. Bij het aanzetten van de 

kleirol moet deze aangedrukt worden. Om de kracht op te vangen heeft de onderhelft van de pot aan
vankelijk dikke wanden, die naderhand met een schraaphout moeten worden uitgehold. De schraap-
sporen bevinden zich telkens alleen op de zijwanden aan de binnenzijde van de onderhelft van de pot. 
De pottenbakker ging hierbij tot het uiterste om het dikteverschil in de boven- en onderhelft van de pot 
terug te brengen. Dit verschil kon immers leiden tot breuken als gevolg van verschil in krimp bij het 
bakken. De pottenbakker moest de potwand van de onderhelft gemiddeld iets dikker laten dan de 
bovenhelft vanwege de groeven van de grote draaisporen. Deze plekken waren kwetsbaar en het breuk
patroon van verscheidene fragmenten volgt dan ook deze horizontale lijnen (afb.3:A). 

10- met een touwtje wordt de gevormde pot losgesneden. 
11- de pot wordt even te drogen gezet om de bovenhelft steviger te laten worden. 
12- één of twee oren worden aangezet. Een oor bestaat uit een worstvormig stuk klei dat op lengte is afge

sneden en daarna wordt vastgedrukt. De aanhechting wordt met de duim en vingers afgeveegd. 
13- de pot wordt ondersteboven op de draaischijf gezet om met een schraaphout de bodem af te schrapen. 

De pot krijgt hierdoor een bolle onderzijde ("lensvormige bodem") met een scherp aangezet knikje naar 
de zijwand. Aangezien men de oren van de pot enigszins boven de rand heeft laten uitsteken moet bij 
het omdraaien van de pot gebruik worden gemaakt van een steun, die binnenin de pot past. Dit zou 
bijvoorbeeld een zuiltje van klei kunnen zijn. Soms is te zien dat de pot niet precies horizontaal op 
deze steun is gezet doordat de knik van de bodem niet parallel is met de bovenrand van de pot en de 
bovenste draairibbels. 

14- als laatste worden de pootjes aangezet. 
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De oven werd wellicht gestookt met turf. In de kuil werden enkele turfbrokken aangetroffen.14 

Bij de inventarisatie van de fragmenten met herkenbare ovenfouten (afb. 7) valt op, dat vrijwel alle mis
baksels afkomstig zijn van de tweede fase, het bakken van de glazuur. Blijkbaar ging ook hier nog het 
een en ander verkeerd: 

Veel fragmenten zijn donker verkleurd en vervormd door het smelten van de klei als gevolg van 
oververhitting. Bij de meeste oventypen is de temperatuur tijdens het bakken onderin de oven 
hoger dan bovenin. Borden en eetkommen zijn vaak gesneuveld door oververhitting. Dit is ver
rassend aangezien men gewoonlijk aanneemt dat de kleinste voorwerpen bovenin de oven wer
den gezet. Wellicht was de stapeling dan toch anders. Een andere, wellicht ietwat vergezochte 
mogelijkheid is dat men borden en eetkommen afzonderlijk in een oven bakte bij het glazuren. 
Diverse potten zijn (blijkbaar ondanks de biscuit-fase) gebarsten. Deze zijn te onderscheiden van 
fragmenten die naderhand zijn gebroken doordat glazuur over de breuk is gelekt. Uit de tabel 
komt naar voren dat de grotere bolle potten zoals grapen en kannen het meest gevoelig waren 

Afb.2 Reconstructie van de vormtechniek: nagedraaide rollenopbouw 
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voor het barsten van de pot. Bij het verhitten en het afkoelen van de voorgebakken potten ont
stonden interne spanningen, bijvoorbeeld doordat de ene kant sneller werd verhit of afgekoeld 
dan de andere. Het is mogelijk dat sommige potten in de oven uiteen zijn gebarsten en dat de 
stukken vervolgens op de bodem van de oven zijn oververhit, zodat de tabel kan zijn vertekend. 
Enkele scherven blijken in de lengte te zijn gespleten. 
Een paar potten waren door het smelten van de glazuur zo aan elkaar vastgebakken dat men ze 
heeft stuk gehakt bij pogingen om ze los te krijgen. 

De aantallen individuen van de verschillende pottypen zijn bepaald door twee factoren: de destijds daad
werkelijk vervaardigde aantallen en het hogere of lagere risico op mislukking bij verschillende potvor-
men. Dit laatste betekent dat de vondsten geen weerspiegeling zijn van de variatie en aantallen van de 
produkten. 

Als proenen gebruikte fragmenten van dakpannen, daktegels en bakstenen 
Bij het stapelen in de oven werden brokstukken van dakpannen, daktegels en bakstenen gebruikt als 
"proenen". Dit zijn hulpstukken die het aan elkaar bakken van de potten moesten voorkomen. Er zijn 
talloze brokstukken gevonden die vrijwel alle een dikke glazuurlaag hebben, veroorzaakt door het lekken 
van de gestapelde potten in de oven. Aanbaksels waar glazuur overheen is gelopen tonen aan dat ze 
meermalen herbrurkt werden. Vergelijkbare vondsten zijn bekend van verschillende pottenbakkerijen 
vanaf de 2de helft van de 15de eeuw.15 

Op de potten komen afdrukken voor die het gebruik van de proenen duidelijk maken (vgl. afb. 4:A). De 
dikte van de proenen kwam bijvoorbeeld goed van pas bij het stapelen van grapen. Een brokstuk werd 
namelijk middenop de bodem gelegd tussen de pootjes van de omgekeerde pot. Doordat de proen dik
ker was dan de lengte van de pootjes werden de pootjes niet geraakt door de volgende laag omgekeerde 
potten. De oren van de grapen staken steeds enkele millimeters boven de rand van de pot uit. De omge
keerde pot stond op de uitstekende oren waardoor de rand niet vastbakte (vgl. de aanbaksels op de oren 
van afb. 3:A en 3:D). 

Dakpanfragmenten gebruikt als proenen 

De afvalkuil heeft geen enkele complete dakpan, daktegel of baksteen opgeleverd. De pottenbakker 
werkte alleen met stukgeslagen brokken. 
Er zijn drie typen pan te onderscheiden: 

type 1: een grote gegolfde dakpan, gelijkend op de Hollandse dakpan. Deze is te vergelijken met 
een opgegraven Hollandse golfpan van 37x23x1 cm, met een nok aan een korte zijde. Er zijn 5 
fragmenten met een 6,5 cm brede nok met twee bulten en 2 fragmenten met een min of meer 
rechthoekige nok. 
type 2: een kleinere gegolfde dakpan, ca. 13-15 cm breed met een onbekende lengte en ca 1 cm 
dik. Circa 55 fragmenten kunnen aan dit type worden toegeschreven, zij het dat enkele ook wel 
bij type 1 zouden kunnen horen. 
type 3: een platte dakpan, ofwel daktegel, voorzien van een klein nokje, 1 cm dik. Hiervan zijn 
er ca.80 fragmenten met glazuur en 13 zonder. Twee fragmenten met glazuur op de breuk kun
nen aan elkaar gepast worden tot een incomplete daktegel van 21x14,5x1 cm. 
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Er is verder een hoeveelheid niet identificeerbare brokstukjes. Het is denkbaar dat er onder de daktegels 
ook fragmenten schuil gaan van vloertegels. 
Dé ca.35 baksteenfragmenten zijn over het algemeen rood, in een enkel geval gelig of geelgevlekt. Van 
geen enkele steen was de lengte vast te stellen, de breedte en de dikte in veel gevallen wel: ..x9,5x4 cm, 
..x9x3,5 cm, ..x8,5x3,5 cm, ..x8x3,5 cm, en ..x8x2,5 cm. Op bijna alle brokken zit vlekkerige glazuur, af en 
toe ook over de breuk. Aan veel brokstukken zitten kleinere aanbaksels, vastgebakken door de glazuur. 
Het is uitgesloten dat de bakstenen deel hebben uitgemaakt van de ovenmantel. Deze worden namelijk 
door het herhaaldelijk stoken en afkoelen zeer brokkelig en de gevonden baksteenfragmenten waren dat 
niet. 
De pottenbakker kan de dakpannen, -tegels en bakstenen hebben betrokken van nabijgelegen steenbak
kerijen, maar een herkomst uit slooppanden kan ook niet worden uitgesloten. De hoeveelheid mortelach
tige kalk in de kuil bemoeilijkt het herkennen van sloopmateriaal. Er zijn geen fragmenten gezien met 
mortel onder de glazuurvlekken. 

De produkten 

In voorgaande jaarverslagen is een typologie opgebouwd van het roodbakkend aardewerk uit Leidse 
bodem uit de 14de tot en met de 16de eeuw (Bitter 1988, aangevuld met Bitter 1990). Het materiaal uit 
de Pottenbakkersgang geeft een verdere aanvulling (afb. 6). 

In de werkplaats werden verschillende traditionele vormen nog vervaardigd. 
Enkele potvormen zijn al bekend vanaf de 14de of de 15de eeuw en worden nog in de 17de eeuw ge
maakt. Dit geldt voor de voorraadpotten en -kannen van type 26 en 28 (afb. 4:C), eetkommen van type 
36 (afb. 4:F-H)16 en kommen van type 42 (afb. 5:C - de wat fors uitgevallen kraagrand zou eventueel een 
laat kenmerk kunnen zijn). 
Andere typen zijn in de 16de eeuw ontwikkeld en lopen in de 17de eeuw nog enige tijd door, zoals de 
kamerpot met afgeplatte rand (afb. 4:B, type 23B), de olielamp met 1 oor (afb. 5:E, type 49B) en het 
zalfpotje (afb. 3:H, type 59). In Bergen op Zoom is een kom op drie pootjes gevonden tussen 16de-
eeuws ovenafval, die erg veel lijkt op de kom van type 61 (afb. 5A, wellicht is afb. 5:B van hetzelfde 
type).17 

Het valt moeilijk uit te maken of de randvorm van de aangetroffen fragmenten van vergieten (afb. 5:D, 
type 54D) enige chronologische betekenis heeft.18 Hetzelfde geldt voor twee kleine potjes waarvoor ik 
geen parallellen ken (afb. 3:G, wellicht een zalfpotje, en afb. 4:E, wellicht een kommetje met een oor, 
"type 60"). 

Afb.6 Aantallen herkenbare pottypen (Minimum Aantal Exemplaren) 

r==fj} 

type 6A/B 6C/D 6E 

aantal 2 16 12 
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^ ^ = 

^ 
c3B 

V 
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type 31C 36 60 42B 61 54D 23B 49 59 

aantal 5 50 1 3 2 2 2 2 7 
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Bij de fragmenten biscuit bevinden zich bodemfragmenten van grote potten met grove lobvoeten, waar in 
de bodem gaten zijn gestoken van 1 à 1,5 cm diameter. Er zijn 6 fragmenten met een lobvoet, derhalve 
afkomstig van minstens 2 potten. Op het eerste gezicht doen ze denken aan bloempotten, maar hiervoor 
zijn de gaten te groot. De functie van deze potten is onbekend. 

Bij het ovenafval bevinden zich ook typen die pas eind 16de of begin 17de eeuw werden ontworpen. 
De fragmenten van kookpotten kunnen worden toegeschreven aan grapen met een biconisch potlichaam 
en een dekselgeul. Twee exemplaren sluiten aan bij het typisch 16de-eeuwse model met hoekige kraag-
rand, te onderscheiden in een hoge en een wijde variant (resp. typen 6A en 6B). Het ene exemplaar 
behoort tot type 6A (afb. 3:A), van de andere is de verhouding tussen de hoogte en wijdte niet te bepa
len (afb. 3:C). Er zijn echter fragmenten van 16 grapen die te beschouwen zijn als een latere ontwikke
ling van deze typen, namelijk met een hoge wijde dekselgeul en een smalle, minder scherpe kraagrand. 
De hoge en de wijde varianten zijn respectievelijk typen 6C en 6D genoemd (afb. 3:D).19 Een kleine 
versie van typen 6C/D heeft een kraagrand die bijna tot een driehoekige doorsnede is gereduceerd 
(afb. 3:B). Deze is type 6E genoemd. 
Deksels van type 11 komen al vanaf de 15de eeuw voor. Ons exemplaar onderscheidt zich enigszins van 
de oudere deksels door een kleinere knop (afb. 3:F).20 

Braadpan type 13 is een komvormige steelpan op pootjes. Variant type 13B wordt gekenmerkt door de 
platte brede rand (afb. 3:1). Vergelijkbare exemplaren worden elders in de 1ste helft van de 17de eeuw 
gedateerd.21 

Een nieuwe variant van de koekepan heeft een soort kraagrand (afb. 3:E; type 18C), die parallellen kent 
uit de late 16de en 1ste helft van de 17de eeuw.22 

Afb.7 Schema van potvormen en herkenbare ovenfouten (Minimum Aantal Exemplaren) 
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grape 39 3 11 - - - 25 

voorraadpot. kan 5 - 1 - - 3 1 

kom, vergiet 5 - - - - 3 2 

kamerpot 2 1 - - - - 1 

braadpan 10 1 - - - 1 8 

eetkom ±50 11 4 - 2 - ±33 

bord 5 4 - - - - 1 

deksel,zalfpotlamp 10 10 

overige fragmenten 243 10 41 9 1 - 182 

TOTAAL 369 30 57 9 3 7 263 
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De borden hebben een nieuw model voor de "vlag", de verhoogde buitenrand (afb. 5:F-G, type 31C). Bij 
de 14de- tot 16de-eeuwse borden bestaat de rand uit een uitgebogen vlag, die met een scherpe groef is 
afgezet van de bodem van het bord (zie Bitter 1990 en 1988, type 31A). Bij het nieuwe model loopt de 
bodem hoger door om met een scherpe knik over te gaan in een platte vlag. Dit randtype wordt meestal 
omstreeks 1600 gedateerd.23 

Conclusie 

De aardewerktypen uit de kuil met pottenbakkersafval kunnen alle gedateerd worden in het begin van de 
17de eeuw. Het materiaal kan worden toegeschreven aan een pottenbakkerij die zich hier tussen 1605 en 
1622 bevond. 

De potten zijn vrijwel alle weggeworpen na het mislukken van de tweede ovenbrand, bij het bakken van 
de glazuur op het biscuit. Er zijn ook enkele ongeglazuurde biscuit-fragmenten. Bij het bakken werden 
brokken dakpan, daktegel en baksteen bij wijze van proenen gebruikt. Speciaal voor dit doeleinde ge
maakte proenen zijn niet gevonden. 
De fragmenten in de afvalkuil zijn alle afkomstig van eenvoudig, grotendeels onversierd aardewerk. Er 
zijn tientallen eetkommen en enkele borden onder het vondstmateriaal vertegenwoordigd, maar er is 
geen ringeloordecoratie en slechts een handvol kommen is inwendig voorzien van een witte engobe. 

Een aantal potten blijkt te zijn vervaardigd in een draaischijftechniek in twee gedeelten, waarbij de bico-
nische vorm met scherpe knik voor een belangrijk deel het gevolg is van deze vormtechniek. 
Het blijkt uitsluitend te gaan om de grotere wijde potten. Deze afwijkende techniek was waarschijnlijk 
eenvoudiger en efficiënter dan het draaien in één keer. Volgens L. Jacobs is het een wereldwijd alge
meen bekende werkwijze voor grote wijde potten en is de toepassing op ons Leids materiaal niet onlo
gisch. 
Eén van de gevolgen van deze constatering is, dat men zich nader dient te bezinnen op de relatie tussen 
veranderingen in potvormen en technologische aspecten. De Leidse grapen vertonen in de loop van de 
15de en 16de eeuw namelijk een opmerkelijke verandering van vorm, die overigens aansluit bij een alge
mene trend in de Lage landen. De afgeronde vaag-biconische vorm van het potlichaam uit de 15de eeuw 
ruimde in de 16de eeuw het veld voor scherpe biconische vormen. Tegelijkertijd was er een tendens om 
wijdere en lagere kookpotten in gebruik te nemen, waarschijnlijk als aanpassing op veranderde methoden 
van koken. 
Men zou de ontwikkeling als volgt kunnen reconstrueren: een vraag naar wijdere potten leidde tot ande
re vormtechnieken en dit had een verandering van de vormgeving tot gevolg. Een interessant aspect is, 
dat men bij de kleinere grapen en verwante potten, die nog wèl in één keer gedraaid werden, de nieuwe 
scherp-biconische vormgeving overnam. 
We hebben hier een voorbeeld hoe veranderingen van het gebruik, de economie en technieken van aar
dewerk met elkaar in verband te brengen zijn. Bij de bespreking van lokaal vervaardigde keramiek uit de 
13de en 14de eeuw, die is gevonden in de Marktenroute worden eveneens dergelijke relaties gelegd.24 

Het zou wellicht de moeite lonen om ook andere veranderingen in de vormen van het laat-middeleeuwse 
rode aardewerk te onderwerpen aan een nader technologisch onderzoek. Het is denkbaar dat verschei
dene veranderingen in de vormgeving het resultaat waren van een complex van factoren in de economie, 
de organisatie en de technologie van het pottenbakkersbedrijf. 

Misbaksel 
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Noten 

1 Vgl. de Haarlemse "Pottenbakkerspoort" (Numan 1987, 132-137) 
2 Kadastrale nummers: 8 Sectie C 885-890 
3 Van Oerle 1975, kaart 4. De genoemde oude stadsplattegronden zijn in zijn boek opgenomen 
4 Van Oerle 1975, 430 
5 De historische gegevens over deze pottenbakkers zijn verzameld door P.J.M.de Baar, Gemeente-Archief Leiden, waar

voor de auteur hem zeer erkentelijk is 
6 RA 71 deel G fol.lólv 
7 RA 71 deel R fol.77 
8 In dit artikel wordt steeds gesproken over een "pottenbakker" die de verschillende bewerkingen van het aardewerk zou 

hebben verricht. Hiermee wordt eigenlijk een "werknemer van de pottenbakkerij" bedoeld, of het nu een meester, 
knecht, man, vrouw of kind betreft 

9 Men kende destijds drie typen draaischijf. (Mars 1991, 50-52; De Kleyn 1986, 23-29; Van der Leeuw 1976; 1979). De 
eerste is de zogenaamde "blokschijf". Deze bestaat uit een zwaar, conisch bovenstuk dat als draaitafel diende, bevestigd 
op een spil die met de voeten werd aangedreven door middel van een schijf vlak boven de grond. 
De tweede is de "radschijf", bestaande uit een liggend, groot karrewiel met een draaiplateau erop. Het wiel werd met 
een stok op gang gebracht en de pottenbakker kon de pot vormen zo lang als het wiel bleef draaien, met afnemende 
snelheid. Om het wiel weer op gang te brengen moest de pottenbakker eerst de pot loslaten. 
De blokschijf en radschijf zijn al bekend uit de 12de, respectievelijk 14de eeuw. In de 16de eeuw ontwikkelde men de 
"schopschijf" (ook wel "spilschijf™ genoemd), bestaande uit een kleine schijf bovenop een verticale as, met daaronder 
een tweede schijf of een hoepel die met de voeten werd aangedreven door de pottenbakker. De snelheid kon men 
aanpassen tijdens het werk en de schijf kon naar behoeven langere tijd draaiende worden gehouden. 

10 Met dank aan L.Jacobs voor zijn uitleg en voor de demonstratie van de gereconstrueerde vormtechniek die in afb. 2 is 
weergegeven. Eventuele onjuistheden in de beschrijving hiervan komen voor rekening van de auteur 

11 Van der Leeuw 1976 en 1979; Franken 1970; Franken en Kalsbeek 1970; Bitter 1984 (doctoraalscriptie vroeg-middel-
eeuws aardewerk). Zie ook Gibson en Woods 1990, hoofdstuk 2 

12 Bruijn 1979, 32; Van der Leeuw 1979, 89-90 
13 De Kleyn 1986, 37; Weijs 1970, 14; Bruijn 1979, 35-37 
14 Zie De Kleyn 1986, 40-41; Weijs 1970, 13 
15 Vergelijkbare 17de- eeuwse en latere vondsten zijn bekend uit Gennep (Mars 1991, 70-71), Bergen op Zoom (Groene

weg 1985 afb. 10; 1988, afb. 13-14) en Alkmaar (Bitter 1991A). In Utrecht (Bruijn 1979, 38) werden geen proenen 
gebruikt. Bruijn veronderstelt dat het een uitvinding is van na het begin van de 15de eeuw. De vroegste mij bekende 
vondst is gedaan in Haarlem, waar als proenen gebruikte tegels uit de 2de helft 15de of begin 16de eeuw dateren 
(Numan 1987, 132) 

16 Vgl. voor enkele 17de-eeuwse voorbeelden: Clevis en Smit 1990 nr.82, en Clevis en Kottman 1989 blz.104 (zij noemen 
dit type "r-kop-2"); Numan 1987 afb. 10:5, Thijssen 1981 nr.57 

17 Groeneweg 1988 afb. 3:H; Het is waarschijnlijk een variant van de vuurkom (Bitter 1986 type 45), een bekende 15de- en 
16de-eeuwse vorm 

18 Vgl. Groeneweg 1989 afb. 1:N (ca.1550); Thijssen 1981 nr.85 (eind 17de eeuw) 
19 De gezamenlijke typologie van Clevis en Kottman 1989, Clevis en Smit 1990 en Thijssen 1991 omvat grapen die verwant 

zijn aan de Leidse type 6-varianten, n.l. typen "r-gra-8b", "r-gra-10b", "r-gra-8/17a" en "r-gra-8/17c", daterend van de 2de 
helft van de 15de tot de 1ste helft van de 17de eeuw. De Leidse exemplaren verschillen soms in kleine details 

20 Vgl. Clevis en Kottman 1989 blz.94 type r-dek-1 (16de-lste helft 17de eeuw); Groeneweg 1988 afb. 5:K (eind 16de, begin 
17de eeuw) 

21 Vgl. Thijssen 1991 nr.112 r-gra-8/17c; Clevis en Smit 1990 nr.97 r-ste-3; Clevis en Kottman 1989 blz.109 r-stk-1 
22 Vgl. Groeneweg et al. 1985 afb. 3:C; Groeneweg 1988 afb. 5:J 
23 Vgl. Groeneweg 1988 afb. 5:A-B (eind 16de, begin 17de eeuw); Clevis en Sarfatij 1982 afb. 8 (ca.1600); Clevis en Smit 

1990 nr.32 (ca.1600); Hurst, Neal en Van Beuningen 1986 nrs.231 (1601) en 233 (begin 17de eeuw). In Bergen op Zoom 
werden deze borden al eerder gemaakt: zie Groeneweg 1982 afb. 8:C (1ste helft 16de eeuw); Groeneweg 1989 afb. 2:A-
F (ca.1550) 

24 Zie ook Bitter 1991B 
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f-s 

ZIJN ER NOG MIDDELEEUWSE HUIZEN IN LEIDEN ? 

J.F. Droge 

Inleiding 

In het NRC Handelsblad van 6 februari 1990 verscheen een artikel, onder de titel 'De middeleeuwen 
teruggevonden', waarin aandacht werd besteed aan het feit dat veel van de oude Nederlandse stadsker
nen nog voor een belangrijk deel zijn samengesteld uit middeleeuwse huizen. Doordat deze huizen veelal 
schuil gaan achter latere gevels, zijn ze nooit als zodanig erkend en genieten ook geen bescherming in 
het kader van de Monumentenwet. Bij het opstellen van de monumentenlijst golden bij de beoordeling 
vaak traditionele kunsthistorische criteria en werden panden veelal op grond van hun voorgevels geselec
teerd. Inmiddels is, vooral dankzij het bouwhistorisch onderzoek, komen vast te staan dat de gevel in de 
regel een van de jongste onderdelen van een object vormt en dat het daarachterliggende huis vaak aan
zienlijk ouder is. In het desbetreffende artikel werd een en ander ondermeer geïllustreerd met voorbeel
den uit Utrecht en 's-Hertogenbosch. Omdat in die steden al geruime tijd gestructureerd bouwhistorisch 
onderzoek plaatsvindt, kunnen op grond van vergelijking van de onderzoeksresultaten niet alleen al be
paalde conclusies worden getrokken met betrekking tot datering van huizen en onderdelen daarvan, 
maar ook omtrent het voorkomen van specifiek middeleeuwse bouwconstructies en -materialen.1 Date
ring aan de hand van baksteenformaten blijft nog steeds een hachelijke zaak. Alleen van de zeer grote 
formaten (groter dan ca. 32 x 15 x 7,5 cm) kan worden gezegd dat deze van voor 1300 zullen dateren. 
Daarnaast is het belangrijk om er op te letten of er secundair materiaal is verwerkt.2 

De Leidse situatie 

Naar aanleiding van het bovengenoemde artikel doet de interessante vraag zich voor in hoeverre een 
stad als Leiden ook tot dit soort steden kan worden gerekend. 
Over het middeleeuwse (stedebouwkundige) verleden van Leiden is al veel onderzocht en gepubliceerd. 
Ook de reeks archeologische jaarverslagen getuigt van de aanwezigheid van een rijke hoeveelheid mid
deleeuws materiaal. Dit materiaal bleef echter vrijwel uitsluitend beperkt tot de funderingsresten van 
huizen, die alleen tijdens de opgravingen zelf aan het licht kwamen en konden worden bestudeerd. 
Alleen bouwhistorisch onderzoek van individuele woonhuizen, dat in Leiden nog maar sporadisch plaats 
vindt, kan het antwoord op de bovengenoemde vraag verschaffen. In aanvulling daarop kan gericht ar
chiefonderzoek naar middeleeuwse huizen belangrijke aanvullende gegevens opleveren. 

Tot op heden bleef het huisonderzoek doorgaans beperkt tot de periode na 1580. Toch is er ook voor de 
middeleeuwse periode een groot aantal bronnen beschikbaar, die tot op heden echter nog niet of slechts 
incidenteel wordt gebruikt. De laatste tijd is duidelijk geworden dat er met name uit de 15de en 16de 
eeuw veel materiaal voorhanden is. Het gaat daarbij in de regel om gegevens met betrekking tot de op 
een huis rustende renten en het bijbehorende oorkondemateriaal.3 Aan de hand daarvan zijn niet alleen 
vroegere eigenaren van een pand te achterhalen, maar in een aantal gevallen wordt er ook licht gewor
pen op het vroegere gebruik, terwijl eveneens samenvoegingen en splitsingen in veel gevallen kunnen 
worden achterhaald. Een systematisch onderzoek van dit soort bronnen kan leiden tot een beter inzicht 
in de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de stad in de 14de, 15de en 16de eeuw. 

Ci 
CN Bij de bestudering van middeleeuwse huizen is het belangrijk te weten dat de middeleeuwse bouwtraditie 

veel langer doorwerkt dan de periode die in de geschiedschrijving doorgaans wordt aangehouden. In het 
algemeen kan worden gesteld dat middeleeuwse bouwconstructies en -principes tot aan het einde van de 

K4 16de eeuw hun toepassing vonden. 

Bij het middeleeuwse huis wordt in de regel onderscheid gemaakt tussen grote stenen huizen en de 
§ ontwikkeling van het 'gewone' stadswoonhuis.4 

De eerste groep vormde vaak de behuizing voor de stedelijke elite, terwijl in Leiden vermoedelijk ook 
het personeel van de grafelijkheid en de burggraaf al vroeg over grote stenen stadshuizen beschikten. 

"Q Deze huizen waren geconcentreerd aan de Breestraat in de directe omgeving van het (latere!) stadhuis. 
oq Over de geschiedenis van de tweede groep is Wat Leiden betreft verhoudingsgewijs weinig bekend.5 

33 



34 



•^ Breestraat 113 (met trap), omstreeks 1875. Foto J. Goedeljeé (?) 

Aan de hand van de middeleeuwse keuren en het onderzoek naar de door de stedelijke overheid ver
strekte subsidies voor het aanbrengen van harde daken kan het een en ander omtrent de ontwikkeling 
van het stadshuis worden gezegd. In de keurboeken zijn ondermeer bepalingen opgenomen over de 
breedte van erven, de bouwhoogte van de huizen, de dakbedekking, de stookplaatsen, wanden en muren 
en de gevels.6 

Aangenomen mag worden dat ook in Leiden de grenzen tussen de hout- en de steenbouw in de loop van 
de 14de eeuw begonnen te vervagen. Tot die tijd was er sprake van grote stenen stadshuizen en eenvou
dige vakwerkhuizen.7 Van het eindresultaat van het aan de hand van de keurboeken te volgen 'verste
ningsproces' van het in oorsprong houten stadshuis kan in Leiden een groot aantal voorbeelden worden 
aangewezen. 
In deze bijdrage wordt aan de hand van een aantal middeleeuwse kelders duidelijk gemaakt dat er in 
Leiden vandaag de dag nog duidelijk aantoonbare resten van in oorsprong middeleeuwse huizen aanwe
zig zijn. Drie ervan behoren tot de eerste groep van grote stenen stadshuizen, terwijl de andere tot de 
tweede groep kunnen worden gerekend. Tevens wordt met behulp van aanvullend archiefmateriaal ge
poogd een beeld met betrekking tot eigendom en het gebruik van deze huizen te verschaffen. 

Middeleeuwse huizen in Leiden 

De meeste grote middeleeuwse stenen woonhuizen waren te vinden aan de Breestraat. Aan de hand van 
de kaart van Pieter Bast (1600) kan worden vastgesteld dat in het gedeelte van de Breestraat tussen de 
Wolsteeg en de Diefsteeg aan het begin van de 17de eeuw nog een aantal middeleeuwse stenen huizen 
voorkomt, waarvan enige met grote zogenaamde schermgevels (afb. 1). Ook de bekende afbeelding van 
't Hartochdom van Stevnenburch' met het gedeelte van de Breestraat tussen de Diefsteeg/Mandenma-
kerssteeg en de Maarsmansteeg/Pieterskerk-Choorsteeg (afb. 2) laat zien dat er in het midden van de 
16de eeuw nog sprake is van een groot aantal huizen met middeleeuwse voorgevels. Elders in de stad 
komt eveneens een aantal huizen voor waarbij de detaillering op de kaart van Bast zodanig is dat in 
ieder geval kan worden geconcludeerd dat het middeleeuwse huizen betreft. Voorbeelden daarvan zien 
we aan de Hogewoerd, de Nieuwe Rijn en verderop in de Breestraat. 

Afb. 1 Pieter Bast. Stadskaart van Leiden (1600). 

Detail met het gedeelte van de Breestraat tussen de Diefsteeg/Mandenmakersteeg en Koornbrugsteeg. 
Let op de verschillende schermgevels. 
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Afb. 2 

Gebuurte 't Hartochdom van Steynenbuich' 

(midden 16de eeuw) met het gedeelte van de 

Breestraat tussen de Diefsteeg 

Mandemakerssteeg en de 

Maarsmansteeg/Pieterskerk-Choorsteeg. 

Uitgangspunt voor het archiefonderzoek van middeleeuwse huizen vormen twee belangrijke laat 16de 
eeuwse bronnen: het Register Vetus en het Straten- en Grachtenboek, die vrijwel gelijktijdig werden aan
gelegd. In Vetus staan de eigenaren en de geschatte huurwaarde van de huizen vermeld, terwijl in het 
Straten- en Grachtenboek de naam van de eigenaar en de breedte (in roeden, voeten en duimen) van het 
desbetreffende perceel staan aangegeven. Door omrekening is een vergelijking met de tegenwoordige 
perceelbreedten mogelijk. 
Voor het onderzoek terug in de tijd zijn de aantekeningen in de marge van het Register Vetus van bij
zonder belang. Daar staan in de regel de nog op het huis rustende renten aangetekend. 

Breestraat 103-105 
In de tuin achter dit pand bevinden zich de restanten van een grote kelder van ca. 6 x 9 m, oorspronke
lijk overdekt door een tongewelf (afb. 3 en 4). Daarvan bleven alleen de zijmuren en de aanzetten van 
het gewelf bewaard. De kelder werd in 1969 blootgelegd en opgemeten. Van de opgravingsresultaten is 
met uitzondering van de indertijd gemaakte opmetingstekeningen op dit moment niets bekend. Het ge
welf is gemetseld in baksteen; de datering zou op grond van het formaat (25 x 13 x 5 cm) op de 14de 
eeuw kunnen worden gesteld. Aan de achterzijde bevond zich een gang of een riool, die in verbinding 
stond met de Voldersgracht (onder het tegenwoordige pand Langebrug 26/26a). In de linkerachterhoek 
van de kelder is een overwelfde doorgang aanwezig, die vermoedelijk de verbinding vormde met een 
aangrenzende kelder. 
De kelder vormde een onderdeel van een groot stenen huis aan de zijde van de Breestraat. Volgens de 
kaart van Bast had dit huis aan de straatzijde een grote schermgevel. Aan de zijde van de Langebrug 
bevonden zich kleinere achterhuizen. Volgens het Register Vetus was het pand eigendom van Jonkheer 
Arnout van Dorp.8 Volgens het Stratenboek was het geheel in 1588 in handen van pasteibakker Christi-
aen Quyrijnsz.9 

Dankzij de repertoria op de leen- en registerkamerarchieven is bekend dat dit huis oorspronkelijk eigen
dom was van de graven van Holland.10 In 1358 werd het goed opgedragen aan Willem Willemsz. Onder 
de opeenvolgende eigenaren van het pand in de 16de eeuw komen we de volgende namen tegen: 

36 



Afb. 3 Situatiekaart van het bouwblok tussen Breestraat, Wolsteeg, Langebrug en Pieterskerk-Choorsteeg met de kelder 
achter Breestraat 103-105 en de oorspronkelijke kelder onder Breestraat 11-113. 
De kelders zijn gearceerd aangegeven. 

î̂  
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Afb. 4 

Plattegrond en dwarsdoorsnede (gedeeltelijk aangevuld) 

van de kelder achter Breestraat 103-105. 

Schaal 1 : 100. 

1486 - 1521 Hugo Hugensz. van Zwieten en erfgenamen 
1521 - 1538 Ambrosius Colen, burgemeester 
1538 - 1547 Dammas Ambrosiusz. Colen 
1547 - 1577 Jan van Brouchoven 
1577 - 1587 Arnout van Dorp 
1587 - 1595 Christiaen Quyrijnsz. pasteibakker 
1595 - 1623 Adriaentje Adriaensdr. de Vrije, weduwe van Christiaen Quyrijnsz. 

In 1625 werd het complex door de toenmalige eigenaar Pieter Jacobsz. de Vrije opgedeeld in vier afzon
derlijke huizen: het huis aan de Breestraat met een achteruitgang naar de Voldersgracht (de tegenwoor
dige Langebrug) en de tegenwoordige huizen Langebrug 26/26a, Langebrug 28/28a en Langebrug 30. In 
het middelste van de drie huizen aan de Langebrug bevindt zich de overbouwde achteruitgang van het 
huis aan de Breestraat. Bij de verkoop werd als bijzondere bepaling opgenomen dat het pand aan de 
Breestraat een achteruitgang aan de Langebrug diende te behouden.11 Bij de restauratie van de gang en 
het aangrenzende pand Langebrug 30, bleek dat de gemene muur tussen beide huizen oorspronkelijk 
fungeerde als buitengevel van een 16de eeuws achterhuis. Dit kon worden afgeleid uit de vondst van een 
groot natuurstenen kruiskozijn in deze gevel (afb. 5). 

Breestraat 113 
Onder dit huis bevindt zich een tweetal kelders, waarvan die aan de zijde van de straat het restant is van 
een zeer grote kelder (afmetingen ca. 7,5 x 13,5 m). Deze strekte zich oorspronkelijk uit onder een mid
deleeuwse stenen huis, dat de breedte had van de huidige percelen Breestraat 111 en 113 (afb. 3). Vol
gens de door Temminck Groll gemaakte typologie van de middeleeuwse stenen huizen behoort dit pand 
tot de grote brede huizen. Kenmerkend voor dit type zijn de nokrichting evenwijdig aan de straat, en de 
hoofdconstructie loodrecht op de voorgevel.12 Gezien de indeling van de kelder was er in de oorspronke
lijke situatie sprake van een huis van zes balkvakken breed, met een scheidingsmuur op twee vakken uit 
de linkerzijgevel. Doordat er van de bovenbouw van het huis nauwelijks iets bekend is beperken we ons 
hier tot de kelder. 
De aanwezigheid van muraalbogen in de zuidoosthoek van de voorkelder doet vermoeden dat er oor
spronkelijk van een met de achterkelder vergelijkbare situatie sprake was, namelijk ribloze kruisgewelven 
van elkaar gescheiden door gordelbogen. Op'grond daarvan is een reconstructie gemaakt van de middel
eeuwse toestand (afb. 6). 
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Afb. 5 

Langebrug 28/28a. Natuurstenen (Gobertange) kruiskozijn 

in de gang naar het achterterrein; mogelijk uit de eerste 

helft van de 16de eeuw. 

Afb. 6 

Reconstructie van de oorspronkelijke plattegrond van de 

beide kelders onder Breestraat 111-113. Schaal: 1 : 100. 

Eventuele toegangen vanuit de Breestraat 

zijn bij gebrek aan gegevens niet getekend. 
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Afb. 7 Breestraat 111. Het 13de eeuwse zuiltje in de voorkelder. 

Afb. 8 Breestraat 111. De achterkelder met in het midden het 13de eeuwse zuiltje. 

Het geheel was overdekt door een zestal ribloze kruisgewelven, in het midden ondersteund door twee 
zuiltjes met schachten, kapitelen en basementen van zandsteen, vermoedelijk uit de Zuidelijke Neder
landen afkomstig.13 De kapitelen vertonen een Rijns-romaanse invloed (afb. 7). Het bij de restauratie in 
1953 ingestelde onderzoek wees uit dat de voorste kelder enige tientallen jaren eerder tot stand kwam 
dan de achterkelder.14 Het vloerniveau van beide kelders lag oorspronkelijk ca. 40 cm lager. Gegevens 
met betrekking tot de toegang(en) van de kelders ontbreken. Mogelijk vielen deze samen met de tegen
woordige. Ook aan de straatzijde zullen er toegangen zijn geweest, maar deze zijn in 1953 niet waargeno
men of gedocumenteerd. Het archiefonderzoek wijst erop dat de voorkelder in de 16de eeuw was opge
splitst in drie afzonderlijke delen, die waarschijnhjk elk vanaf de Breestraat toegankelijk waren. Na de 
splitsing van het huis aan het begin van de 17de eeuw bleef alleen de oostelijke helft van de kelder be
waard. Het kapiteel van een van de zuiltjes werd bij het herstel van de kelder in 1954 onder de vloer 
aangetroffen. De wanden van de kelder zijn opgemetseld in een groot formaat baksteen (34 x 17 x 8,5 
cm). De gewelven bleken (vermoedelijk in de 16de eeuw) te zijn vernieuwd, waarbij een kleinere bak
steen werd toegepast (formaat: 18,5 x 9 x 4,5 cm). 

De achterkelder heeft eveneens vier ribloze kruisgewelven, die worden gedragen door gordel- en muraal-
bogen en maakte vroeger deel uit van een achterhuis, dat dwars op het hoofdhuis was geplaatst. In het 
midden worden de bogen ondersteund door een zuiltje van Doornikse steen met een basement en kapi
teel van kalksteen, het laatste geornamenteerd in zogenaamde Schelde-gotiek (afb. 8). De wanden en 
drie van de gewelven van de kelder zijn opgetrokken in baksteen met dezelfde afmetingen als in de voor
kelder (formaat: 34 x 17 x 8,5 cm). 
De ornamentiek van de kapitelen en het formaat van de gebruikte baksteen leidt tot een datering uit de 
eerste helft van de 13de eeuw. 

Volgens het Stratenboek stond ter plaatse een huis met een voorgevelbreedte van 4-2-3 (rd-vt-dm), om
gerekend 15,75 m, hetgeen overeenkomt met de breedte van de tegenwoordige panden Breestraat 111 en 
113; het geheel was eigendom van Jonkheer Steven van Blitterswijk.15 Het belastingregister Vetus geeft 
dezelfde naam; de geschatte huurwaarde van het huis bedroeg 45 gulden. Na de vermelding van het huis 
volgen drie afzonderlijke kelders; de eerste twee met een huurwaarde van elk zes gulden en als laatste 
een van tien gulden.16 
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Afb. 9 Situatiekaart van het bouwblok tussen Breestraat, Ketelboetersteeg, Langebrug en Wolsteeg met daarin het huis 
Breestraat 125. De kelder is gearceerd aangegeven. 

Afb. 10 Breestraat 125. Reconstructie van de plattegrond van de kelder onder het rechterdeel van het pand. 

Over het gebruik van de kelders zijn we ingelicht dankzij het Kohier van de 10de penning van 1561. Het 
huis er boven was ook toen in handen van Van Blitterswijk. Van de kelders staat het volgende vermeld: 
'Neeltgen voorcoopster, eene kelre ende Hillegont, Jan Heyn Ooms, twee kelders, die sijluyden bewoe-
nen onder Steffen voirs. huys; elcke kelder om 5 guldens'.17 In het soortgelijke kohier van 1557 staat het 
huis op naam van de weduwe van Anthony Carlier, terwijl de kelders zijn verhuurd aan Neeltgen 'voer-
coeper', Fynsent van Rapers en Hyllegondt Jans.18 

Het is aannemelijk dat de grote voorkelder toentertijd was opgedeeld in drie afzonderlijk vanaf de straat 
bereikbare ruimten. De huurder van de oostelijk gelegen kelder beschikte, gelet op de hogere huurwaar
de, rond 1580 vermoedelijk tevens over de achterkelder. Doordat de kelders gedeeltelijk boven het maai
veld kwamen was de toetreding van licht en lucht ook aan de voorzijde mogelijk; daar waren vermoede
lijk ook afzonderlijke toegangen aanwezig. 

Op de kaart van Bast (1600) is een groot breed huis te zien met de nok evenwijdig aan de straat (afb. 1). 
Het dakschild aan de voorzijde is voorzien van twee steekkappen. In 1607 werd het pand namens Maria 
van den Berch voor een bedrag van ƒ 10.000 verkocht aan de aannemer-timmerman Cornelis Fransz. van 
Swanevelt en Pieter van Heussen.19 Laatstgenoemde splitste zijn deel van het huis in vier afzonderlijk 
kavels, waar kort daarop de tegenwoordige huizen Breestraat 111 en Langebrug 32a, 34 en 36 werden 
gebouwd.20 Bij de nieuwbouw van Breestraat 111 werd het desbetreffende deel van de middeleeuwse 
kelder gesloopt. Op foto's uit het einde van de vorige eeuw, van het gedeelte van de Breestraat tegen
over het stadhuis, is duidelijk te zien dat er voor perceel nr. 113 een hoge stoep aanwezig is. Bij het 
verlagen van de entree tot het pand kwamen de twee voorste kruisgewelven grotendeels te vervallen. 

Breestraat 125 
Onder het rechtergedeelte van dit pand bevindt zich een grote kelder (ca. 7 x 11,5 m), die is overdekt 
met een zestal kruisgewelven (afb. 9 en 10). Deze worden in het midden ondersteund door twee natuur-
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Afb. 11 

Breestraat 125. Zandstenen zuiltje in de kelder onder het rechterdeel van het pand 

(zij-, onder- en overhoeks aanzicht). Schaal 1 : 10. 

Het basement bevindt zich onder het huidige vloerniveau. 

S3 T=r-^ 
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stenen zuilen met een kapiteel voorzien van een laat-gotische profilering (afb. 11). De beide gewelfvak
ken rechtsachter zijn bij een latere verbouwing grotendeels vervallen. De tegenwoordige entree valt mo
gelijk samen met de oorspronkelijke toegang. Doordat tijdens de laatste restauratie geen bouwhistorisch 
onderzoek plaats heeft gevonden zijn de plaats van de entree en de aanwezigheid van een eventuele 
toegang aan de zijde van de Breestraat echter niet vastgesteld. Ook is het steenformaat van wanden en 
gewelven niet bekend. Op grond van de profilering van de kapitelen van de zuiltjes is een datering in de 
eerste helft van de 15de eeuw aannemelijk. Het vloerniveau van de kelder is in de loop der tijden ver
hoogd, waardoor de basementen van de zuiltjes niet zichtbaar zijn. 

De combinatie van het Stratenboek en het Register Vetus leert dat Breestraat 125 omstreeks 1585 in het 
bezit was van Burgchen Hendricxdr., weduwe van Geryt Boeckelsz. Buytewech en toen bestond uit 'twee 
huysingen, die zij t'zamen bewoont'. De totale huurwaarde werd geschat op 70 gulden.21 

Het huis werd in de periode 1863-1945 bewoond door leden van de familie Driessen. Deze waren in het 
bezit van een belangrijke collectie archivalia met betrekking tot het huis, die in 1946 aan het Gemeente
archief van Leiden werd geschonken.22 Uit de daarin opgenomen transportakten blijkt dat beide panden 
voor het eerst in 1554 in handen van dezelfde eigenaar kwamen. Buytewech kocht het linker pand aan in 
1552 van David Egbertsz. van Dulmanhorst 'voirspraeck' ( = advocaat) en wist twee jaar later ook het 
rechter perceel te verkrijgen en wel uit handen van de in Rotterdam woonachtige Geryt Adriaensz. van 
der Hill. Op het linker huis rustte een rente van een halve Engelse nobel die in 1511 door de erfgena
men van Peynse Gerytsdr. van Arkel was verkocht aan de Huiszittenmeesters van de St. Pietersparochie. 
Deze rente werd in 1561 door Geryt Buytewech afgekocht. Ook op het rechterpand bleek tot 1524 een 
rente te hebben gerust, die in het bezit was van de Heilige Geestmeesters en indertijd door ene Griete 
Nachtegael daarop was gezet. Deze rente was in 1524 afgekocht door de toenmalige eigenaar Adriaen 
Gerytsz. Kool. 

Aan de hand van de maanboekjes kunnen vervolgens de eigenaren worden genoteerd tot 1450.23 

voor 1450 Jan Dobbenz. 
Wilboirt Gerytsz. 
Pieter Heynrick Ottensz. 
Geertruyt, weduwe van Pieter Heynrick Ottensz. 

.... - 1523 Jan Vranckensz. van Alckemade 
1523 - .... Adriaen Gerytsz. Kool 

Mr. Dirck Heynricxz. van der Goude 
Geryt Adriaen Gerytsz. van der Hill (te Rotterdam) 
Geryt Boeckelsz. Buytewech 

Het is onduidelijk wanneer beide huizen ook bouwkundig zijn samengevoegd. De huidige situatie kwam 
in grote lijnen tot stand bij een verbouwing in 1750.24 De thans nog aanwezige niveauverschillen tussen 
het linker- en rechterdeel van het huis doen vermoeden dat de balklagen in ieder geval gedeeltelijk van 
voor deze verbouwing dateren. 

Pieterskerkhof 26 
Vanuit dit huis is een kelder bereikbaar onder het hoekpand Pieterskerkhof 28/Pieterskerk-Choorsteeg 
23 (afb. 12). De ruimte heeft een vrijwel vierkante plattegrond (4 x 5 m) en is overdekt met een viertal 
kruisgewelven, in het midden ondersteund door een natuurstenen zuiltje met een eenvoudig kapiteel 
(afb. 13 en 14). Het basement bevindt zich vermoedelijk onder de huidige keldervloer, die in de 17de 
eeuw een aantal malen is verhoogd. In de hoek bevindt zich een volgestorte waterput. 
De detaillering van het kapiteel leidt tot een datering in de 15de eeuw. 
Volgens het belastingregister Vetus hoorden de huizen Pieterskerkhof 26 en Pieterskerk-Choorsteeg 23 
oorspronkelijk bij elkaar. De huizen staan als volgt omschreven: 

Geryt Fransz. van der Merwens huys, verhuyert, es getacxeert op 9 gulden 
dezelve zijn huys genaempt 't Vosken, es getacxeert 16 gulden25 

In het Stratenboek komt alleen een kaart Voor van de Pieterskerk-Choorsteeg, waaruit blijkt dat de hui
zen aan die zijde een breedte van 2 roeden en 6 voet (ca. 19 m) beslaan.26 Volgens een akte uit 1584 be
stond het geheel toentertijd uit een huis op de hoek, een zijhuis in de steeg en een achterhuis achter het 
hoekhuis aan de zijde van het kerkhof.27 De bovengenoemde kelder bevindt zich onder het achterste 
gedeelte van het hoekhuis. In de marge van het register Vetus staat bij het verhuurde zijhuis genoteerd 
dat het Heilige Geestweeshuis recht had op een jaarlijkse rente van 29 stuivers of schellingen. Aan de 
hand van de maanboekjes in het Weeshuisarchief kan op niet al te ingewikkelde wijze worden nagegaan 
wie er in de loop der jaren betaalde. Daaruit valt af te leiden dat de oorspronkelijke rente 40 stuivers 

43 



Afb. 12 Situatiekaart met Pieterskerkhof 26 en Langebrug 63. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50m 

Afb. 13 Pieterskerkhof 26. De kelder onder het pand op de hoek 

van Pieterskerkhof en Pieterskerk-Choorsteeg. Schaal: 1 : 100. 

$%® 1333^333 

Afb. 14 Pieterskerkhof 26. De kelder onder het hoekpand Pieterskerkhof 28. 
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bedroeg, waarvan 11 stuivers waren afgekocht op het moment dat de rente aan het Weeshuis werd ge
schonken. Bij de splitsing van het pand kwam de resterende rente op het zijhuis in de Pieterskerk-
Choorsteeg te staan. 

Volgens de afschriften in de oudste cartularia van het Heilige Geestweeshuis verkocht ene Dire Huygen-
soen de oorspronkelijke rente van 40 stuivers op 16 maart 1387 aan Vranc Ysac: 'staende op een huys 
ende erve dat gelegen is in die Kercstrate ende belegen heeft an die een zijde Alijt Jan Henric Har-
manssoens wedue ende an die ander zijde Haeskiaen Mouwerijns wedue, beyde mit hoeren huysen ende 
erven; streckende voir van der strate afterwaerts an Willem die glaesmaekers huys ende erve'.27 In 1488 
ging het eigendom over in handen van Kerstijn, de weduwe van Dirck Reyersz. In 1499 droegen Aerst 
Harmansz. en Willem Pietersz. van Amsterdam, beiden gehuwd met keindochters van Kerstijn (uit het 
huwelijk van Barbara Dirck Reyersdr., weduwe van Jacob Louwerisz.) de rente over aan de Heilige 
Geestmeesters. Het te innen bedrag staat voor het eerst genoteerd in het maanboekje van 1498/1499 en 
wel met de volgende omschrijving: 'Yewout Vossen huys an den hoeck van 't kerkekhoff ende gecoft is 
van Jacob Louweris kinder 29 sc. goets gelts 'tsiaers mitten houde; dat ander is afgecoft van 't huys dai-
rafter an op 't kerekhoff. Hieruit blijkt dat de oorspronkelijke rente op het totale huis rustte en bij de 
overdracht aan het weeshuis al gedeeltelijk was afgekocht. 
Met behulp van de maanboekjes over de periode 1499-1585 kan een lijst van opeenvolgende eigenaren 
worden samengesteld: 

1499 - 15.. Yewout Vos 
15.. - 1533 Geryt Roest 
1533 - 1538 Willeboirt Jorysz. 
1538 - 1544 Pieter Jacobsz. alias Pieter 'den bastaert' 
1544 - 1559 Mr. Otto Hack 
1559 - 15.. Cornells Jacobsz. van Delft 
15.. - 15.. Barbara Bruynendr. weduwe van Jacob Duck Walichsz. 
1584 - 15.. Gerrit Fransz. van der Merwen 

Opvallend is dat er tot 1538 sprake is van 'het huys an de houck van 't kerekhoff, terwijl in 1539 voor het 
eerst melding wordt gemaakt van 'het huys naest den houck van 't kerekhoff. Mogelijk vond in dat jaar 
de afsplitsing van het zijhuis in de Pieterskerk-Choorsteeg plaats. De huisnaam van het hoekpand 't Vos-
ken' zal omstreeks 1500 zijn ontstaan als verwijzing naar de naam van de eigenaar. 

Langebrug 63 
Dit pand is in het bezit van een kelder, die is overdekt door vier kruisgewelven (afb. 12, 15 en 16). Deze 
worden in het midden ondersteund door een natuurstenen zuiltje, dat gezien de profilering van het kapi-

Afb. 15 Langebrug 63. Plattegrond van de kelder. Schaal: 1 : 100. Afb. 16 Langebrug 63. Overzicht van de kelder. 
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Afb. 17 

Langebrug 63. Opmeting van het natuurstenen (Gobertange) zuiltje in de kelder. Schaal: 1 : 10 

Afb. 18 

Situatiekaart van Hogewoerd 12, 12a/b en 14. 

De kelder onder nr. 12 is gearceerd aangegeven. 

teel uit de tweede helft van de 15de eeuw dateert (afb. 17). De gewelven zijn, gezien het formaat van de 
gebruikte baksteen (18 x 9 x 4,5 cm) en het feit dat ze niet aansluiten op de randen van het kapiteel, ver
moedelijk in de 17de eeuw vervangen. Dit zal tegelijkertijd met een belangrijke verbouwing van de rest 
van het pand zijn gebeurd, waarbij de nog aanwezige samengestelde balklagen tot stand kwamen. In de 
tussenmuur op de eerste verdieping bevindt zich het restant van een kapspant, dat vermoedelijk tot de
zelfde bouwfase als de oorspronkelijke kelderaanleg behoort. 

Volgens het Grachtenboek en het Register Vetus was het huis rond 1585 eigendom van Maria Pietersdr., 
de weduwe van Pouwels Pouwelsz. van Toorenvliet.29 Door het ontbreken van nadere gegevens is de 
vroegere geschiedenis van het huis tot op heden onduidelijk. 

Hogewoerd 12 
In het najaar van 1991 bleek dat zich onder het linker gedeelte van het pand Hogewoerd 12 een relatief 
kleine middeleeuwse kelder bevindt (afb. 18, 19 en 20). De ruimte van ca. 4 x 6 m is overdekt met twee 
rechthoekige kruisribgewelven, die in het midden worden gescheiden door een gordelboog. De bakstenen 
gewelfribben lopen in de hoeken vrijwel teniet. De huidige vloer bestaat uit vierkante rode plavuizen van 
23 x 23 cm en is zeker niet oorspronkelijk. De vrije stahoogte van ca. 1,50 m wijst erop dat de kelder 
dieper is geweest. Op grond van de gewelfvorm lijkt een datering in de tweede helft van de 14de eeuw of 
de eerste helft van de 15de eeuw mogelijk. Het kleine formaat van de toegepaste baksteen 
(19/20 x 10/11 x 5/5,5 cm) lijkt daarmee in tegenspraak. Voor de waltoren Oostenrijck werd echter in het 
derde kwart van de 14de eeuw een vergelijkbare baksteen toegepast (formaat (19 x 9,5 x 4 cm).30 

Bij het archiefonderzoek kon aan de hand van het bonboek Hogewoerd worden vastgesteld dat er in het 
complex tot het einde van de 18de eeuw een bierbrouwerij was gevestigd.31 Volgens de kaart van de 
Hogewoerd in het Stratenboek was het geheel eigendom van Josyna Fransdr., de weduwe van brouwer 
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Afb. 19 

Hogewoerd 12 

Plattegrond van de kelder onder het linkerdeel van het pand. Schaal: 1 : 100. 

Afb. 20 

Hogewoerd 12. Overzicht van de kelder. 

Adriaen Dirck Ottensz. (van Meerburch).32 Ook het Register Vetus geeft Josyna Fransdr. op als eige
naresse van deze percelen.33 De huizen staan als volgt beschreven: 

Josyne Fransz. dr., Adriaen Dircx Ottenszoons weduen huys, met noch een huys ende tuyntgen, t'sa-
men getaxeert op 50 gulden 

In een ander hand is daaronder geschreven: 
dezelve Josyna Franssendr. een huys 

Haar totale bezit bestond dus uit een drietal panden, die samenvallen met de tegenwoordige huizen 
Hogewoerd 12, Hogewoerd 12 a/b en Hogewoerd 14. 

Volgens een aantekening in de marge rustte op een van de twee eerstgenoemde huizen een rente van 11 
stuivers en 2>Vi penning, waar de Zevengetijdenmeesters van de Pieterskerk recht op hadden. In het ar
chief van deze instelling bevindt zich een cartularium met daarin een afschrift van een akte waarin de 
Heilige Geestmeesters verklaren in het bezit te zijn van de akten waarin de aankomst van deze rente 
beschreven staat.34 

Daaruit valt op te maken dat Jan Gheret Heynenzoonsz. de oorspronkelijke rente van 22 se. en 7 p. in 
1362 verkocht aan Aerst Dircxz.. Op dat moment was het huis in bezit van Heynric van Oudtshoren, 
terwijl als belendingen werden opgegeven 'an die een sijde Willem Heyn saugen zoon ende an die ander 
sijde Danel Hubrechtsz. In 1460 droeg Reymburch de weduwe van Willem die brouwer de helft van de 
rente over aan de Heilige Geestmeesters. Door het ontbreken van een nadere aanduiding is het niet 
bekend wie er aan de west- of aan de oostzijde woonde, terwijl ook de omvang van het totale perceel 
van Heynric van Oudtshoren onduidelijk blijft. 
Op het huis van Danel Hubrechtsz rustte een rente, die Jan van Roden in 1387 overdroeg aan de Heilige 
Geestmeesters, die zich daarbij verplichtten memoriediensten te houden voor de familie Van Roden. Uit 
de overdrachtsakte blijkt dat het ging om twéé huizen aan de Hogewoerd. Dankzij de omschrijving in de 
maanboeken van het weeshuis kan het bezit van Daniël Hubrechtsz. exact worden gelokaliseerd. In 1500 
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lezen we het volgende: 'coman Jan van Alphens' huys, recht tegen Sinte Barbarenstege over, dat coman 
Dirck was ende Yeve Jans moeder van Roden dairop besprack 40 vlaems groten 'tsiaers'. De twee hui
zen van Daniël Hubrechtsz. stonden dus ter plaatse van het tegenwoordige Hogewoerd 10. De rente 
werd jaarlijks geïnd maar in 1507 door de toenmalige eigenaar afgekocht.35 Hiermee is de linkerbegren
zing van het bezit van Heynric van Oudtshoren vastgesteld. 

De bovengenoemde verklaring van de Heilige Geestmeesters hing samen met het feit dat in 1500 een 
splitsing van het huis plaatsvond, waar de oorspronkelijke rente op stond. 
Uit de betalingsnotities in de maanboekjes van het weeshuis blijkt dat er sprake is van drie huizen, waar
van op het middelste een rente rust. Daarvan kwam de ene helft toe aan het weeshuis, terwijl de Zeven-
getijdenmeesters recht hadden op de andere helft. Vanaf 1500 vindt de rentebetaling plaats door de 
eigenaren van de beide aangrenzende panden. 
Hoewel dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, is het waarschijnlijk dat de oorspronkelijke rente 
van 22-7-0 rustte op het gehele complex Hogewoerd 12, 12a/12b en 14. Na de splitsing door het Gerecht 
betaalt de eigenaar van Hogewoerd 12 de helft van de rente aan de Heilige Geestmeesters en de eige
naar van Hogewoerd 14 de andere helft. Laatstgenoemde betaalde daarnaast de helft van de oorspronke
lijke rente van 22-7-0 aan de Zevengetijdenmeesters. 
Op 2 augustus 1427 stichtte Boudijn van Zwieten, de trésorier van Holland en Zeeland, een kapelrie ter 
eere van St. Jacob Apostel, St. Stephanus, St. Agnes en St. Martinus op zijn altaar in de nieuwe koorom
gang van de Pieterskerk. Hij schonk daarbij ondermeer een rente van 22 comans groten staande 'op dat 
huys ende erve dair Pieter Butewech Geriit Lamszoen in te wonen plach.'36 Boudijn van Zwieten bepaal
de in 1443 bij testament dat de Zevengetij denmeesters in de Pieterskerk na zijn overlijden ondermeer de 
beschikking kregen over de goederen welke indertijd aan de kapelrieën op zijn altaar waren geschon
ken.37 Uit de omschrijving van de rente blijkt dat het huis op dat moment in bezit was van Jan Taey, een 
zoon van Pieter Geritsz. Buytewech.38 

In het archief van het genoemde college zijn de maanboeken aanwezig over de periode 1506-1530.39 Aan 
de hand daarvan kunnen de eigenaren van van dit pand worden achterhaald. Deze komen overeen met 
de namen die we reeds kennen uit de soortgelijke bronnen in het weeshuisarchief. 
Uit het geheel kan voor de drie panden een overzicht van de eigenaren worden opgesteld. Hier beper
ken we ons tot die van het pand Hogewoerd 12. 
voor 1427 Pieter Buytewech Geryt Lamsz. 

Jan Taey (Pieter Buytwechsz.) 
Dirck van der Gheest 

1459 - 1461 Willem van Tetroede 
1462 - 1463 Claes Claesz. 
1464 - 1476 Dire die Man en Claes Claesz. 
1477 - 1485 Cornelis Wtenweer en Claes Claesz., brouwer 
1486 - 1495 Michiel Gerytsz. 
1495 - 1504 Arent Jansz. van Catwijck 
1505 - 1540 Michiel Gerytsz. 
1541 - 1544 Dirck Ottensz. van Meerburch 

1545 - 1577 Adriaen en Gerrit Dirck Ottensz. (en de weduwe van Adriaen: Josyna Fransdr. 
Volgens een aantekening in de marge van de maanboeken werd de rente in 1577 afgekocht. 

Conclusie 

De besproken kelders vormen het bewijs dat er ook in Leiden nog (delen van) middeleeuwse huizen 
aanwezig zijn, achter in de regel veel latere voorgevels. Deze kelders zijn geconcentreerd in een gebied 
rond de Breestraat, Langebrug en de Pieterskerk-Choorsteeg. Op grond van de in dit gebied aanwezige 
keldergaten en koekkoeken kan de aanwezigheid van een kleine vijftig kelders worden aangetoond. Na
der onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre het hier om strikt middeleeuwse kelders gaat of om 
exemplaren die uit een latere periode dateren. Door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal zijn de 
mogelijkheden tot datering en het trekken van nadere conclusies in Leiden vooralsnog zeer beperkt. 
Kelders vormen overigens niet het enige element waaraan middeleeuwse huizen te onderkennen zijn. 
Met name de bouwmuren (al dan niet gemeen) tussen de huizen onderling dateren in veel gevallen uit 
de middeleeuwse periode. Verder kunnen er in het middeleeuwse stadsgebied tal van huizen worden 
aangewezen, die nog in het bezit zijn van een houtskelet op de begane grond en/of de verdieping. Een 
constructie die in Leiden overigens tot het begin van de 17de eeuw zal worden toegepast. Voorbeelden 
van huizen waarin nog een 15de of 16de eeuws houtskelet, of de restanten daarvan, aanwezig is zijn de 
huizen Hooigracht 92, Langebrug 65, Nieuwe Rijn 74, Oude Rijn 7 en Vliet 33 en 34.40 Latere, vroeg 



17de eeuwse voorbeelden zijn de Latijnse School (1600) en de Stadstimmerwerf (1613). Voorbeelden van 
(laat)middeleeuwse stadshuizen zijn de huizen Pieterskerkgracht 9, Pieterskerkhof 40 en Rapenburg 26 
en65.41 

Middeleeuwse huizen verraden zich niet alleen door de aanwezigheid van een oorspronkelijke kelder, 
maar soms ook door een originele kapconstructie. Dat er ook kapconstructies uit deze periode in Leiden 
voorkomen bleek vorig jaar bij het dendrochronologisch onderzoek van de kap van Haarlemmerstraat 
174. Daarbij bleek dat de bomen waaruit het gebruikte hout afkomstig was omstreeks 1476 waren ge
kapt!.42 
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RUNDERHOORNPITTEN UIT DE MARKTENROUTE TE LEIDEN 

Analyse en interpretatie 

L.H.van Wijngaarden-Bakker en C.H.Maliepaard 
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Inleiding 

Een verhuizing brengt altijd verrassingen met zich mee... 
Bij het opruimen van de zolderruimte van het IPP aan het Singel in Amsterdam, vóór de verhuizing naar 
de Nieuwe Prinsengracht, kwam een magazijndoos vol runderhoornpitten te voorschijn. Het vondstcom
plex is afkomstig uit grond die in de jaren 1978-1980 vrijkwam bij het graven van een rioolsleuf in de 
marktenroute in Leiden (zie kaart locatie). Deze grond werd door leden van de AWN afd. Rijnstreek op 
het stort op vondsten doorzocht. In de grond afkomstig van ter hoogte van de Waag werd indertijd een 
concentratie hoornpitten aangetroffen in de oeverzone van de Rijn (mondelinge mededeling C. van 
Driel-Murray). De datering van het vondstcomplex valt globaal in de eerste helft van de veertiende eeuw 
(Bitter 1990/1991, v. Driel-Murray 1988/1989. Er is geen zekerheid dat wij hier te maken hebben met 

Uitsnede uit de Grootschalige Basiskaart Nederland-Leiden 1989 met de Marktenroute 
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afval van een locale werkplaats dan wel met afval dat van elders uit de stad is aangevoerd voor de aan-
plemping van de Rijn. De onduidelijkheid omtrent de positie van het vondstcomplex bemoeilijkt uiter
aard de interpretatie ervan. Concentraties (runder)hoornpitten worden namelijk afwisselend geïnterpre
teerd als het afval van een slachterij, van een leerlooierij of van een hoornbewerker (Armitage, 1989). 
In deze bijdrage zullen wij eerst een beschrijving geven van het Leidse vondstcomplex, daarna ingaan op 
de interpretatie-mogelijkheden en tenslotte aantonen dat de ambachten van slachter, looier en hoornbe
werker nauw met elkaar verbonden zijn. 

Hoornpit en hoornschede 

Een aantal hoef dieren, zoals runderen, geiten en schapen draagt hoorns. Korte tijd na de geboorte be
ginnen zich twee benige knobbels op de voorhoofdsbeenderen (frontalia) te vormen. De huid, die het 
voorhoofd bedekt reageert met de vorming van een hoornbedekking. De knobbels groeien uit tot benige 
hoornpitten, waaromheen de hoornschede zit (afb. 1). De hoornpit maakt net als alle andere botten een 
beperkte groeifase door en stopt dan met groeien. De hoornschede echter bestaat uit kératine en wordt 
vanuit de basis opgebouwd door middel van jaarlijkse groeiringen. Hoe ouder een dier dus, hoe groter 
en dikker de hoornschede. 

Het vondstcomplex 

Het complex, bestaat uit totaal 65 fragmenten. Er zijn een vijftal schedelfragmenten, waarop beide 
hoornpitten aanwezig zijn (afb. 2). Deze fragmenten worden verder aangeduid als "compleet". Het over
grote deel van de schedelfragmenten bevat alleen de rechter of de linker hoornpit (afb. 3 en 4). De ver
deling is als volgt: 
compleet: 5 
rechts: 25 
links: 32 
onbepaald: 3. 
Kijkend naar de vorm van de hoornpitten, dan blijkt deze zeer variabel te zijn, van sterk gekromd tot 
vrijwel kaarsrecht (afb. 5). Ook de richting van de kromming is variabel. Het oppervlak van de hoornpit
ten varieert van vrij glad tot sterk gegroefd. 

Wij hebben allereerst gekeken naar de leeftijdsverdeling van de hoornpitten. Armitage en Clutton-Brock 
(1976) noemen in hun veel geciteerde artikel over de classificatie en beschrijving van middeleeuwse 
runderhoornpitten drie leeftijdsklassen met daarbij behorende criteria. 
Juveniel: bot zeer poreus 
Subadult: poreus bot 
Volwassen: compact hard bot. 

Wij hadden moeite deze criteria toe te passen, vooral omdat het onderscheid tussen "zeer poreus" en 
"poreus", op zijn zachtst gezegd, moeilijk objectief is vast te stellen. Bij het onderzoek vonden wij echter 
een bruikbaar leeftijdscriterium in de vergroeiing van de schedelnaad tussen het voorhoofdsbeen (fron
tale) en het wandbeen (parietale) van het rund, een naad die links en rechts van de kop vlak onder de 
hoornpit verloopt. Zoals bekend bestaat de zoogdierschedel uit verschillende beenderen, waartussen 
eerst nog ruimtes bestaan (vergelijk de zogenaamde fontanellen bij baby's). Na de geboorte vergroeien 
de schedeldelen met elkaar. 

Op grond van de gegevens van Armitage (1982) komen wij tot de volgende indeling: 
Juveniel (1-2 jaar): naad voorhoofdsbeen-wandbeen onvergroeid 
Halfwas (2-3 jaar): naad voorhoofdsbeen-wandbeen vergroeiend 
Volwassen (>3jaar): naad voorhoofdsbeen-wandbeen gesloten. 

Op grond van deze criteria kan het Leidse materiaal nu in leeftijdsklassen ingedeeld worden: 

juv. halfw. volw. ? totaa 
compleet 1 4 - 5 
rechts 14 5 6 - 25 
links 14 5 12 1 32 
onbepaald - - 3 - 3 
totaal 28 11 22 4 65 
percentage 43% 17% 34% 6% 100% 
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Afb.l 

Overlangse doorsnede van een recente hoorn met hoornpit van een rund, foto IPP 

Afb. 2 

Schedelfragment van een volwassen koe 

met links en rechts afgehakte hoorns, foto IPP 

Afb. 3 

Schedelfragment met hoornpit van een koe, foto IPP 

•• ': 

Afb. 4 

Schedelfragment met hoornpit van een mannelijk rund, foto IPP 

^ Ä F ? * ? 

' - ^ ' 

Afb. 5 

Schedelfragment met rechte hoornpit, foto IPP 
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Afb. 7 

Verhouding tussen de grootste doorsnede (GD) en de kleinste doorsnede (KD) van de basis van de hoornpitten. 
De open symbolen stellen halfwas dieren voor, de dichte symbolen volwassen dieren, tekening IPP 
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Opvallend is het hoge percentage juveniele dieren, dus onder de twee jaar oud. Heden ten dage noemen 
wij dat stierkalveren en vaarzen. Een vaars is een vrouwelijk dier dat tussen de 14 en 24 maanden oud is 
(Clausen & Ipsen, 1975). 
Van de halfwas en volwassen dieren is het geslacht bepaald. Dit werd gedaan met behulp van de criteria 
opgesteld door Armitage en Clutton-Broek (1976), waarbij vooral de doorsnede van de hoornpit, ovaal 
bij stieren en meer rond bij koeien, een bruikbaar criterium bleek. Een onderscheid tussen ossen en 
stieren is door ons niet gemaakt, enerzijds omdat het aantal fragmenten gering was en anderzijds omdat 
wederom de door Armitage en Clutton-Brock genoemde criteria weinig objectief bleken. 

Wij komen dan tot de volgende verdeling: 
subad. volw. tot. perc. 

koeien 5 19 24 73% 
stieren/ossen 6 3 9 17% 

Met uitzondering van de juveniele exemplaren zijn alle hoornpitten opgemeten. Bij de vijf "complete" 
fragmenten is zowel de rechter als de linker hoornpit opgemeten. Tezamen met 11 losse rechter en 
17 losse linker fragmenten, geeft dit een totaal van 38 meetbare fragmenten. Bij slechts 20 fragmenten 
kon de lengte worden gemeten. 

De volgende maten zijn genomen naar Von den Driesch (1976): 
L - Lengte van de grootste kromming van de hoornpit (n = 20) 
GD - Grootste doorsnede aan de basis van de hoornpit (n = 38) 
KD - Kleinste doorsnede aan de basis van de hoornpit (n = 38) 
Armitage en Clutton-Brock (1976) delen runderhoornpitten in in diverse categorieën op basis van de 
lengte van de grootste kromming: "small horned", "short horned", "medium horned" en "long horned". 
Deze indeling is door Armitage (1982) herzien. Op basis van deze laatste indeling en op grond van hun 
afmetingen tussen 100 en 200 mm vallen alle 20 meetbare Leidse hoornpitten in de categorie "short 
horned" (afb. 6). Wij hebben dus te maken met korthoornige runderen. De doorsnedematen laten duide
lijk twee puntenwolken zien met een overlap tussen de hoornpitmaten van volwassen koeien en halfwas 
stieren (afb. 7). 
Alle hoornpit- en schedelfragmenten zijn nauwkeurig onderzocht op snij- en haksporen. Er zijn tweemaal 
zware snijsporen aangetroffen aan de basis van de hoornpit, die wijzen op verwijdering van de hoorn
schede (afb. 8). Eén van de "complete" fragmenten heeft aan beide zijden en ongeveer in het midden 
afgehakte hoornpitten, hetgeen eveneens duidt op hoornbewerking (afb. 2). 

Aan de hand van de hierboven gepresenteerde gegevens betreffende met name leeftijd en geslacht kun
nen wat opmerkingen gemaakt worden over de runderhouderij rond Leiden in de 14de/15de eeuw. Daar
na zal verder ingegaan worden op de bewerkingssporen, die verschillende ambachtsgroepen op de sche-
del/hoornpit fragmenten hebben achtergelaten. 

Afb. 8 

Zware snijsporen aan de basis van de hoornpit van een volwassen mannelijk rund, foto IPP 
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Rundveehouderij rond Leiden in de 14de/15de eeuw 

Hieronder zal betoogd worden dat de schedelstukken een zodanige behandeling door de slachter hebben 
ondergaan dat het aannemelijk is dat wij te maken hebben met een complex dat zijn weg naar de looierij 
heeft gevonden. Wij mogen aannemen dat de aanvoer van de leerlooier bepaald werd door wat er voor 
de slacht werd aangeboden omwille van het vlees (Hillewaert & Ervynck, 1991). De hoornpitten geven 
dan welücht een goed beeld van de rundveehouderij indertijd. Opvallend is in Leiden het hoge percenta
ge juveniele dieren (43%), d.w.z. stierkalveren en vaarzen. Dit zijn dieren die net de voortplantingsleef-
tijd bereikt hebben, hetgeen echter ook betekent dat zij de bekende "groeispurt" achter de rug hebben. 
Uit rendementsoverwegingen is het verstandig op dit tijdstip die dieren waar men niet verder mee wil 
fokken, te slachten. Het hoge percentage juveniele dieren wijst ons inziens dan ook op een marktecono
mie voor rundvee. In de veertiende eeuw zien wij in heel Holland een steeds verder gaande regulering 
door het stadsbestuur van de voedselvoorziening van de steden optreden. Tevens komt er al een zekere 
mate van consumentenbescherming op en reeds in de dertiende eeuw verschijnen de eerste vleeshallen 
(Unger, 1916). Het landelijke gebied rond Leiden vormde een uitstekend geschikt weidegebied voor 
rundvee. Wij zien hier dan ook al vroeg de kaasmakerij als huisnijverheid ontstaan. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat na de juveniele runderen de categorie volwassen koeien het hoogste scoort. 
Vergelijken wij dit beeld met de gegevens van 13de eeuws 's-Hertogenbosch van Prummel (1978), dan 
zien wij daar een afwezigheid van juveniele dieren en in het algemeen een overwegen van mannelijke 
dieren (38% ossen, 26% stieren, 36% koeien). In 's-Hertogenbosch is geen sprake van een marktecono
mie voor rundvee en staan de runderen waarschijnlijk primair ten dienste van de akkerbouw waar ze als 
ploegossen ingezet worden. Ook uit schriftelijke bronnen is het geringe belang van de rundveehouderij in 
middeleeuws Brabant goed bekend (de Jong, 1990). 
Bij stadskernopgravingen worden immer grote hoeveelheden dierenresten aangetroffen. Dergelijke com
plexen kunnen ons wel waardevolle informatie verschaffen over de voedingsgewoonten van de stadsbewo
ners, maar over de agrarische economie van het buitengebied komen wij weinig te weten. De voorbeel
den van Leiden en 's-Hertogenbosch lijken er op te wijzen dat hoornpitconcentraties, zoals wij die aan
treffen bij leerlooiers een goede informatiebron vormen omtrent d ; veehouderij in het landelijk gebied 
rond de stad. Het gaat hier om slechts twee voorbeelden en uiteraard dient bovenstaande stelling verder 
getoetst te worden. Wat dat betreft kunnen wij verwijzen naar een recente opgraving van een 14de/15de 
eeuwse leerlooierij te Brugge, waar ruim 4000 hoornpitten te voorschijn kwamen (Hillewaert & Ervynck, 
1991). De komende uitwerking van de opgravingsgegevens vormt dan ook een een mooie "testcase" voor 
onze stelling. 

Reconstructie van drie ambachten: slachter, looier, hoornsnijder 

De op de schedelfragmenten teruggevonden slachtsporen wijzen er op dat door de slachter de hersen
holte vanaf de onderzijde, de schedelbasis, werd opengehakt. Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemde 
werkwijze, maar het is minder merkwaardig wanneer men bedenkt dat op de nek, het achterhoofd en het 
voorhoofd van het rund zich een stevig en bruikbaar stuk huid bevindt. Bij de reeds hierboven genoemde 
opgraving aan de Eekhoutstraat te Brugge kwam in een 14de-15de eeuws complex een groot aantal looi-
kuipen aan het licht, waarvan één onderin een pakket lederresten bevatte (Hillewaert & Ervynck, 1991). 
Het betreft de afgesneden zijkanten en de koppen van een groot aantal runderhuiden (afb. 9). In de 
fragmenten van de koppen zitten vier gaten, afkomstig van het wegsnijden van de oren en de hoorns, 
terwijl het snuitgedeelte ontbreekt. Het betreft hier afval dat overblijft wanneer de "rug" wordt uitgesne
den. Bij de opgraving werden duizenden runderhoornpitten aangetroffen, zowel in de looierskuipen als 
verspreid over het terrein. De associatie tussen leerlooiersactiviteiten en de aanwezigheid van (run-
der-)hoornpitten is reeds enkele malen vastgesteld (Schmid, 1972; Prummel, 1978; van Wijngaarden-
Bakker, 1988; de Jong, 1990). Op grond hiervan mag verondersteld worden dat de huiden met de hoorn
pitten en een stuk van het schedeldak er nog aan vast van de slachterij naar de looierij werden vervoerd. 
De looier ontdeed de huiden van oren, hoorns en staart alvorens het looiproces te beginnen. Uiteindelijk 
kwamen de hoorns veelal bij de hoornbewerker terecht. Het zijn dus drie ambachtsgroepen, die zich met 
de runderhoornpitten bezig hielden. Wij zullen proberen de activiteiten van elk der groepen te recon
strueren. 

A. De slachter 
Met behulp van met name de gegevens uit Brugge kunnen wij de werkzaamheden van een runderslachter 
in Leiden in de 14de/15de eeuw gaan reconstrueren, wij gaan er van uit dat hij een huid met hoorns 
eraan vast aan de looier moet leveren. Door sneden over de buik en in de lengterichting aan de binnen
kant van de poten kan de huid van het karkas los gemaakt worden. Bij het Leidse materiaal is twee maal 
geconstateerd dat de kop tussen het achterhoofd en de eerste halswervel van de wervelkolom gescheiden 
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Afb. 9 Reconstructie van de versnijding van een gelooide runderhuid n.a.v. vondsten uit een leerlooierij te Brugge. De 
volledige huid (A) en de teruggevonden afvalstukken (B) nadat het te verhandelen middenstuk eruit gesneden is. 
Naar Hillewaert & Ervynck (1991) 

Afb. 10 Reconstructie van de slachtmethode van de runderschedel 

De gerasterde delen ontbreken in het vondstcomplex, 

tekening IPP 

werd. Nadat dit gebeurd was kon het karkas verwijderd worden en bleef de slachter zitten met een huid 
met daaraan de kop. Die kop bevat nog een aantal bruikbare delen, met name de tong en de hersenen 
en zal dus een nadere behandeling moeten ondergaan, waarbij er goed voor gezorgd moet worden dat 
de huid niet beschadigd wordt. Volgens onze reconstructie werden nu eerst de onderkaak en de tong 
verwijderd, waarschijnlijk door ze met een scherp mes los te snijden. De volgende handeling valt duide
lijk af te leiden uit de geobserveerde slachtsporen: de kop wordt ondersteboven gelegd en vanaf de on
derzijde wordt het hele snuitgedeelte afgehakt. Daarna wordt de hersenholte geopend door vanaf het 
achterhoofd naar voren toe de schedelbasis af te hakken (afb. 10). De hersenen kunnen nu verwijderd 
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worden en wat overblijft is de complete huid met een stuk schedeldak (voornamelijk de voorhoofdsbeen-
deren of frontalia) en de hoorns. De waargenomen haksporen duiden op rechtshandigheid van de slach
ters) . De huid kan nu naar de looier gebracht worden, die aan de hand van de huid zelf en van de 
hoorns leeftijd en geslacht, en dus de waarde, kan bepalen. 
Uit bovenstaande reconstructie blijkt dat een groot deel van de handelingen, die de slachter verricht, zijn 
ten behoeve van de volgende ambachtsgroep, de looier. Dit duidt op afspraken tussen beide ambachts-
groepen. 

B. De looier 
De werkzaamheden van de looier hebben ook sporen op het Leidse materiaal achtergelaten en wel in de 
vorm van talloze krassen en snij sporen, die wijzen op het losmaken van de huid van de onderliggende 
voorhoofdsbeenderen. Het afsnijden van de oren laat geen sporen op de schedel na. In een enkel geval 
zijn wel vage snij sporen aan de basis van de hoornpit te zien, waar de huid rondom de hoorn is wegge
sneden. De huid moet nu over de hoorns weggetrokken worden. Men kan zich voorstellen dat dit bij een 
schedel met zijwaarts gekromde hoorns problemen kan opleveren. De meest voor de hand liggende 
reconstructie is dan ook dat de huid na het losmaken een beetje naar boven geschoven werd en de sche
del daarna door de looier voorzichtig gekliefd werd (afb. 11). De twee losse schedelstukken met ieder 
slechts één hoornpit waren uiteraard eenvoudig te verwijderen. In zeldzame gevallen dat de verwijdering 
van schedel en hoorns uit de huid geen problemen opleverde, bleef een "compleet" schedelstuk met 
beide hoorns over. 
Uit de vele malen aangetroffen associatie tussen leerlooiersactiviteiten en opeenhopingen van hoornpit-
ten valt af te leiden dat de schedelstukken met hoorns ter plekke van de looierij bleven liggen. Ook 
Kasteleijn (1789 in Prummel, 1978) vermeldt dat de hoorns in de openlucht werden bewaard tot het 
rottingsproces zover gevorderd was dat de hoorn gemakkelijk van de benen hoornpit verwijderd kon 
worden. 

C. De hoornbewerker 
Hoorn is een archeologisch onderbelichte grondstof. Hoofdoorzaak is wel dat hoorn snel vergaat in de 
grond. Alleen onder extreem zure omstandigheden worden heel soms stukjes teruggevonden. Toch was 
het in elk geval vanaf de Voorromeinse Ijzertijd een veel gebruikte basisstof voor een groot scala aan 
voorwerpen, zoals mesheften, knopen, kammen en ruitjes van lantaarns (MacGregor, 1985; van Wijngaar
den-Bakker, 1987). 
De hoornbewerker kon zijn grondstof op twee manieren betrekken. Het meest voor de hand liggend is 
dat hij zijn materiaal betrok van de leerlooier. Wellicht dat de leerlooier het rottingsproces versnelde 
door de hoorns in een looierskuip te laten weken. De vondstomstandigheden in 's-Hertogenbosch, 
Hoorn, Brugge wijzen onder meer op deze handelwijze. De hoornbewerker kon ter plekke een selectie 
maken welke hoorns hij wenste te gebruiken 

Afb. 11 

Reconstructie van de slachtmethode (2) en de verdere verwerking (3) van de runderschedel. 

Het gerasterde deel ontbreekt in het vondstcomplex, tekening IPP 
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Belangrijk is dat de verwijdering van de geweekte hoorns in het geheel geen sporen op de hoornpit 
achter laat. Uit de achtergebleven hoornpitten valt dus niet af te leiden of de hoornbewerker daar zijn 
grondstof heeft betrokken. 
De tweede manier waarop de hoornwerker aan zijn grondstof kon komen, is door de hoorns direct van 
de slachter te betrekken vóór deze de huiden aan de looier levert (Armitage, 1989). Hier hebben de 
hoorns geen rottingsproces doorgemaakt en ze kunnen dus niet eenvoudigweg met de hand verwijderd 
worden. De hoorns dienen afgezaagd of afgesneden te worden. Deze handelwijze laat wel sporen achter 
op de hoornpit. 
Kijken wij nu naar het hoornpitmateriaal uit Leiden, dan zien wij enkele malen duidelijke sporen van 
hoornverwijdering: éénmaal via het afzagen van de hoorns (afb. 2) een tweemaal door snijsporen aan de 
basis van de hoornpit (afb. 8). Opvallend is dat het hierbij gaat om twee van de in totaal drie hoornpit
ten van volwassen stieren. Wellicht wijst dit op een bewuste selectie van grote hoorns. 

Conclusie 

Op grond van bovenstaande reconstructie kan het Leidse hoornpitten-complex op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. De meest voor de hand liggende interpretatie is dat wij te maken hebben met 
afval van een locale leerlooierij, waarbij vóór de huiden naar de looierij gebracht werden de hoornbe
werker een aantal hoorns ter verdere verwerking geselecteerd en verwijderd heeft. Het is aannemelijk 
dat deze selectie reeds bij de slachter plaatsvond en niet bij de looierij. Dit zou kunnen duiden op een 
sterke behoefte aan hoorn als grondstof voor de fabricage van voorwerpen. Onderzoek van schriftelijke 
bronnen kan hier ongetwijfeld veel gegevens aandragen en het ligt dan ook in onze bedoeling binnenkort 
met de inventarisatie van de beschikbare bronnen te starten. 
Het is bekend dat in vroege steden de looierij en in het centrum gelegen waren en dat ze eerst later naar 
de rand van de stad verhuisden. Gezien de datering van het Leidse vondstcomplex in de vroege 14de 
eeuw is een looierij in het centrum niet uitgesloten. Looiers zijn voor hun werkzaamheden afhankelijk 
van de aanwezigheid van (open) water en gezien de localisatie van het bestudeerde vondstcomplex in een 
deel van Leiden met open erven naar de rivier toe is de vestiging van een looierij ter plaatse zeer aanne
melijk. 
Een tweede mogelijkheid is dat de hoornpitconcentratie het afval vormt van een hoornwerker. De 
vondstsamenstelling met 43% juveniele exemplaren is echter een argument tegen deze interpretatie. 
Dergelijke kleine hoorntjes zijn ternauwernood als geschikte grondstof voor de hoornbewerker aan te 
merken. 
Vooralsnog lijkt de eerste interpretatie ons de meest aannemelijke, vooral indien men de overeenkomst 
met vondstcomplexen zoals Brugge, Hoorn en 's-Hertogenbosch in aanmerking neemt, waar wel met 
zekerheid de aanwezigheid van een looierij is vastgesteld. 
Ons onderzoek heeft in elk geval duidelijk ge maakt dat er een hechte relatie bestond tussen een drietal 
ambachtsgroepen. De reconstructie van de slachtmethode leert dat er afspraken waren om de verschil
lende grondstoffen, vlees, huid, hoorn zo goed mogelijk te benutten. 
In de 13de eeuw verwerkt de looier zowel in 's-Hertogenbosch als in Brugge huiden van geiten en runde
ren (Prummel, 1978; mondelinge mededeling A. Ervynck). In de veertiende eeuw echter treedt een spe
cialisatie op: de looier in Leiden verwerkt uitsluitend runderhuiden. Ook de 14de eeuwse looierijen in 
Brugge en Hoorn verwerkten, op grond van het teruggevonden afval, alleen runderhuiden. Een dergelijke 
ambachtelijke specialisatie toonde van Driel-Murray (1988/1989) ook aan voor de lederwerkers, die zich 
steeds meer gaan toeleggen op de fabricage van één soort voorwerpen. Veel van deze specialisaties zijn 
in de loop der tijden verloren gegaan, maar het bodemarchief bewaart ze. 
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METAALVONDSTEN UIT DE MARKTENROUTE IN LEIDEN 
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Inleiding 

In 1978-1980 werd een verscheidenheid aan metalen voorwerpen verzameld op de stortplaats van de 
afgevoerde grond van de rioolwerkzaamheden in de Marktenroute(afb. 1). De exacte herkomst van de 
vondsten is niet gedocumenteerd zodat we geen gegevens hebben over de context waarin ze zijn gevon
den. Desondanks zijn de vondsten van archeologisch en historisch belang, hetgeen in deze bijdrage zal 
worden toegelicht. 
Het gaat om voorwerpen die overwegend uit de 13de tot 16de eeuw stammen en gebruikt zijn als wa
pens, messen en andere huishoudelijke artikelen, gereedschap, sloten enzovoort. 
Er zijn maar een paar artikelen van koper of tin gevonden. Het meeste is van ijzer/staal. In technische 
termen wordt staal gedefinieerd als een soort ijzer dat een zeer laag koolstofgehalte bevat (minder dan 

Uitsnede uit de Grootschalige Basiskaart Nederland-Leiden 1989 met de Marktenroute 
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1,7%). De relatie tussen ijzer, staal en de eigenschappen van deze stoffen verdient nadere toelichting.1 

Vanaf de Ijzertijd werd ijzer gewonnen door erts in een oven met houtskool te verhitten. In Nederland 
gebruikte men "ijzeroer", dat ook wel moerasijzersteen wordt genoemd, als grondstof. Dit kon als natuur
lijke grondstof worden gedolven in moerassige gebieden in noordoost-, oost- en zuid-Nederland en be
stond uit brokken zandige aarde die door ijzeroxide was samengeklonterd. In de oven werden de oxiden 
door koolmonoxiden uit het houtskool gereduceerd tot ijzer, vanaf circa 700-800 °C. In de primitieve 
ovens versmolt de erts tot een massa, de zgn."wolf', waarin de zwaardere ijzerdeeltjes naar onderen 
zakten. Naderhand werd door de smid het ijzer uit de slakken gehamerd. Dit produkt bevatte weinig 
koolstof en valt dus feitelijk onder de definitie van staal. Het heeft als eigenschappen dat het relatief 
zacht is en goed rekbaar, met andere woorden het is niet erg sterk maar wel makkelijk smeedbaar. 
Bij een verhitting boven 910 °C neemt het ijzer koolstofdeeltjes op. Bij een toenemend koolstof-percenta
ge wordt het metaal harder maar ook brosser en daarmee minder rekbaar. Bij een koolstofgehalte boven 
1,7% kan het niet meer gesmeed worden, maar het ijzer wordt dan wèl smeltbaar. Gietmethoden werden 
in het begin van de 15de eeuw ontdekt maar pas eeuwen later ontwikkelde men technieken om dit op 
grotere schaal toe te passen. Het middeleeuwse ijzer/staal uit de Marktenroute is steeds gesmeed. 
De middeleeuwse smeden beheersten het ovenproces zodanig dat ze het koolstofgehalte van het 
ijzer/staal konden reguleren. Bij de vervaardiging van voorwerpen werden de eigenschappen gecombi
neerd door stroken of plakken ijzer/staal met een verschillend koolstofgehalte samen te smeden, een 
methode die "bundelen" wordt genoemd. 
Het gesmede voorwerp werd in laatste instantie gehard door het in water te dompelen terwijl het nog 
gloeiend heet was, het zgn. "schrikken". Bij een koolstofgehalte tussen de 0,3% en 0,9% wordt door deze 
snelle afkoeling de kristalstructuur van het staal dusdanig veranderd dat het veel harder wordt. Deze 
methode om gehard staal te maken wordt voor het eerst genoemd in geschriften van omstreeks 1100. 
Bij het bundelen van ijzer/staal werd de soort met het juiste koolstofgehalte voor het harden aangebracht 
op de meest kwetsbare plekken, bijvoorbeeld op het snijvlak van messen. Onderzoek in Londen heeft 
uitgewezen dat de middeleeuwse smeden dit onderdeel uitstekend beheersten en allerlei varianten van 
bundeling kenden. 
In de tekst wordt steeds over ijzer gesproken, ook waar in technische zin sprake is van staal. 

Wapens 

Eén van de fraaiste wapenvondsten is een complete dolk met schede, thans in de collectie van het Stede
lijk Museum "De Lakenhal" (afb. 2). Hij is al in de Bodemonderzoek in Leiden van 1979 en 1988/1989 
beschreven en wordt in de 14de eeuw gedateerd.2 De dolk heeft een kort en breed tweezijdig snijdend 
lemmet en een zware ijzeren pareerstang met houten heft. De schede, waarvan het leer is voorzien van 
een ingestempeld ruitpatroon, heeft vier koperen beslagstukken in een gotische vormgeving met ingegrif-
te decoratie. 

Een tweede dolk is veel eenvoudiger en onversierd (afb. 3C). Het is een zgn. "klotendolk", genoemd naar 
het model van het heft en voorzien van een kort en breed éénzijdig snijdend lemmet. Dit dolktype was in 
allerlei varianten van de 14de tot de 16de eeuw algemeen onder de burgerij in gebruik als verdedigings
wapen.3 

Er zijn nog twee fragmenten van dolkklingen. 
Het grootste fragment is 22,5 cm lang en slechts 1,6 cm breed (afb. 3D). Als merkteken is op 19 cm van 
de punt een gekroond figuurtje (mannetje ?) ingeslagen. Aangezien een merkteken meestal ergens in het 
bovenste 1/3 gedeelte van een lemmet werd aangebracht zal de kling hooguit 35 cm lang zijn geweest. 
Aan de hand van het lemmet alleen is het dolktype niet te bepalen.4 

Het tweede fragment kan worden omschreven als een dolkmes (afb. 3E). Deze werden gebruikt als eet
mes en wapen.5 De kling is tamelijk dik en is voorzien van een ingewalste decoratie die een langgerekt 
patroon kan hebben gevormd. De stijl en techniek lijken 16de-eeuws of later. 

Van Driel-Murray heeft in Bodemonderzoek in Leiden 1988/1989 uitgebreid de rijke vondst aan zwaard-, 
dolk- en messcheden besproken. Deze waren doorgaans weggeworpen nadat de metalen onderdelen van 
de schede waren verwijderd voor hergebruik. Slechts tweemaal is een metalen versterking van de punt, 
de zgn. "oortband", bewaard. Van Driel-Murray heeft een geelkoperen exemplaar met gotische vormge
ving en ingegrifte versiering gepubliceerd, afkomstig van de schede van een dolk of een zwaard (afb.4).8 

De tweede geelkoperen oortband is onversierd (afb. 3A). 
In dezelfde publikatie worden ook twee ijzeren speerpunten uit de Marktenroute afgebeeld die daarom 
hier verder buiten beschouwing blijven. Ze zijn ca. 7,5 en 10,5 cm lang en hebben een holle schacht en 
een spits met een ruitvormige doorsnede.7 
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Afb. 2 Dolk met schede 
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Afb. 3 Voorwerpen van ijzer/staal en koper. Dolk C heeft een houten heft, merktekens schaal 1:2, overigens 1:4 

64 



Afb. 4 Geelkoperen oortband 

Van een zwaarder kaliber is het 23 cm lange fragment van een goedendag (afb. 3B). De naam is afgeleid 
van "dagge", hetgeen dolk betekent. De goedendag was een steekwapen aan een lange stok waarmee men 
een harnas kon doorboren. Hij werd van de 13de tot de 16de eeuw zowel door voetvolk als door ruiters 
gebruikt.8 

Kookgerei 

Metalen kookpotten zijn niet gevonden. Wel zijn er drie ijzeren hengsels (afb.3 I-K). Van twee ervan is 
één van de ophanghaken afgebroken, hetgeen wellicht destijds de reden was om ze weg te gooien. Eén 
van de hengsels is verbreed bij het handvat. Hiervoor zijn parallellen bekend uit de 15de en 16de eeuw,9 

maar een dergelijke praktische vormgeving kan natuurlijk tijdloos zijn. Het derde hengsel, dat compleet 
is, is opvouwbaar en kan per ongeluk zijn verloren. 
In deze context hoort ook een vrij beweegbaar ophangoog thuis (afb. 3F). Een aangehaakte pot blijft 
steeds rechtop hangen ook als men de ring in allerlei richtingen beweegt. Men kan dit ophangoog heb
ben gebruikt voor een kookpot, maar ze zijn ook bekend in combinatie met hangende watervaten, zgn. 
"lavabo's".10 

Wellicht kan men ook de ketting rekenen tot de ophangmethodes voor kookgerei (afb. 3H), maar er zijn 
natuurlijke talloze andere gebruiksmogelijkheden denkbaar, bijvoorbeeld op schepen. De ketting bestaat 
uit een vijftal stevige gesmede schalmen. 
Een fraaie vondst is de vleeshaak, met twee tanden voor het keren van vlees tijdens het braden 
(afb. 3G). De steel is getordeerd en gaat over in een handvat met ingedreven zig-zag patroon, met aan 
het uiteinde een ophangoog. In Amsterdam is bij 13de-eeuws smidsafval aan de Nieuwendijk een onver
sierde vleeshaak opgegraven met identieke vorm.11 Het Leidse exemplaar zou uit dezelfde periode kun
nen dateren. 

Messen 

Uit de Marktenroute is een verzameling van 37 messen of mesfragmenten geborgen. Op grond van de 
bevestiging van het heft en de vorm van het lemmet kan men verschillende typen onderscheiden. De 
verschillen zijn te verklaren uit verschillen in gebruiksfuncties en tijdgebonden ontwikkelingen. 

Om bij het heft te beginnen, er zijn drie methoden om het te verbinden met het lemmet: 
1. het heft wordt aan een pin geprikt die als een uitloper aan het lemmet zit: de "niet-doorlopende ver

smalde angel"; 
2. het heft wordt geheel doorboord door een pin: de "doorlopende versmalde angel"; 
3. het heft bestaat uit delen die worden bevestigd aan de zijkanten van een plat doorlopend deel aan 

het lemmet: de "plaatangel". 
De eerste methode is de oudste en gaat terug op de vroege Middeleeuwen. Begin 14de eeuw schijnt 
hieruit de doorlopende versmalde angel te zijn ontwikkeld. Ongeveer in dezelfde periode verschenen de 
eerste plaatangels maar dit type werd pas in de 15de eeuw op grote schaal toegepast.12 De drie metho
den zijn naast elkaar blijven voortbestaan en worden nog tot de dag van vandaag toegepast op heften van 
kunststof. 
Het heft werd vaak versterkt met metalen beslag. Heften met een versmalde angel kregen beschermrin-
gen tegen de splijtende werking van de angel (afb. 6J,T; de afdrukken van inmiddels verdwenen be-
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Afb. 5 Voorwerpen van ijzer/staal, koper en tin. De merktekens van C en D zijn ingelegd met tin, merktekens schaal 1:2, 
overigens 1:4 
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Afb. 6 Voorwerpen van ijzer/staal. De messen A, B, E, K, M, N, R en S hebben (resten van) houten heften. De kap van U is 
van koper. De merktekens van K en S zijn ingelegd met koper en van M, O en P met tin, merktekens schaal 1:2, overi
gens 1:4 

67 



schermringen staan op de heften van afb. 6K,R). Om het stoten tijdens snijwerk op te vangen werd soms 
aan het begin van het heft een stootplaat bevestigd. Bij versmalde angels kon dit een dwars aangebracht 
plaatje zijn met een gat voor de angel (afb. 6Q). Daarnaast kwam de aangesmede stootplaat voor, zowel 
bij versmalde (afb. 5C,D) als bij plaatangels (afb. 5G-I). Het achtereinde van het heft kon worden voor
zien van een metalen kap (afb. 6J,K,M,U,G). 

Uit de Marktenroute komen 7 messen met een plaatangel (afb. 5C-I) en 28 messen hebben een versmal
de angel. Of een versmalde angel wel of niet heeft doorgelopen is slechts voor een deel van de messen 
vast te stellen. Van verschillende mesfragmenten kan de versmalde angel namelijk zijn afgebroken. 
Van de messen met (resten van) het heft zijn er 7 met doorlopende versmalde angel. Daarnaast zijn er 2 
met versmalde angel waarvan het type niet te bepalen is doordat een deel is afgebroken. Van de messen 
zonder heft hebben 3 fragmenten een dermate lange versmalde angel dat die ook tot het doorlopende 
type kunnen worden gerekend (afb. 6W,Y,AA). Verder is er nog het achtereinde van een doorlopende 
versmalde angel (afb. 6U). In totaal zijn er dus zeker 11 doorlopende versmalde angels vertegenwoor
digd. 
Er zijn 18 messen waarvan het type versmalde angel onzeker is, zodat de mogelijkheid bestaat dat enkele 
ouder zijn dan begin 14de eeuw. Het merendeel van de messen is echter jonger. 

De relatie tussen de vorm van het mes en het gebruik is niet zo duidelijk aan te geven als men zou ver
wachten.13 

De messen met een kort breed lemmet en gebogen rug worden wel aangeduid als "werkmes", met name 
bestemd voor ambachtelijk snijwerk of in de keuken (vgl. ons "aardappelmes").14 

De korte brede messen met geknikte rug kunnen ook tot deze groep worden gerekend (afb. 6F,G). Eén 
ervan heeft een ophangoog. 
Een drietal zware brede messen met gebogen rug lijkt meer geschikt als hakmes (afb. 6H-J). In één van 
de messen is de merknaam VOLBERS gestanst - dit mes is 19de- of vroeg-20ste-eeuws. 
Een bijzondere functie kan men veronderstellen voor een mes met een opvallend dun en breed lemmet 
met een rechte rug (afb. 6K). Het zal zijn gebruikt voor delicaat snijwerk, bijvoorbeeld bij voedselberei
ding, bij het aan tafel opdienen van voedsel of bij bepaalde ambachten. In Londen is voor een mes met 
extreem dun lemmet een toepassing voorgesteld in leerbewerking.15 

Het grootste deel van de messen heeft ongeveer hetzelfde model lemmet (afb. 6L-AB, 5C-I). Deze kon
den worden gebruikt voor meerdere doeleinden maar de meeste zullen wel "eetmessen" zijn geweest. 
Men had in de middeleeuwen geen eetvork maar gebruikte hiervoor het eetmes, dat was voorzien van 
een scherpe punt om het eten aan te prikken. Het eetmes was een persoonlijk bezit dat men bij zich 
droeg. Op contemporaine afbeeldingen, bijvoorbeeld van Pieter Brueghel de Oude, draagt iedere feest
ganger en elke werkman en -vrouw een eigen mes mee, in een leren schede aan de riem, simpelweg 
achter de riem geschoven of met een touwtje door een oog in het heft. 
In duurdere huishoudens had men speciaal voor eregasten bestemde messen, die op afbeeldingen op 
tafel zijn klaargelegd. De opkomst van dergelijke luxe "tafelmessen" in de 15de eeuw is archeologisch 
onder meer af te meten aan de grotere aandacht voor rijke versieringen. Dit verklaart de toename van 
messen met plaatangel, die men immers kon voorzien van fraai bewerkte beslagplaten van uiteenlopend 
materiaal. Uit de Marktenroute zijn twee van dergelijke beslagplaten gekomen, gemaakt van been - ze 
zijn in Bodemonderzoek in Leiden van 1980 gepubliceerd (afb. 7).16 De decoratie is slechts globaal da
teerbaar tussen de 14de en 16de eeuw. 
Bij de metaalcollectie bevinden zich twee exemplaren met eenvoudige houten beslagplaten (afb. 5H,I). 
De vormen van deze mesheften komen vanaf de late 14de eeuw voor.17 

Afb. 7 
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Afb. 8 Merktekens op tinnen bord en ijzeren voorwerpen. 
De nummers verwijzen naar de afbeelding van het voorwerp, schaal 1:1 

Een mes met plaatangel dat is voorzien van een aangesmede gekrulde ijzeren kap kan wellicht in de 
14de eeuw worden gedateerd op grond van vergelijkbare vondsten uit Amsterdam en Londen 
(afb. 5G).18 

Op 15 messen is in het lemmet een merkteken aangebracht, waarbij in één geval eerder sprake lijkt van 
decoratie dan van een meesterteken (afb. 6M). Opvallend is dat de voor ambachtelijk of keukenwerk 
bestemde messen niet gemerkt zijn. De enige uitzondering is een mes dat ook aan de eettafel gebruikt 
zou kunnen zijn (afb. 6K). Er is verder één werkmes waar in het hout van het heft een dubbele cirkel is 
uitgesneden (afb. 6E). 
De merktekens op het lemmet worden in het algemeen geïnterpreteerd als meestertekens, aangebracht 
als kwaliteitsmerk. Door het aanbrengen van tinnen of geelkoperen inlegwerk kregen ze ook een decora
tieve functie, vergelijkbaar met de merknaam op moderne sportschoenen. Op de merktekens wordt 
straks nader ingegaan. 

Diverse huishoudelijke en persoonlijke artikelen 

Opvallend is het ontbreken van tinnen lepels in het vondstcomplex. De verklaring zou kunnen zijn dat de 
vondsten voor een groot deel uit de 13de en 14de eeuw dateren, derhalve uit de tijd voordat tinnen 
lepels algemeen werden. 
Wel is er een geelkoperen lepel (afb. 5B). Een bijzonderheid is dat de steel van de lepel kan worden 
ingeklapt. Het heeft geen merkteken maar de ronde bak wijst op een datering in de 16de eeuw of eer
der. 

Een klem tinnen bordje heeft een ingeslagen merkteken: een wapenschild met een staande hond (?) en 
een leeuw, gescheiden door een golflijn, met ernaast de letter "P" apart ingeslagen (afb. 5A en afb. 8). 
Een dergelijk klein diep bordje werd een "dobbelier" genoemd.19 Het tin is gelig als gevolg van de toe
voeging van koper of brons bij het gieten. Hetzelfde wapenmerk, maar dan vergezeld van een ingestem-
pelde "D", is ook aangetroffen op twee borden die zijn opgegraven in Schiedam. Ze worden toegeschre
ven aan een Rotterdamse tingieter tussen eind 14de en eind 15de eeuw.20 

Er zijn twee ijzeren knijpscharen gevonden. De knijpschaar is uitgevonden in de Ijzertijd en vele eeuwen 
met kleine wijzigingen in gebruik gebleven. Hij komt zelfs nog voor in een Warenhuiscatalogus uit 1928. 
De schaar werd voor allerlei doeleinden gebruikt, van het scheren van schapen tot het knippen van haar 
en textiel. Ten behoeve van deze functies is er variatie in de lengte van de armen.21 Behalve eventuele 
decoratie en merktekens geven alleen de aansluiting van de lemmeten op de armen en soms een afwij
kende vorm van de beugel aanknopingspunten voor een datering. 
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Afb. 9 Geelkoperen gesp 

De eerste schaar heeft lemmeten waarvan het begin van het blad met een scherpe hoek op de arm aan
sluit (afb. 5L). De oudste knijpscharen hebben een wijde hoek bij het begin van het blad. In de 14de 
eeuw werd dit vervangen door het model met de scherpe hoek, een type dat in elk geval tot in de 16de 
eeuw nog voorkwam.22 

De tweede knijpschaar is minder goed dateerbaar (afb. 5M). Hij heeft binnen in de hoek tussen lemmet 
en arm een kleine verspringing. Dit detail lijkt kenmerkend voor knijpscharen uit de 13de en 14de eeuw, 
maar het komt sporadisch nog tot in de 16de eeuw voor.23 

In Bodemonderzoek in Leiden van 1980 is een afzonderlijk artikel gewijd aan een geelkoperen gesp uit 
de Marktenroute (afb. 9). Wurfbain gebruikt er de term "fermail" voor en vergelijkt het met een sluiting 
die wordt genoemd in een middeleeuws Frans geschrift. De gesp kan in de 1ste helft van de 14de eeuw 
worden gedateerd.24 

Er is slechts één ijzeren gesp bij het vondstmateriaal, met een vierkant model zonder middenstijl die niet 
nader dateerbaar is (afb. 10A). De gesp is vrij grof uitgevoerd zodat het wellicht niet aan kleding werd 
gebruikt maar bijvoorbeeld voor paardetuig. 
De roodkoperen koppelpassant werd aan een riem geschoven, waarbij het ophangoog diende om iets aan 
te hangen, bijvoorbeeld een mes (afb. 10M). Aan de binnenkant bij het ophangoog lijkt iets te zijn afge
broken, wellicht een pin om achter de riem te haken. 

Een bijzonder voorwerp is een ijzeren bel (afb. 10B). De klepel ontbreekt. Op de buitenkant van de bel 
zitten spatten gesmolten koper. Wellicht is dit soldeer waarmee koperfolie ter afwerking op de buitenzij
de van de bel was aangebracht. 
Een kleiner belletje is van geelkoper (afb. 10L). Het kogeltje ontbreekt. Dergelijke belletjes werden wel 
aan kleding bevestigd. De datering is onduidelijk.25 

Een grote geelkoperen nestel, met leerresten van de veter er nog in, maakte mogelijk eveneens deel uit 
van kleding (afb. 10,O) ,28 

Van geelkoper is ook een vingerhoed, met het kapje gesoldeerd aan de cilinder en afgewerkt met machi
naal aangebrachte putjes (afb. ION). Deze techniek werd op zijn vroegst in de 18de eeuw toegepast.27 

Tot de persoonlijke voorwerpen kan men ook de twee kleine tinnen "pelgrimsampullen" rekenen (afb. 11 
en 12). Dit waren voorwerpen die pelgrims als souvenir meenamen uit een bedevaartplaats. Meestal 
waren dit tinnen insignes met een symbolische voorstelling van de bedevaartplaats, die men als speld op 
de kleding of op een hoed kon dragen. De halzen van de ampullen zijn dichtgeknepen. Vermoedelijk 
waren ze gevuld met gewijd water of olie. Er zijn pelgrimsampullen bekend met uiteenlopende afbeeldin
gen waarvan de herkomst veelal nog onbekend is. Ze worden in de 15de of 16de eeuw gedateerd.28 De 
ampul met de voorstelling van een St.Jacobsschelp verwijst ongetwijfeld naar deze heilige, maar behalve 
het beroemde Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostella zijn er nog andere bedevaartplaatsen waar 
deze heilige werd aanbeden. Het wapen op de andere ampul kan niet gelokaliseerd worden. 
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Afb. 10 Voorwerpen van ijzer/staal en koper. Op bel B bevinden zich geelkoperen spatten, schaal 1:4 
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Afb. 11 Tinnen pelgrimsampul Afb. 12 Tinnen pelgrimsampul 

Er zijn twee hoefijzers gevonden. Hoefijzers werden in de vroege middeleeuwen in West-Europa geïntro
duceerd. Het oudste model had een buitenrand met een golvend verloop om de zware, verzonken nagels 
heen. Uit de Marktenroute komt een verder ontwikkeld hoefijzer, nog met gaten voor brede rechthoeki
ge nagels met verzonken koppen, maar met gladde buitenrand. Dit model dateert uit de 13de of de 1ste 
helft van de 14de eeuw.29 Een tweede hoefijzer, waar de spijkers zijn verzonken in een groef, is laat-
15de- of 16de-eeuws.30 

Gereedschap 

Het meeste gereedschap is sinds de Ijzertijd of vroege middeleeuwen weinig veranderd in vormgeving en 
daardoor niet nader dateerbaar. 
Om te beginnen is er tuingereedschap: een deel van vermoedelijk een ijzeren hark (afb. 5N), een grote 
tweetandige hooivork (afb. IOC) en een zgn. "welhaak" (afb. 10H). Een welhaak werd gebruikt in combi
natie met een "zicht" (een soort zeis aan een korte steel) bij het hoog afsnijden van graan bij de oogst: 
de welhaak diende om de halmen naar de zicht te trekken. 
Een zeer kleine vondst is de smeedijzeren vishaak (afb. 10D). 
Enkele werktuigen dienden voor bewerking van hout of steen. Tot deze categorie hoort de drevel 
(afb. 10F). Een hamer met brede staart, waarvan de wangen sporen dragen van een afwerking met ruit
vormige putjes (afb. 10G), zou een dissel kunnen zijn geweest voor houtbewerking of een kaphamer voor 
steenbewerking.31 Een houweel-achtig werktuig, waaraan een dikke steel met behulp van een zware nagel 
was vastgezet (afb. 10K), is waarschijnlijk een zgn. "steekbijl" - deze werd gebruikt om voorgeboorde 
gaten in houten balken uit te hakken tot vierkante gaten voor houtverbindingen en was voorzien van twee 
snij richtingen om de bodem en de zijkanten van het gat te bewerken.32 

Hang- en sluitwerk 

Een handvol voorwerpen heeft deel uitgemaakt van deur-, venster- of kistbeslag: een sleutelgatplaatje, 
een beslagstuk en een voorwerp dat mogelijk de pal is geweest voor een overslagslot (afb. 13A-C). De 
vormen zijn niet nader te dateren. 
In deze paragraaf kan ook een simpele ijzeren muurhaak worden opgenomen (afb. 10E). 

Tot de meest bijzondere vondsten behoort een verzameling hangsloten en onderdelen van hangsloten. Er 
zijn 5 sloten, 7 sleutels en 8 zgn. "spreidveren" die alle behoren tot hetzelfde type slot. Het is een hang
slot met scharnierende beugel met spreidveer en steeksleutel. 
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Afb. 13 Voorwerpen van ijzer/staal. Gebruik van een hangslot, schaal 1:4 
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Afb. 14 Voorwerpen van ijzer/staal, schaal 1:4 
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De werking van dit slot is als volgt (zie afb. 13): 
1. de beugel, die is voorzien van een oog voor de spreidveer, wordt dichtgeklapt. Het oog van de beu

gel komt door een uitgezaagde opening binnen het cilindervormige huis van het slot. 
2. de spreidveer wordt aan de bovenkant door het oog van de beugel gestoken. De veren blijven achter 

het oog haken en de spreidveer zet de beugel vast. Doordat de veren geheel binnenin de cilinder 
zitten kan men het slot niet zonder sleutel openen. 

3. de sleutel kan door een opening aan de onderzijde in de cilinder worden gestoken. 
4. de baard van de steeksleutel past precies om de vorm van de spreidveer. Door de sleutel omhoog te 

duwen schuift de sleutel over de spreidveer en duwt de veren samen. 
5. de spreidveer kan uit het oog van de beugel worden gehaald en het slot kan worden opengeklapt. 

Het hangslot bestaat telkens uit vier aan elkaar gesmede onderdelen: 
de romp van de cilinder is een rond gebogen plaat waarin een rechthoekig gat is gezaagd voor het 
oog van de beugel. Het ijzer dat bij het gat is losgezaagd is omgevouwen ter versterking 
(afb. 14A,B) of tot decoratieve krullen gebogen (afb. 13D). 
de rug en bodem van de cilinder bestaat uit een strook die aan de bovenzijde is omgevouwen en 
vastgesmeed. De onderzijde eindigt in een nagel die aan de voorkant is vastgesmeed. Eén van de 
sloten heeft een rugplaat met decoratieve golfrand (afb. 13D), bij een andere is de rugplaat voorzien 
van nogal slordig ingehamerde cirkels (afb. 14B). 
aan de onderkant van de cilinder is een stevig scharnieroog voor de beugel aangesmeed. 
de beugel is halfrond of geknikt. Eén van de sloten heeft een fraai afgewerkte dubbele beugel met 
een opgesmede sierkrul (afb. 14C). 

De versiering, voor zover aanwezig, is eenvoudig. Op één van de sloten bevinden zich spatten versmolten 
koper (afb. 15L), wellicht resten van opgesoldeerd koperfolie ? 

De spreidveren hebben verschillende uitvoeringen die alleen met de bijpassende steeksleutel kunnen 
worden losgemaakt. De spreidveren kunnen verschillen in dikte en breedte, er kunnen meerdere veerbla-
den zijn gemonteerd die bijvoorbeeld een T- of H-vormige doorsnede geven, en men kan een spreidveer 
hebben voorzien van twee benen. Ook de ogen van de beugels moeten op de spreidveren zijn afgestemd. 
De sleutels zijn nauw verwant in vormgeving, weliswaar met verschillende baarden maar met eenzelfde 
afwerking van de ring: het uiteinde van de steel is plat gesmeed en vervolgens tot een krul gebogen. 

Slechts bij één van de sloten blijken alle onderdelen goed in elkaar te passen (afb. 13D-F). 
Van de andere 4 sloten heeft er één een simpel rechthoekig oog aan de beugel en een tweede heeft twee 
gaten, voor een spreidveer met twee benen (afb. 15L en 14A). Er zijn drie spreidveren die ieder eventu
eel in het eenvoudige oog zouden passen (afb. 15H-J), op de andere beugel blijkt geen van beide gevon
den twee-benige spreidveren te passen. Bij de overige twee sloten ontbreekt het oog of de gehele beugel. 
Van de losse spreidveren en sleutels blijkt slechts één stel bij elkaar te horen: een spreidveer met vier 
veerbladen waarop een steeksleutel past met een H-vormige baard (afb. 15D-E). 
Al met al zijn er dus minstens 14 sloten vertegenwoordigd. 

Sloten van een dergelijk type zijn zeldzaam. Er is een ongedateerd exemplaar in de collectie van het 
Palthemuseum in Oldenzaal.33 Een tweede hangslot van dit type werd opgegraven in een scheepswrak uit 
de 2de helft van de 15de of begin 16de eeuw.34 Steeksleutels van dit model worden in Londen gedateerd 
in de 13de en 14de eeuw.35 In Nederland is een dergelijke sleutel opgegraven in het 14de-, 15de-eeuwse 
kasteel De Voorst bij Zwolle.36 Een ander type hangslot met een soortgelijke steeksleutel is gevonden in 
Dordrecht en dateert van vóór 1400.37 Al met al zijn de sloten dus globaal in de 13de tot en met de 15de 
eeuw te dateren. 

Bootshaken 

Er zijn 6 bootshaken gevonden, die alle beschouwd kunnen worden als varianten van hetzelfde type. Ze 
hebben twee korte wijd uitstaande punten en de steel is gevat in een schacht met open bovenzijde. De 
steel werd bevestigd met behulp van twee ijzeren spietjes (afb. 8D en E passen in elkaar, afb. 8F is los 
gevonden en zou bij een bootshaak kunnen horen), of met één of twee spijkers die eenvoudigweg dwars 
door de wangen van de bootshaak werden geslagen (afb. 8G-K). 
Vergelijkbare bootshaken zijn bekend uit de 13de en de 1ste helft van de 14de eeuw.38 
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Epiloog 

De metaalvondsten uit de Marktenroute zijn de neerslag van een breed scala aan activiteiten, van huis
houdelijke werkzaamheden tot tuinieren en landbouw, hout- en steenbewerking en scheepvaart. Er zijn 
slechts een paar wapens. 
Een opmerkelijke groep wordt gevormd door de onderdelen van tenminste 14 hangsloten. Deze zijn van 
eenzelfde type en hebben ongetwijfeld bij elkaar gehoord in één vondstcomplex. Een verklaring voor 
deze vondst prikkelt onze fantasie. Misschien is het gebruikt als sluitwerk voor kisten in een scheepsla
ding of in een magazijn - we zullen wel nooit bevroeden welke gebeurtenissen hebben geleid tot het 
weggooien van de sloten. 
Er zijn nog maar weinig publikaties over opgegraven laat-middeleeuwse ijzeren voorwerpen, zodat het 
niet eenvoudig is om door middel van vergelijking tot dateringen te komen. Ook het feit dat veel gereed
schap weinig typologische ontwikkelingen heeft doorgemaakt speelt ons parten. Desondanks kan een 
groot deel van het materiaal worden gedateerd van de 13de tot en met de 15de eeuw. Dit komt goed 
overeen met de aardewerkdateringen van de Marktenroute. 
Over de produktie van de metaalwaren kan weinig met zekerheid worden gezegd. Het is waarschijnlijk 
dat de hangsloten het werk zijn van één smid, mede gezien de gelijksoortige vormgeving van de sleutels. 
De sloten kunnen in Leiden gemaakt zijn, maar evengoed van elders zijn geïmporteerd. De vleeshaak, 
die erg veel lijkt op een produkt van de smid uit de Amsterdamse Nieuwendijk, kan een afgeleide zijn 
van een algemeen gangbaar model. 
De merktekens bieden informatie over de specialisatie in bepaalde produkten. Ze werden door de smid 
aangebracht als kwaliteitsmerk, dat door een gilde werd gecontroleerd. Het feit dat de merken slechts op 
specifieke produkten zijn aangebracht kan op twee manieren worden uitgelegd: of de smid maakte meer
dere produkten en bracht alleen een merk aan op de artikelen die gecontroleerd werden, of er is sprake 
van een specialisme binnen de smederij waarbij de speciahst een persoonlijk waarmerk aanbracht. Zowel 
in Londen als in Amsterdam houdt men het op de tweede verklaring. Baart steunt in Amsterdam hierbij 
op de vondsten van de smid aan de Nieuwendijk, die een grote variatie aan ijzerwaren vervaardigde en 
geen merk had. In de loop van de 14de eeuw komen in Amsterdam de eerste merktekens op de mes
sen - in dezelfde tijd duiken in historische bronnen messenmakers op.39 

De Amsterdamse en Londense merktekens blijken vanaf de 15de eeuw te zijn ingeslagen met een stem
pel van de betreffende vorm. De 14de-eeuwse merktekens zijn daarentegen met de hand gebeiteld met 
een soort graveernaald, de "burijn". De merktekens van de Marktenroute zijn bijna alle met de graveer-
techniek gemaakt. 
In de Leidse Haarlemmerstraat werden in 1985 slakken gevonden van een laat-14de-eeuwse smid. Helaas 
zijn geen produkten van hem gevonden.40 

Op de ijzerwaren van de Marktenroute komen uiteenlopende merktekens voor (afb.8). Ze bevinden zich 
haast alle op messen die als eetmes of tafelmes gebruikt kunnen zijn. De enige uitzonderingen zijn het 
gekroonde figuurtje op een dolkkling (ID) en een halve maan op een knijpschaar (3L). In anmerken 
komt de kroon vanaf de 15de eeuw voor - wellicht heeft de kroon een bijzondere betekenis en is dit 
verschijnsel ook bij de ijzermerken dateerbaar vanaf de 15de eeuw. In Londen komt eind 14de eeuw een 
ijzermerk voor met een gekroonde punthamer - dit merk is ook bekend van tin uit deze periode.41 De 
halve maan is het oudste bekende merk van Londen, uit de 13de eeuw,42 maar de knijpschaar met dit 
merk is op typologisch gronden pas vanaf de 14de eeuw te dateren. 
Van onze messen zijn geen twee merken gelijk. Voor een deel van de merktekens, zoals een bloem (?), 
een mannetje en een hekje (3H, 2L, 3C), zijn geen parallellen bekend. Het mes met drie kruisjes boven 
elkaar zou een verwijzing kunnen zijn naar Amsterdam, waar een dergeüjke merkteken, maar dan voor
zien van een grote kroon, bekend is (2.0).43 

Diverse merktekens zijn wel varianten van hetzelfde model: een kruis of klaverblad gevormd uit drie of 
vier punten. Soortgelijke merktekens worden in Londen en Amsterdam alle in de 14de eeuw geda
teerd.44 Mogelijk betreft het produkten van een Leidse gespecialiseerde messenmaker. 

Noten 

1. Zie Ploos van Amstel 1960, 158-179; De Vries 1983; Stambolov 1985, 118-120; Cowgill et al. 1987, 8-15. 
2. Suurmond 1980, afb.22; Van Driel-Murray 1990. afb.15. 
3. Ward Perkins 1940, 47-48. Verlinde 1985 (blz.216) beschrijft een exemplaar van vóór 1362; Van Reenen-Strien en Wiggers 

1991 (afb.9) publiceren een 16de-eeuwse dolk. Opgegraven exemplaren dateren echter meestal in de 15de eeuw: Baart 1976; 
Van Beek en Verlinde 1983, 124; Bitter 1988 afb.20:D; Hoek 1975 a£b.21 en 24; Janssen 1983A, 261; Reinders et al. 1980 
bijl.3 afb.10; Verlinde 1983 afb.3. 

4. Van Driel-Murray 1990, 177. 
5. Ward Perkins 1940, 50-53. 
6. Van Driel-Murray 1990 afb.9b. 
7. Van Driel-Murray 1990 afb.9a. 
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8. Van der Sloot 1964, 57-60; Thuis in de late middeleeuwen 1980, nr.310. Het is waarschijnlijk niet de punt van een hellebaard, 
want het blad van een hellebaard is doorgaans direct aan de spits vastgesmeed. Vgl. Van der Sloot 1964, 52-55; Reinders et 
al. 1978 afb.65. 

9. Renaud 1975 afb.43; Thuis in de late middeleeuwen 1980 nr.128; Van Trierum et al. 1988 afb.77:10. 
10. Vgl. Thuis in de late middeleeuwen 1980 cat.nr.82, een lavabo met verwant ophangoog. In hetzelfde boek staat een op derge

lijke manier opgehangen lavabo afgebeeld op afb.4 (Robert Campin, "De Verkondiging" op het Merode Altaar, 1ste helft 
15de eeuw). 

11. Bloemers et al. 1981, 156; Baart 1986c, 386-388. 
12 Cowgill et al. 1987, 25. Baart et al. 1977 (325-337) dateert echter de plaatangel al vanaf circa 1270. 
13. Forbes 1975; Baart et al 1977, 325-337; Cowgill et al. 1987, 51-57. 
14. Vgl. Baart et al. 1977 nr.618. 
15. Cowgill et al. 1987, 52 (cat.nr.35). 
16. Van Wijngaarden-Bakker 1981, afb.l. 
17. Vgl. Cowgill et al. 1987 nrs. 130, 133, 264; Broekhuizen 1988 afb.72:2,3. 
18. Cowgill et al. 1987 nr.123 (eind 14de eeuw); Baart et al. 1977 nr 616 (1ste helft 14de eeuw). 
19. Baart et al. 1977, 342-343. 
20. Van Trierum et al. 1988 afb.77:8,9; Hij verwijst naar merktekens bij Dubbe 1978, afb.38, 39 en 530b. Dubbe (1978 afb.9) 

beeldt echter ook een Delfts meesterteken af dat er enigszins op lijkt. 
21. Ward Perkins 1940, 153-158; Cowgill et al. 1987, 57-59. 
22. Ward Perkins 1940, 153-158: zijn type I, met wijde hoek, dateert hij tot in de 13de eeuw (overigens komt bij hem de scherpe 

hoek niet voor). Baart et al. 1977 heeft echter nog een exemplaar uit de 1ste helft 14de eeuw (nr.137). De scherpe hoek is in 
Amsterdam in elk geval in de 15de eeuw aanwezig (nr.138). Vgl. Janssen 1983A, 263 nr.75 (15de-17de eeuw); Broekhuizen et 
al. 1988 afb.l05:l,2 (16de eeuw). 

23. Ward Perkins 1940, 153-158 (type II: 13de eeuw); Baart et al. 1977 nrs.135 en 136 (1ste helft 14de), 140 (2de helft 15de), 142 
(2de helft 16de-lste helft 17de eeuw); Janssen 1983A, 263 nrs.71-73 (eind 13de-lste helft 14de eeuw); Ter Molen et al. 1987 
afb.84 (ca.1600); Cowgill 1987 nrs.314 en 315 (1ste helft 13de), 318-342 (14de eeuw); Clevis en Smit 1991 afb.54 (14de eeuw). 

24. Wurfbain 1981. 
25. Baart et al 1986 afb.43:l publiceren een belletje uit de 2de helft 17de of 18de eeuw. 
26. Vgl. Baart et al. 1977 nrs.182-185 voor enkele 16de- of 17de-eeuwse nestels. 
27. Baart et al 1977, 145-147. 
28. Ward Perkins 1940, 261; Land 1984B afb.86; Van Heeringen et al. 1987, 133; De Witte 1988 afb.173; Broekhuizen et al. 1988 

afb.61:3. 
29. Vgl. Ward Perkins 1940 afb. 36:11 en 12; Hallewas 1982 afb. 12; Janssen 1983A, 262 nr. 63; Verlinde 1985 afb. 13; Baart 

1986c afb. 4:11 en 13; Snieder 1987. 
30. Ward Perkins 1940 afb. 37:14 
31. Van Essen 1985/1987, 2, 26. 
32. Van Essen et al. 1985/1987 afb.25-26. 
33. Meindersma 1986, 65. De hier opgegeven datering "17e eeuw?" is voorzien van een vraagteken. 
34. Reinders et al. 1980 bijlage 11 nr.18. 
35. Ward Perkins 1940, 146-150. 
36. Thuis in de late middeleeuwen 1980 nr.288. 
37. Sarfatij 1990, 148. 
38. Baart et al. 1977 nr.956; Janssen 1983A, 264 nrs.79 en 80; Land 1984 afb.163. 
39. Cowgill et al. 1987, 17-24; Baart 1986c. 
40. Bitter 1986. 
41. Cowgill et al. 1987 nr.101. 
42. Cowgill et al. 1987, 20-22. 
43. Baart et al. 1977 nr.638 (2de helft 16de, 1ste helft 17de eeuw). 
44. Cowgill et al. 1987 nrs.45, 53, 61, 71, 73, 92, 125; Baart et al. 1977 nr.615, 616. 
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KERAMIEKVONDSTEN UIT DE MARKTENROUTE IN LEIDEN 

P.Bitter 

De vondstomstandigheden 

In 1978-1980 werd bij rioolwerkzaamheden en werken voor walmuurvernieuwing resp. in en langs de 
Marktenroute (afb. 1) een schat aan vondsten geborgen. Van het begin van de Botermarkt tot halverwe
ge de Boommarkt werd een 2 meter diepe sleuf gegraven op circa 3 meter van de huidige oever, door de 
middeleeuwse ophogingen heen tot op de gelaagde klei van de natuurlijke ondergrond.1 Het graafwerk 
in de diepe, smalle en drassige sleuf maakte het doen van waarnemingen ter plaatse vrijwel onmogelijk. 
Wel kon men de uitgegraven grond zoveel mogelijk op vondsten doorzoeken. Dit gebeurde met de hulp 
van vrijwilligers van de A.W.N, op de stortplaats, waarbij voor een deel van de vondsten kon worden 
geregistreerd uit welk gedeelte van de sleuf het afkomstig was. 
De oogst aan vondsten was groot en ondanks de grove methode van verzamelen van archeologisch en 
historisch belang: een schat aan vondsten. 

Uitsnede uit de Grootschalige Basiskaart Nederland-Leiden 1989 met de Marktenroute 
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De ruwe methode van verzamelen resulteerde in vier groepen keramiekvondsten: 
die uit het in 1978 doorgraven traject van het begin van de Botermarkt, bij de Karnemelksbrug, tot 
tegenover het Stadhuis, halverwege de Vismarkt, is verzameld onder de naam "Botermarkt"; 
een aparte groep vondsten werd in 1979 vergaard bij graafwerk aan het begin van de Aalmarkt nabij 
V. en D. en is geregistreerd als "V & D"; 
de derde groep is in 1980 bijeen gebracht onder de noemer "Boommarkt"; 
de gedeelten van de rioolsleuf tussen deze locaties zijn blijkbaar niet afzonderlijk verzameld. Wel is 
er een flink aantal losse vondsten. 

Bij de afgebeelde keramiek is het aantal fragmenten genoteerd dat in elk van deze vier vondstgroepen 
voorkomt. 
In de tabel zijn de losse vondsten opgeteld bij de afzonderlijke vondstcomplexen tot een "totaal". 

Een eerste inventarisatie van de keramiek uit de Marktenroute leverde een totaal op van 5.428 fragmen
ten (zie tabel).2 Hiervan was maar liefst 2/5 deel, 2.148 fragmenten, afkomstig van het gedeelte bij 
V & D. Van de Botermarkt zijn 799 fragmenten geteld en van de Boommarkt slechts 104. Duidelijk is, 
dat de intensiteit waarmee is gezocht en/of de mogelijkheden tot nauwkeurige bepaling van de vindplaats 
wisselend waren. De inventarisatie van alleen de randen leverde globaal eenzelfde procentuele verdeling 
op als de telling van alle fragmenten. 

Keramieksoorten en dateringen 

Technologische ontwikkelingen 

Uit de Marktenroute werden vrijwel alle soorten keramiek verzameld die al uit Leiden uit een 12de- tot 
en met vroeg-16de-eeuwse context bekend zijn. 
Het bestaat deels uit plaatselijk vervaardigd aardewerk en deels uit materiaal dat is geïmporteerd uit het 
midden-Rijngebied en het midden-Maasgebied.3 

Tot de locale produkten worden het kogelpotaardewerk, grijs en rood aardewerk gerekend.4 Tussen 
1100 en 1350 vond in west-Nederland een sterke verandering plaats in de locale aardewerkproduktie. 
Het tot dan toe gangbare "kogelpotaardewerk" onderging wijzigingen in de techniek, vormgeving en 
decoratie om tenslotte te worden vervangen door grijs en rood aardewerk. Dit hield nauw verband met 
de opkomst van markten in steden en de daarmee samengaande toenemende specialisatie in ambach
ten.5 Het grootste deel van de locale produktie werd op de markt in de eigen stad gebracht. Alleen 
Bergen op Zoom en in mindere mate Utrecht schijnen op grote schaal grijs en rood aardewerk naar 
andere steden te hebben verhandeld, in elk geval naar Amsterdam.6 Het is de vraag in hoeverre Leiden 
bij deze handel betrokken is geweest. 
Sinds de prehistorie werd in de Lage Landen aardewerk voor eigen gebruik vervaardigd op de boerderij 
of door een plaatselijke pottenbakster. Uit etnografisch onderzoek blijkt dat die vervaardiging meestal 
één van de huishoudelijke taken van de boerin is. Er wordt niet geïnvesteerd in hulpmiddelen en de pot 
wordt gemaakt uit plakken klei in een mal en/of uit aangezette kleistroken, en gebakken in een simpel 
haardvuur. Het aldus "handgevormde" aardewerk uit de vroege Middeleeuwen is door archeologen naar 
de vorm "kogelpotaardewerk" genoemd. 
In de 12de eeuw werden de tot dan toe meestal grove baksels verfijnd en de randen werden meer gede
tailleerd afgewerkt, onder andere met dekselgeulen. De buitenzijde van de potten werd kunstmatig ge
ruwd met vinger- en borstelvegen, wellicht omdat de verbeterde baksels de potten te glad maakten bij 
dagelijks gebruik. In de veranderingen zou men de opkomst van plaatselijke pottenbaksters kunnen zien. 
Deze beginnende specialisatie zou gepaard gaan met meer aandacht voor de kleibereiding, gebruik van 
hulpmiddelen zoals een draaibaar plateau voor afwerking van de randen en eenvoudige ovens. 
De volgende fase begon in de 2de helft van de 13de eeuw met de overgang op draaischijfaardewerk van 
verfijnde klei, dat in verbeterde ovens werd gebakken in een zuurstofarm of zuurstofrijk proces: "grijs en 
rood aardewerk". Het waren de produkten van bedrijven waarin hele gezinnen werkzaam waren. Over
blijfselen van dergelijke pottenbakkerijen zijn steeds gevonden bij steden, zoals bijvoorbeeld aan de Stille 
Mare in Leiden.7 Waarschijnlijk hing dit samen met de opkomst van stedelijke markten. 

Importaardewerk is door archeologen genoemd naar de meest bekende pottenbakkerijen. Nader onder
zoek heeft echter uitgewezen dat er voor veel soorten niet één bepaalde, maar meerdere plaatsen van 
herkomst waren. Alleen het "Siegburg" materiaal lijkt ook daadwerkelijk alleen uit deze Duitse stad af
komstig te zijn. 
Het importaardewerk is hoofdzakelijk draaischijfaardewerk, slechts enkele soorten zijn handgevormd en 
andere zijn gemaakt in een gecombineerde techniek, namelijk opgebouwd als handgevormd aardewerk 
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en afgewerkt met een draaischijf ("nagedraaid"). Het is gebruikelijk om draaischijfaardewerk te tekenen 
met zwartgekleurde doorsnede en handgevormd met "open" doorsnede - hiervan is echter afgeweken bij 
het nagedraaide Pingsdorf-type en blauwgrijs aardewerk. 
De produkten uit het midden-Rijn- en het midden-Maasgebied ondergingen in de 13de eeuw ingrijpende 
veranderingen als gevolg van andere kleibereiding en verbeterde ovens. Wanneer klei tot een bepaalde 
temperatuur wordt verhit, "smelt" het tot een compacte harde massa. Dit wordt "sinteren" van de klei 
genoemd. Een probleem is, dat een kleisoort op het "smeltpunt" verslapt en dat de pot dan in elkaar 
zakt. Het sinteringsproces is voor elke kleisoort aan een specifieke temperatuur gebonden, op een be
paald punt ergens tussen 1050 en 1250 °C. 

In de 13de en 14de eeuw ontwikkelde men stapsgewijs betere keramiek. 
Het vroegste "Proto-Steengoed" is gebakken tot net onder de kritieke temperatuur en alleen de op
pervlakte is gesinterd. Ter verbetering van de waterdichtheid zijn de potten voorzien van een bruine 
ijzerhoudende engobe. 
Het latere "Proto-Steengoed" is wel gesinterd maar nog voorzien van de ijzerengobe en het baksel, 
samengesteld uit twee kleisoorten, is nog met zand gemengd.8 

"Bijna-Steengoed" en "Steengoed" zijn geheel gesinterd, maar het baksel van de eerste is nog met 
zand gemengd, hetgeen een ruwwandig oppervlak tot gevolg heeft. Aan dit produkt ligt de ontdek
king ten grondslag dat het inzakken van de pot op het "sinteringspunt" wordt voorkomen door de 
vermenging van twee kleisoorten met verschillend smeltpunt.9 In Siegburg vervaardigde men geel
wit/lichtgrijs Bijna-Steengoed en Steengoed zonder engobe of glazuur, in tegenstelling tot de andere 
produktiecentra.10 

Steengoed met zoutglazuur is gemaakt door in de laatste fase van het bakproces zout in de oven te 
werpen, hetgeen een verglazing van de buitenzijde van de potten veroorzaakt indien de oven nog 
boven de 1200° C is. Te hoge temperatuur veroorzaakt echter afbladderen van de glazuur, zodat 
voor dit procédé een erg goede ovencontrole nodig is. 
De exacte datering van deze ontwikkelingen is nog ter discussie. Tot voor kort gaven Duitse onder
zoekers veelal vroegere dateringen dan hun Nederlandse collega's, terwijl zij de argumenten ervoor 
weglieten.11 De dateringsproblematiek wordt de laatste jaren serieus aangepakt door onderzoek 
naar vondsten waarvan de ouderdom exact is vastgesteld op grond van andere gegevens (historische 
bronnen, muntvondsten). Inmiddels zijn er inderdaad aanwijzingen voor iets vroegere dateringen 
maar de "Duitse jaartallen" worden in Nederland niet geheel overgenomen.12 

Voorlopig heeft de volgende chronologie mijn voorkeur: 
- Proto-Steengoed ontstond omstreeks 1200 of 1225; 
- gesinterd Proto-Steengoed werd vanaf circa 1250 gemaakt; 
- in Siegburg ontwikkelde men omstreeks 1270 Bijna-Steengoed en omstreeks 1300 Steengoed 

terwijl in andere plaatsen nog tot midden 14de eeuw gesinterd Proto-Steengoed werd vervaar
digd; 

- midden 14de eeuw werd Steengoed met zoutglazuur geïntroduceerd. 

Keramiek uit de late 12de en 13de eeuw 

Van het locaal vervaardigde aardewerk is een gedeelte voor ca. 1325 te dateren. 
Van kogelpotaardewerk zijn diverse randfragmenten aanwezig, die de sterke profileringen vertonen 
die typerend zijn voor de 12de en 13de eeuw (afb.4:H-K). Ook zijn er wandscherven met borstel
streek-versiering uit dezelfde periode. Een nieuw type, dat in de 12de eeuw zijn intrede deed, was 
de koekepan met holle steel.13 Uit de Marktenroute komen exemplaren van rood aardewerk 
(afb.5:D). 
Onder het grijs en rood aardewerk bevinden zich diverse vroege vormen. 
Vanaf ca. 1250 komt de stedelijke produktie van dit materiaal op gang. In de vormgeving is de in
vloed merkbaar van import-keramiek, met name van het Maasgebied (Andenne-type aardewerk), 
bijvoorbeeld in een grijze kookpot met kraagrand (afb.4:P) en een rode wijdmondige schenkkan 
(afb.5:F en 6:E). Ook de toepassing van lobvoeten is aan dit gebied ontleend (afb.5:I). De invloed is 
het sterkst in het zgn."hoogversierde rode aardewerk" dat net als het Andenne-type aardewerk werd 
versierd met opgebrachte klei-stroken en -ornamenten en zelfs werd voorzien van een gele sliblaag 
om dezelfde kleur te bereiken (afb.6:E-J). Dergelijk aardewerk werd ook te Leiden vervaardigd.14 

Er is zelfs een ongeglazuurd misbaksel met witte sliblaag uit de Marktenroute gekomen (afb.6:E). 
Hieraan verwant is een kan met een hoge voet en een wijde hals. Behalve een complete kan zijn er 
ook twee bodemfragmenten van gevonden (afb.5:H). Ze zijn van geglazuurd rood aardewerk maar 
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het model is elders ook bekend van grijs en van hoogversierd aardewerk.15 Vergelijkbare bodems 
van Proto-Steengoed zijn bekend uit het midden-Rijngebied.16 

De grijze kannen met kraagrand (afb.4:M-0) zijn imitaties van vormen in Proto-Steengoed en date
ren vanaf het midden van de 13de eeuw.17 Tot in de 15de eeuw zien we deze randvorm nog bij 
grote (water-)kannen in grijs en rood aardewerk (afb.5:K). 

Niet alleen het kogelpotaardewerk en een gedeelte van het grijs en rood aardewerk maar ook verschei
dene soorten importkeramiek kunnen tot de vroegste vondsten worden gerekend: 

Andenne-type uit het midden-Maasgebied, vooral gekenmerkt door een gelig fijn baksel en spaar
zaam aangebrachte gele glazuur. Behalve uit Andenne, het best onderzochte produktiecentrum, is 
deze keramiek afkomstig uit een reeks plaatsen aan de Maas tussen zuid-Limburg en Namen. De 
typologie van Andenne kan worden gebruikt voor de andere pottenbakkerijen.18 

De fragmenten van de Marktenroute zijn hoofdzakelijk afkomstig van kannen en kook- en voorraad
potten uit de late 12de en de 13de eeuw. 
Er zijn 4 randtypen van kannen, waarvan de schuine lip en de smalle kraagrand het oudst zijn, na
melijk eind 12de tot midden 13de eeuw (afb.2:K19 en L20); de afgeplatte lip dateert uit de 1ste 
helft en de kraagrand uit het 2de tot 4de kwart van de 13de eeuw (afb.2:P21 en N22). 
Bij de kook- en voorraadpotten valt op, dat de zgn. "sikkelvormige" randen (met een soort deksel
geul) en "manchetvormige" randen (kraagrand met afgeplatte bovenzijde) uit de 11de en 12de eeuw 
geheel ontbreken. Wel komen 8 kraagranden voor van verschillende breedte (afb.2:R,S,T) die in de 
13de en 14de eeuw kunnen worden gedateerd.23 Een klein potje met bandoor heeft dezelfde date
ring (afb.2:M).24 Twee eenvoudige rechte randen (afb.2:Q,U) zijn 12de- of 13de-eeuws.25 Onda-
teerbaar is een bodemfragment van een olielamp of kandelaar (afb.2:V). 
Een "vreemde eend in de bijt" is een fragment van een geel geglazuurd klein potje op een standring 
(afb.2:0). In het midden-Maasgebied werden uitsluitend platte en lensvormige bodems of bodems 
met lobvoeten geproduceerd. Kleine kannetjes op standring, van Andenne-achtig geglazuurd geel 
aardewerk, komen sporadisch in Leiden voor in 14de- en 15de-eeuwse context. Ze zijn mogelijk 
afkomstig uit Langerwehe of Keulen.28 

Pingsdorf-type uit het Duitse Rijnland of uit zuid-Limburg (afb.2:A-J), in hoofdzaak gekenmerkt 
door een geel, hard baksel met een versiering van rode of bruine verfstrepen. Het wordt gedateerd 
tussen eind 9de en begin 13de eeuw. Tot dusverre is een handvol produktieplaatsen bekend, waar
van Brühl-Pingsdorf en zuid-Limburg de belangrijkste zijn, maar er zullen er meer geweest zijn.27 

Er zijn drie randfragmenten. De eerste (afb.2:A) is van een voorraadpot die we o.m. uit 12de-eeuw-
se context kennen28 - een verwant exemplaar is uitgevoerd in Proto-Steengoed (afb.3:A). Niet goed 
dateerbaar is de rand van een beker of schenkkan (afb.2:C). De derde (afb.2:B) is vermoedelijk van 
een kookpot en is onversierd. Vergelijkbare complete exemplaren, voorzien van drie pootjes 
(grapen), zijn gevonden tussen het ovenafval van sommige Pingsdorf-type pottenbakkerijen en wor
den in de 2de helft van de 12de of in de 13de eeuw gedateerd.29 De versierde wandscherven zijn 
niet nader dateerbaar. 
blauwgrijs aardewerk uit de omgeving van Elmpt, Bruggen en Paffrath (net over de grens ter hoogte 
van Roermond), gekenmerkt door bijna gesinterde baksels met zandmagering en een donker
grijs/zwart glanzend oppervlak (het resultaat van koolstof-toevoeging in de laatste fase van het bak
ken). 
De produkten uit Paffrath zijn dunwandig met een gelaagde witte/lichtgrijze breuk en met veel zand 
gemagerd. Het belangrijkste exportartikel is de ronde kookpot. De produktie schijnt in de 10de 
eeuw te zijn begonnen, maar ze werden pas vanaf de late 11de eeuw naar de Lage Landen verhan
deld en in west-Nederland vermoedelijk pas vanaf ca.1150. De invoer werd omstreeks 1225 ge
staakt.30 Er zijn een paar scherven van bij het Marktenroute-materiaal en er is ook een aantal 
waarvoor het onderscheid met Elmpt/Brüggen niet duidelijk is. 
Bij Elmpt en Bruggen is ovenafval gevonden met een middel- tot donkergrijs gekleurd baksel met 
zandmagering. De baksels van dikwandige potten bevatten zelfs kleine kiezelsteentjes. In Duitsland 
worden llde-eeuwse vondsten gemeld maar het is naar de Lage Landen ingevoerd van eind 12de tot 
midden 14de eeuw.31 Er lijkt geen chronologische ontwikkeling te zijn in de verschillende potvor-
men. De Marktenroute heeft randfragmenten opgeleverd van voorraad- en kookpotten en van een 
kan (afb.2:W-Z). 
Proto-Steengoed uit het midden-Rijngebied en zuid-Limburg. Het oudste Proto-Steengoed was 
direct herleid uit 12de-eeuws Pingsdorf-type aardewerk, zoals de amfoor (afb.3:A), die na 1250 niet 
meer voorkwam. Tot dezelfde traditie hoorden de beker (afb.3:G,K,L) en de veldfles (afb.3:H-J) die 
tot in de 14de eeuw van Proto-Steengoed werden gemaakt.32 Kannen met geribbelde kraagrand 
(afb.3:B-D) worden in de beginfase van het Proto-Steengoed geplaatst, vóór ca.1250.33 Kannen 
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met een gewone kraagrand (afb.3:E,F) kwamen echter pas voor bij Proto-Steengoed vanaf ca.1225 of 
125034 - dit randtype werd nog ver na de Middeleeuwen toegepast in Steengoed met zoutglazuur. 
Bijna-Steengoed uit Siegburg, ca. 1270-1300/1320. Hiervan zijn kruiken, kannen en bekers vertegen
woordigd onder het vondstmateriaal (afb.3:M-0). 

Keramiek uit de 14de tot de 16de eeuw 

Minstens twee-derde van de vondsten dateert tussen circa 1275 en 1600 (tabel): het gaat om ongegla
zuurd Steengoed en Bijna-Steengoed uit Siegburg (afgekort Sb), Steengoed met bruin of grijs zoutglazuur 
(Sg) en rood aardewerk (R). Hierbij zou men ook een deel van het Andenne-type en van het grijze 
aardewerk kunnen voegen, die qua datering tot in de 2de helft van de 14de eeuw doorlopen. 
Er zijn geen vondsten van na 1600 en waarschijnlijk is er zelfs weinig 16de-eeuws materiaal, gezien het 
ontbreken van wit aardewerk en blauwbeschilderd Steengoed, en de vondst van slechts 3 fragmenten 
majolica (deze laatste is niet als categorie in de tabel verwerkt). 
In dit artikel is afgezien van een gedetailleerd overzicht van deze latere keramiek. Wel wordt ingegaan 
op enkele 14de-eeuwse vondsten. 

Het grijze en rode aardewerk is in eerdere uitgaven van Bodemonderzoek in Leiden reeds uitvoerig 
beschreven. Bij vergelijking met aardewerk uit andere steden valt op, dat de variatie aan produkten in 
Leiden niet zo groot is als bijvoorbeeld in Utrecht.35 Hieraan kan een verschil in de schaal van de pro-
duktie ten grondslag liggen: de Leidse pottenbakkers produceerden uitsluitend voor de plaatselijke markt 
met een afzet in een beperkte regio, terwijl door Utrecht een groter afzetgebied werd voorzien en de 
bedrijven grootschaliger van opzet waren. 
Enkele 14de-eeuwse Leidse produkten vertonen details die kenmerkend lijken te zijn voor Holland en 
Vlaanderen. Dit lijkt een voortzetting van een specifieke "kusttraditie" die begon bij het hoogversierde 
rode aardewerk. Twee voorbeelden hiervan zijn: 

de versiering van ronde vuurstolpen met ingekraste bladmotieven (afb.4:S,T,V, 5:Q en 6:B,C). Eind 
15de eeuw werd de ronde vuurstolp opgevolgd door het halfronde model (afb.6:D); 
de kleine diepe kommetjes op lobvoeten met hoge dekselgeul, versierd met schubbenbandjes 
(afb.5:N-P) - elders komen vooral kommetjes met platte rand voor (zoals afb.5:M).36. 

Een bijzonder randfragment is afkomstig van een braadslede en is versierd met gestempelde tekst, wel
licht AVE MARIA (afb.5:C; een groter maar onversierd randfragment van een braadslede is afb.5:B). 
Soortgelijke gestempelde teksten zijn in Leiden al eens gevonden op een koekepan en een braadslede.37 

Er zijn mij geen andere vondsten in rood aardewerk van bekend. Wellicht is het een typisch Leids pro-
dukt. 
Een ongewoon model rood aardewerken kookpot heeft een hoog, taps toelopend potlichaam en is voor
zien van klauwpoten (afb.5:A). Er zijn geen Leidse parallellen bekend, maar identieke potten maakten 
een belangrijk onderdeel uit van de produktie van Utrechtse pottenbakkers rond 1400. Ze zijn ook ge
vonden in Amsterdam waar ze aan Utrecht worden toegeschreven.38 Vermoedelijk gaat dit ook op voor 
het Leidse exemplaar. 

De importkeramiek uit de 13de eeuw weerspiegelde handelsactiviteiten met het midden-Rijngebied 
(Pingsdorf-type aardewerk, Proto-Steengoed en Siegburger Bijna-Steengoed) en met het midden-Maasge-
bied (Andenne-type, zuid-Limburg, blauwgrijs aardewerk). 

In de 14de eeuw werd dit patroon voortgezet. 
Via de Maas werd naar de Lage Landen Steengoed met zoutglazuur vervoerd uit Aken en het nabij 
gelegen Raeren en Langerwehe. De oude pottenbakkerijen van het midden-Maasgebied en zuid-
Limburg exporteerden tot ca.1350 nog gesinterd Proto-Steengoed met ijzerengobe en/of zoutglazuur, 
maar deze handel ging in de concurrentie ten onder. In de 2de helft van de 14de eeuw was Langer
wehe enige tijd het belangrijkste pottenbakkerscentrum aan de Maas. In Engeland blijkt zelfs het 
merendeel van het Steengoed tussen 1350 en 1500 uit Langerwehe afkomstig te zijn. 
Het vroegste materiaal wordt gekenmerkt door een Steengoed baksel met een paarsbruine ijzerengo
be. Dit is nauw verwant aan het gesinterde Proto-Steengoed dat in de laatste fase van de zuid-Lim
burgse pottenbakkerijen werd vervaardigd (de identificatie van afb.4:E-F als Langerwehe is dan ook 
niet zeker). Begin 15de eeuw nam men de technieken over van andere centra, die zoutglazuur toe
pasten, waardoor het daarna moeilijk te onderscheiden werd van Aken en Raeren. De bekendste 
potvormen zijn kruiken en kannen met een schuine lip of een kraagrand, soms met radstempelver-
siering in de vorm van streepjes of zig-zag-motieven (afb.4:B-C,E-G). Daarnaast vervaardigde men 
allerlei drinkgerei en ook kookpotten van Steengoed (afb.4:D is waarschijnlijk de rand van een pot 
op drie pootjes).39 
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De Rijnhandel met Keulen en omgeving omvatte onder meer Siegburger Steengoed en Steengoed 
met zoutglazuur uit Keulen, Frechen en, vanaf de 15de eeuw, het Westerwald. 

In de 14de eeuw had Siegburg het grootste aandeel in de keramiekimport in de Lage Landen. Men 
leverde ongeglazuurd Steengoed van een kwaliteit die doet denken aan het hedendaagse glaswerk (men 
kan zich zelfs snijden aan de scherven van dit materiaal !). De hoofdprodukten zijn schenkkannen en 
drinkgerei, in mindere mate voorraadkruiken, met een schier eindeloze variatie in vormen en model
len.40 Veelvuldig voorkomende 14de-eeuwse vormen zijn kopjes/bekers in traditionele modellen (zoals 
afb.3:M, van Bijna-Steengoed) en grote bekers die werden afgeleid van kannen, zoals het bikonische 
"drinkkannetje" dat al in Bijna-Steengoed werd gemaakt (afb.3:T, vgl. 3:N),41 en bierpul-achtige kannen, 
al dan niet voorzien van een decoratieve ribbel bij het oor (afb.3:P,Q).42 Uit deze laatste zouden om
streeks 1370 de slanke "Jacobakannen" worden ontwikkeld die tot eind 15de eeuw populair waren 
(afb.3:R,S).43 Een geheel nieuw, typisch Siegburger model was gelijktijdig met de Jacobakan in de mo
de, namelijk het drinkschaaltje (afb.3:W).44 De vormen van de 14de- en 15de-eeuwse grotere kannen en 
kruiken waren minder aan veranderingen onderhevig, vooral in kleine details zoals ribbels en de afwer
king van de standring (afb.3:U,V - vgl.afb.3:0). 

Een eigenaardig fragment is afkomstig van een Siegburger Steengoed kan die is voorzien van loodglazuur 
(afb. 4A). Hiervan zijn inmiddels uit de Lage Landen verschillende 15de-eeuwse voorbeelden bekend. 
Waarschijnlijk hebben pottenbakkers in de Lage Landen de geïmporteerde kannen voorzien van loodgla
zuur - soms zijn er ook stukjes rood aardewerk aan vastgebakken.45 

Afb. 6 Rood aardewerk, deels "hoogversierd". 6:E is ongeglazuurd en voorzien van witte engobe, schaal 1:4 
Voor toelichting op cijfercodes zie afb.2 

ROOD AARDEWERK 

'HOOGVERSIERD' ROOD AARDEWERK 

jTOcm 
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Tabel Keramiekvondsten in percentages per gedeelte van de Marktenroute en voor het totaal. De werkelijke aantallen zijn in 
de grafiek ingevuld. Gearceerd zijn percentages randfragmenten. 
Pi = Pingsdorf-type, And = Andenne-type, PS = Proto-Steengoed, Sb = Siegburger Bijna-Steengoed en Steengoed, 
Sg = Steengoed met glazuur (incl.Langerwehe), K = kogelpot, G = grijs, BG = blauwgrijs, R = rood aardewerk. 
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Conclusies 

Analyse van de keramiek geeft aanleiding tot het volgende. 
In de eerste plaats blijkt het oudste vondstmateriaal niet vroeger te zijn dan eind 12de of begin 13de 
eeuw. Dit materiaal bevindt zich in elk geval in de gedeelten Botermarkt en V & D. Bij de vondsten uit 
de Boommarkt is nauwelijks vroeg materiaal aanwezig en zou men kunnen speculeren over de reden van 
een wat latere aanvangsdatering, maar hier speelt de geringe hoeveelheid vondsten ons parten. 

Ten tweede blijkt het merendeel van de vondsten van de Botermarkt en "V & D" te dateren uit de 13de 
en 14de eeuw. Waarschijnlijk hadden de aanplempingen en ophogingen vóór 1400 vrijwel het huidige 
straatniveau bereikt. Aan de Boommarkt vond dit proces langzamer plaats, met een eerste begin in de 
13de eeuw46 maar met een tweede fase in de 14de en 15de eeuw. Er is namelijk veel meer geglazuurd 
Steengoed gevonden dan ongeglazuurd Siegburger Steengoed, terwijl dit aan de Botermarkt en bij 
V & D andersom het geval is (tabel: Sb en Sg). 

Een derde gegeven is het hoge percentage van 13de-eeuws importaardewerk uit het midden-Maasgebied 
ten opzichte van het Rijngebied. De Breestraat-opgraving van 1981 leverde eenzelfde beeld op voor de 
12de eeuw.47 Hiermee onderscheidt Leiden zich van de andere Hollandse steden aan de Rijn - een 
dergelijk hoge score is kenmerkend voor nederzettingen aan, en ten zuiden van, de Maas.48 De enige 
parallel is de Aelbertsberg, een residentie van de graaf van Holland bij Bloemendaal.49 Verhoeven ver
onderstelt voor de vroegmiddeleeuwse aardewerkproduktie een nauwe relatie met de plaatselijke elite, 
die ook de handel sterk beïnvloedde.50 Wellicht zien we in de Aelbertsberg en in Leiden een afspiege
ling van grafelijke handelscontacten met het midden-Maasgebied ? 

91 



Noten 

1. Zie Pruissers en Vos 1982. 

2. Inventarisatie uit 1982. De auteur heeft vrijwel alleen randfragmenten onderzocht. De verblijfplaats van de wand- en bodem-
scherven is onbekend. 

3. Voor een gedetailleerde beschrijving van de diverse baksels zie Janssen 1983A en Van Wageningen 1988. 
4. Uit Amsterdam zijn weliswaar veel kogelpotten vervaardigd van klei uit de Eiffel (Van Wageningen 1988, 88-89, 125), maar 

het is mogelijk dat dit materiaal in Amsterdam is vervaardigd van geïmporteerde klei (scheepsballast ?). 
5. Voor de achtergronden van deze theorieën over verstedelijking zie Bloemers en Van Dorp 1991, 88-91 en 384-386. Leiden 

wordt hierin als voorbeeld gebruikt. 
6. Van Wageningen 1988, 125. 
7. Land 1984A. 
8. Overigens is in Siegburg in de 14de en 15de eeuw óók steengoed met engobe vervaardigd. Zie Hähnel 1987, 24-25 (nrs. 123-

156), 30-31. 
9. Bruijn 1965 noemt dit Periode IV. 
10. Bruijn 1962-63, 404-405. 
11. Een eerste analyse geeft Bruijn 1965, 21-22. De Duitse onderzoeker Stephan 1983A dateert diverse soorten driekwart eeuw 

vroeger dan, in hetzelfde boek, Janssen 1983B, appendix 2. De laatste baseerde zich op de toen bekende betrouwbare date
ringen. De "Duitse dateringen" worden overigens al jarenlang in Amsterdam gehanteerd door J.M.Baart (zie Baart 1977, 
231-134). 

12. Alders 1988 bespreekt diverse vondsten waarvan met name die uit Höxter, Raffenburg en Beverwijk mijns inziens betrouw
bare vroege dateringen voor Bijna-Steengoed en Steengoed leveren. In Utrecht is Bijna-Steengoed van vóór 1281 gevonden 
(Smit 1987 nr.017 en 028). Verhoeven 1988, 326-329, beargumenteert een datering van het gesinterde Proto-Steengoed vanaf 
ca.1250. Herziene dateringen worden ook besproken in Janssen, ter perse. 

13. Janssen 1983B, 159-161. 
14. Land 1984A. Vgl. Verhaeghe 1988; Janssen 1983B, 137-151; Elzinga 1985, 11. 
15. Vgl. Oost 1982 nrs.185-186; Trimpe Burger 1962-63 afb.41 en 50; Elzinga 1985, 11. 
16. Vgl. uit Siegburg: Beckmann 1975 afb.68:13, 74:23, 75:1-3. 
17. Er bevinden zich b.v. exemplaren in 13de-eeuwse lagen van de Haarlemmerstraat (Bitter 1986, afb.l0:6). Zie ook Smit 1987 

nr.012 (voor 1281). 
18. Pottenbakkerijen zijn bekend uit Zuid-Limburg, Luik, Amay, Huy, Andenne, Wierde en Namen. Een verfijning van de 

typologie geeft Verhoeven 1988 en 1990 (deze geeft ook verdere verwijzingen). Verwante produktie is bekend uit noord-
Frankrijk (Baralle en Parijs), maar dit schijnt niet naar onze streken te zijn verhandeld. 

19. Vgl. Borremans en Warginaire 1966 afb.21:A9/c:2,3; Verhoeven 1989 afb.l:9, 23:9. 
20. Borremans en Warginaire 1966 (afb.9:A4/four:2 en afb.10:10-15) plaatsen dit randtype in periode I (eind llde-3de kwart 

12de eeuw) maar Janssen 1983A (afb.2:l) en Verhoeven 1989 (afb.23:10) corrigeren dit in eind 12de-begin 13de eeuw. 
21. Vgl. Borremans en Warginaire 1966 afb.9:A4/a:l, 20:A7/c:2 en 21:A9/c:12 (begin 13de eeuw), en Janssen 1983A afb.2:6 (1ste 

helft 13de eeuw). 
22. Vgl. Borremans en Warginaire 1966 afb.ll:4, 16:35 en 19:A4d/2/d:2. 
23. Verhoeven 1990 (afb.55:ll-12) omschrijft randen zoals op onze afb.2:R als tussenvormen tussen sikkelvormige en manchet-

randen en dateert ze van het 2de kwart 12de tot begin 13de eeuw. De kraagranden worden echter in de 13de eeuw gedateerd 
door Borremans en Warginaire 1966 (afb.l0:l, 13:29, 17:A4d/l/c:l, 17:A4d/l/d:l, 18:A4d/l/bl:3) of zelfs in de 14de eeuw 
(Afb.l2:A4b/c:l, 23:A19/e:3, 25:3, 30:A54:1,7). 

24. Vgl. Borremans en Warginaire 1966 afb.l3:l,2, 19:A4d/2/d:3, 25:4, 30:A54:2. 
25. Vgl. Borremans en Warginaire 1966 afb.9:A4/four:3, 10:2, 12:A4c/c:4, afb.l3:4. 
26. Zie Janssen 1983A, 192; Hurst, Neal en Van Beuningen 1986 nrs.343-344). 
27. Dit vermoeden berust onder meer op een overzicht van produktieplaatsen van Proto-Steengoed. In enkele gevallen blijken 

deze begonnen te zijn met "Pingsdorf-type" produkten - het is mogelijk dat dit voor meer produktieplaatsen geldt. Voorlopig 
schrijven we het Leidse vondstmateriaal toe aan Rijnland of zuid-Limburg, aangezien het niet voor de hand ligt dat het is 
geïmporteerd uit Duitse centra die niet met de Rijnhandel waren verbonden. In het overzicht van Van Wageningen 1988 (55-
59) ontbreekt Noord-Hessen (zie Stephan 1982). 

28. Zie b.v. Hallewas 1982 afb.6 en 8. 
29. Ze lijken erg veel op 13de-eeuwse grapen tussen ovenafval uit Siegburg (Hähnel 1987 nrs.18-21), het Reinhardswald (Step

han 1982, 109 en 220) en Coppengraven (Stephan 1983B afb.l3:4 en 5). Verwante grapen zijn ook geproduceerd in Zuid-
Limburg (Bruijn 1965) maar deze hebben steeds worstoren in plaats van de platte bandoren van onze exemplaren. Hetzelfde 
geldt voor grapen van lichtgeel baksel die zijn gevonden in Keulen en door Lung worden toegeschreven aan Paffrath (Lung 
1955-56 afb.l). 

30. Lung 1955-56; Verhoeven 1988, 338-339; Hallewas 1982, 33. 
31. Zie Verhoeven 1988, 334-338, en 1989 (ook voor verdere verwijzingen). 
32. Vgl. Bruijn 1965 afb.64, 70; Hurst, Neal en Van Beuningen 1986 nrs.286, 289, 295, 296; Hähnel 1987, 17 (nrs.63-74) en 22 

(nrs.113-114), 25 (nr.154). 
33. Vgl. Janssen 1983A afb.3:10,ll; Alders 1988 afb.l:l; Stephan 1983A afb.8.2. Uit zuid-Limburg is een exemplaar bekend van 

Pingsdorf-type aardewerk (Bruijn 1965 afb.44). 
34. In Nederland geeft men meestal een datering "2de helft 13de eeuw" (b.v. Bruijn 1965; Janssen 1983A afb.6:l-3, afb.7; en ook 

Baart 1977 nr.416) maar gezien de discussie over de steengoedchronologie is een datering vanaf ca.1225 niet uitgesloten (vgl. 
Verhoeven 1988 afb.53). Stephan 1983A (afb.83) dateert het zelfs vanaf 1210 maar beargumenteert dit niet. Hähnel 1987 (17, 
nrs.37-51) zoekt naar een oorsprong in Iaat-12de-eeuws Andenne en Brunssum/Schinveld maar dit staat niet in de literatuur 
waarnaar zij verwijst. 

35. Bruijn 1979; De Groot en Hoekstra 1986. 
36. Bitter 1986 type 40. 
37. Bitter 1986 afb.13. Uit Utrecht zijn gestempelde teksten op grijs aardewerken vooraadpotten bekend (Bruijn 1979, 21-22). 
38. Bruijn 1979, 21, afb.10, 20 en 22:1-3. De betreffende Amsterdamse grapen zijn afgebeeld bij Baart 1972 afb.28 en Baart 1977 

nr.463. 
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39. Hurst, Neal en Van Beuningen 1986, 184-190. 
40. Zie Beckmann 1975; Hähnel 1987. 
41. Vgl. Janssen 1983A afb.9:5; Renaud 1976 afb.27:5; Verlinde 1983 afb.13; Verhoeven 1989 afb.l:23. Eind 14de eeuw verander

de men het model en kreeg deze drinkkan een hogere schouder (vgl.Thijssen 1991 nrs.11-12). 
42. Goed gedateerde voorbeelden geven: Renaud 1976 afb.27:10; Baart 1977 nr.421; Sarfatij 1979 nr.5; Verlinde 1983 afb.13-14. 
43. Vgl. Renaud 1976 afb.27:l; Sarfatij 1979 nrs.4 (uit 1371), 7, 8, 15b (1463); Janssen 1983B afb.9.24 (voor 1372); Hurst, Neal en 

Van Beuningen 1986 nr.263; Clevis en Kottman 1989, 79(nr.l89-22) en 80(nr.l89-23); Thijssen 1991 nrs.2-4. 
44. Goed gedateerde voorbeelden zijn: Baart 1972 afb.16; Renaud 1976 afb.28; Janssen 1983A, 207-208; Clevis en Kottman 1989, 

79(19-9); Thijssen 1991 nr.l. 
45. Zie Hurst, Neal en Van Beuningen 1986, 129; Bruijn 1979,130-132. 
46. Heidinga 1977. 
47. Hallewas 1982. 
48. Zie Verhoeven 1990, afb.4. Zijn afb.9 is vertekend omdat hij alleen Leiden en Delfland als referentie heeft genomen voor 

Zuid-Holland. Vergelijk de hogere score van Rijn- ten opzichte van Maasimporten in Amsterdam bij Van Wageningen 1988, 
131. Met dank aan RProos die mij hierop attendeerde. 

49. Besteman 1986. 
50. Verhoeven 1990. 
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ENKELE GEDACHTEN OVER HET ONTSTAAN VAN LEIDEN 

P.Bitter en P.J.M, de Baar 

Inleiding 

Archeologische begeleiding van rioolwerkzaamheden is een moeizaam karwei maar kan een schat aan 
vondsten opleveren. Deze conclusie kan getrokken worden met betrekking tot de werkzaamheden die 12 
tot 14 jaar geleden plaats vonden langs de zuidoever van de Nieuwe Rijn: de Marktenroute. 
In Bodemonderzoek in Leiden van 1978 tot 1980 zijn de eerste algemene berichten over de daar toen 
gedane vondsten verschenen, met enkele illustraties en beschrijvingen. Voorts zijn er deelpublikaties ver
schenen over schoeisel, zwaardscheden, botmateriaal, een sierspeld en over een kade. In Bodemonder
zoek in Leiden 1990/1991 bevinden zich beschrijvingen van de metaalvondsten, van keramiek en van 
hoornpitten uit de Marktenroute. Nu ook deze laatste vondsten van de Marktenroute zijn uitgezocht, lijkt 
de tijd rijp voor een evaluatie van de gegevens. 
Het ontstaan van Leiden is door Van Oerle in zijn standaardwerk uit 1975 vooral op grond van histori
sche bronnen beschreven. Sindsdien zijn er zowel uit de archieven als uit de archeologie nieuwe gegevens 
verkregen, waarvan De Boer onlangs een kort overzicht heeft gegeven.1 

De vondsten uit de Marktenroute geven wederom aanvullingen op dit beeld. In dit artikel wordt inge
gaan op de gegevens over het ontstaan van de stad in de 12de en 13de eeuw, te weten: de topografie van 
de vroegste nederzetting en de gegevens over de vroegste ambachtelijke activiteiten. 

Afb.l 

Het oudste Leiden aan het begin van de 12de eeuw, reconstructie volgens Van Oerle. 

Uit Van Oerle 1975, afb.46. 
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De topografie van de vroegste nederzetting 

Volgens de gangbare theorieën zijn de oudste elementen in de stad de Burcht en het grafelijke Hofcom-
plex (afb.l). De Boer oppert voor beide een aanleg in de 10de eeuw, maar tot dusverre ontbreken hier
voor alle archeologische gegevens. 
De Burcht is onderzocht in verschillende opgravingscampagnes. De tufstenen ringmuur waarvan delen nu 
nog resteren wordt in het algemeen gedateerd rond het midden van de 12de eeuw. Het meest ingrijpen
de onderzoek was de diepe sleuf die Holwerda in 1923 dwars door de heuvel liet graven. Hij ontdekte 
dat de heuvel een oudere fase kende met een lagere heuvel en resten van een vierkant houten bouw
werk.2 Wellicht gaat het om een "motte-kasteel" met een houten verdedigingstoren van een type zoals 
bekend is uit de 11de en 12de eeuw. Holwerda dateerde de aanleg in de 10de eeuw aan de hand van 
enkele Pingsdorf-type scherven. Inmiddels is meer bekend over deze keramiek en Renaud veronderstelt 
een 12de-eeuwse datering voor de gevonden Pingsdorf-type scherven. Dit wordt bevestigd door het bege
leidende Andenne-type aardewerk.3 Men vond ook twee fragmenten van zgn."reliefbandaardewerk", dat 
in de 10de of zelfs in de 9de eeuw mag worden gedateerd. Eén van deze fragmenten is echter gevonden 
in een 14de-eeuws grondspoor en zegt dus niets over oudere fasen. Het ligt voor de hand om de andere 
scherf onder dezelfde noemer te brengen als de sporadische Romeinse scherven uit de heuvel: aange
voerd met de ophogingsklei van elders en géén afval van burchtbewoners. 

Over het ontstaan van het Hofcomplex ontbreekt vrijwel iedere informatie. Van Oerle reconstrueert het 
complex door elementen, die bekend zijn uit later tijd, terug te voeren naar de ontstaansperiode (afb.2 
nrs.4-9).4 Het is de vraag in hoeverre dit juist is. 
Er zijn maar twee bronnen ouder dan de 14de eeuw die direct op de Hof betrekking kunnen hebben. De 
eerste onomstreden vermelding dateert pas van 1329.5 

Afb.2 Leiden omstreeks 1200. Naar Van Oerle 1975. De 2.00 en 3.00 m +NAP hoogtelijnen zijn ingetekend (naar Halle
was 1982). De drie vondstcomplexen van de Marktenroute zijn aangegeven, 
a = Rijn, b = Mare, c = Vliet, d = oudste vestgracht, e = Vollersgracht 
1 = Burcht, 2 = St.Jansbrug, 3 = St.Pieterskerk, 4 = 's Gravensteen, 5 = Hof, 6 = Huis, 7 = Vierschaar, 8 = boerderij met 
woning, 9 = Noordhoeve, 10 = opgravingsterrein Breestraat 1981. Tekening P. Bitter. 
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Het belangrijkste geschrift is niet als origineel bewaard maar wordt in de 17de eeuw beschreven: er zou 
in de Sint Pieterskerk een "out geschrift" hebben gehangen, dat toen al meer dan 100 jaar oud was, waar
op beschreven stond dat de kerk op 11 september 1121 werd gewijd "inder eeren Godes ende der Heyli
gen Apostelen S.Pieter ende S.Paulus, onder den Eerwaardigen Heer ende Vader in Gode Godebaldus, 
de 24e Bisschop van Utrecht".8 Deze overlevering wordt niet omstreden, ook al lijkt het twijfelachtig dat 
een origineel geschrift uit 1121, wellicht aangebracht op een houten paneel, het "nummer" van de bis
schop zou vermelden. Deze geschiedenis doet eerder denken aan een "reconstructie" uit de late Middel
eeuwen en mag met enig wantrouwen worden bezien. Bij archeologische onderzoeken in en naast de 
kerk werd in 1978-1981 voor de oudste graven een C-14 datering vastgesteld van omstreeks 1220-1250.7 

De eerstvolgende schriftelijke bron betreft de krijgshandelingen uit 1203 toen Ada van Holland in Lei
den werd belegerd door Willem I, graaf van Friesland. Zij verbleef in het "domo de Leiden", het (grafe
lijk) huis in Leiden, maar vluchtte bij de nadering van de troepen naar de Burcht, waar ze uiteindelijk 
gevangen zou worden genomen. Het genoemde Huis wordt door Van Oerle geïdentificeerd met het 
latere Huis Lokhorst, maar dit is niet zeker. Op oude afbeeldingen heeft het Huis Lokhorst een gevel 
met gotische boognissen. In 1964 is hier een opgraving verricht, die funderingen van kloostermoppen aan 
het licht bracht, maar deze zullen op zijn allervroegst toch niet ver voor 1200 te dateren zijn.8 

Hetzelfde geldt voor de oudste gedeelten van het 's-Gravensteen, een bakstenen woontoren. 
Al met al is enige twijfel aan een 12de-eeuwse (of oudere9) datering van de Hof en Kerk alleszins ge
rechtvaardigd. In feite zijn er meer indicaties voor een datering omstreeks 1200 of kort daarna: de oud
ste kern van 's-Gravensteen en Huis Lokhorst, de oudste graven in de St.Pieterskerk. 

Ter plekke van de Breestraat bevond zich de vroegste bewoning in een nederzetting die wel als "dijk-
dorp" is aangeduid. Bij rioleringswerkzaamheden werd vastgesteld dat de straat was aangelegd ter plekke 
van de oude Rijndijk.10 In het huidige straatbeeld is de oude kern herkenbaar als het hoogste deel van 
de stad (afb.2: hoogtelijn boven de 2.00 m +NAP). De opgraving tegenover het Stadhuis in 1982 bracht 
aan het licht dat de hogere ligging het gevolg was van ophogingen in de 12de en 13de eeuw. De vroegste 
sporen waren van houten gebouwen, waarvoor geen duidelijk grondplan werd verkregen, uit het 2de 
kwart van de 12de eeuw. De voorgevels lagen middenin de huidige Breestraat. Een grote verandering 
vond plaats in de 13de eeuw, toen de huizen werden afgebroken voor de aanleg van een dik ophogings
pakket. De nederzetting werd anders ingericht door de aanleg van de Breestraat, die werd voorzien van 
een houten wegdek.11 Dergelijke houten wegen zijn ook bekend uit andere steden, met dateringen van de 
10de tot de 14de eeuw (Haithabu, Deventer, Zutphen, Amersfoort, Eindhoven12). 
Hallewas stelde een datering in de 2de helft van de 13de eeuw voor, maar nieuwe opvattingen over het 
Proto-Steengoed maken een datering van een halve eeuw eerder mogelijk.13 

Dit zou dan uitstekend aansluiten op de eerste activiteiten aan de Rijnoever ter hoogte van de Markten-
route. Er is geen stratigrafische context geregistreerd maar we mogen aannemen dat in elk geval de 
meeste vroege scherven uit de onderste lagen afkomstig zijn. De scherven waren ofwel in rivierslib be
land of ze bevonden zich in gestorte grond. In 1977 werd een lang profiel gegraven aan het begin van de 
Boommarkt.14 De oudste fase was een aanplemping uit de 1ste helft van de 13de eeuw die in één keer 
van de Breestraat tot de rooilijn aan de Boommarkt was gestort. Dit zou dezelfde actie kunnen zijn 
geweest als de ophogingsfase in de Breestraat. 

Ambachten in de 12de en 13de eeuw 

De vondsten uit de Marktenroute geven ook informatie over ambachtelijke activiteiten. Eén van de 
grootste problemen betreffende de vroegste bewoning is de vraag naar de middelen van bestaan: boeren, 
ambachtslieden en/of kooplui ? In Amsterdam wordt verondersteld dat de stad is ontstaan door de sa
menkomst van vooral ambachtslieden bij een natuurlijke plek voor een markt, in dit geval de dam.15 

Waarschijnlijk is Leiden hiermee vergelijkbaar. 

Herhaaldelijk wordt verondersteld dat Leiden voortkwam uit een boerendorp aan of op de Rijndijk. De 
12de-eeuwse overblijfselen die in 1981 werden opgegraven in de Breestraat, zijn echter te onvolledig om 
dit met zekerheid te bevestigen. 
De grote hoeveelheden mest in kuilen en in de ophogingen van de nederzetting hoeven immers niet 
direct op boerderijen te duiden. Leiden was namelijk betrokken bij de handel in rundvee. Analyse van 
hoornpitten uit de Marktenroute (Van Wijngaarden-Bakker en Maliepaard 1992) maakt dit duidelijk. 
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De wijkindeling van de oude kern in de bonnen Wanthuis, Wolhuis, Gasthuis en Vleeshuis, die van vóór 
1350 moet zijn, berustte op de belangrijkste gebouwen in dit stadsdeel.16 Opvallend is het belang van de 
vleeshal. Waarschijnlijk werd vlees nauwelijks geëxporteerd, aangezien men behalve het roken van ham 
en spek nog niet de nodige conserveringsmethoden had, maar het stedelijke slagersbedrijf was blijkbaar 
wel van belang voor de plaatselijke markt. Ook zal men in de levende dieren hebben gehandeld, die op 
de hoef naar hun bestemming werden gedreven. Het vee werd dan tijdelijk bij de stad geweid. 

Een dergelijk patroon zou ook de verklaring kunnen zijn voor de vele mestkuilen zonder bewoningsspo-
ren, die zijn gevonden in de beginfasen van stadsuitbreidingen in diverse steden, in Leiden bijvoorbeeld 
in Maredorp17: het nog braak liggende, omveste terrein diende als marktweide, waar men de mest op
ruimde teneinde het begaanbaar te houden. 
Belangrijke nevenindustrieën van de rundveehandel waren leerlooierij en -bewerking, aantoonbaar reeds 
vanaf de 12de eeuw, met als bijzonderheid een zwaardschedenmaker rond 1300, en hoornbewerking.18 

Over de produktie van boter en kaas is weinig bekend maar dit kan zeker ook een exportartikel zijn 
geweest. 

Textiel moet reeds in de 13de eeuw het belangrijkste produkt van de Leidse inwoners zijn geweest. Het 
sterkste argument hiervoor wordt gevormd door Leidse lakenzegels die dateren vanaf eind 13de eeuw, de 
oudste in Europa (afb.3).19 Deze vondsten tonen aan dat de textielnijverheid in Leiden als eerste in 
Europa gereguleerd werd door een organisatie die een waarmerk aanbracht, een voorloper van het latere 
gilde. Niet voor niets zijn de bonnen Wanthuis en Wolhuis genoemd naar de stedelijke opslagplaatsen 
voor laken en wol. De wol werd, in elk geval in de 14de eeuw, via Calais ingevoerd uit Engeland. Uit de 
historische bronnen blijkt het grote belang van de verschillende takken van deze nijverheid vanaf begin 
14de eeuw. Een van de eerste grachten achterlangs de oudste nederzetting, de huidige Langebrug, heette 
oorspronkelijk VoUersgracht. Begin 14de eeuw was tussen deze gracht en de Breestraat zelfs een heel 
woonblok met wevers gesticht.20 

De Marktenroute heeft voorts een zeldzame collectie 13de- en 14de-eeuwse ijzerwaren opgeleverd (Bit
ter 1992). Vermoedelijk was er net als in Amsterdam vanaf de vroegste fase een smid gevestigd die via 
de plaatselijke markt de regio voorzag. 
Een ander vroeg ambacht was de pottenbakkerij. Bekend is de 13de-eeuwse bakker bij de Stille Mare, 
maar misschien was er nog een tweede gevestigd aan de zuidoever van de Rijn. Hoogversierd aardewerk 
zoals uit de Marktenroute (waaronder een misbaksel) bevindt zich in elk geval niet bij het ovenafval van 
de Stille Mare. 

De 13de eeuw was buitengewoon dynamisch. Leiden breidde uit met een tweede nog niet omgrachte 
kern op de noordelijke oever, Maredorp, en een derde wijk op het Waardeiland die werd begrensd door 
de Hooigracht. In 14de-eeuws Maredorp werden alle nijverheden bedreven die hierboven zijn genoemd 
behalve de textielnijverheid.21 Wellicht werden deze ambachtslieden uit de oude kern verdrongen door 
de vollers en wevers. 

Afb.3 

Leids lakenzegel uit ca.1275, opgegraven in Amsterdam 

(Collectie Archeologisch Depot Amsterdam) 

(foto W.Krook, 

Afd.ArcheoIogie van Stedelijk Beheer van Amsterdam). 
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Samenvatting en conclusies 

De discussie over de ontstaansgeschiedenis van Leiden is nog lang niet afgesloten. Het heldere beeld dat 
Van Oerle reconstrueerde van Leiden in de 12de en 13de eeuw is door De Boer op enkele punten bijge
steld ten aanzien van de historische bronnen. Inmiddels lijkt het zinvol om ook vanuit archeologisch 
oogpunt enkele kanttekeningen te plaatsen. 
In de eerste plaats zijn de tot dusverre gehanteerde dateringen voor het ontstaan van de Burcht en de 
Hof minder zeker dan de auteurs hierover doen vermoeden. 
De oudste Burcht is vermoedelijk niet vroeger te dateren dan de 12de eeuw. Ouder vondstmateriaal is 
dermate schaars dat dit in hoeveelheid op gelijke voet staat met de paar scherven uit de Romeinse tijd, 
die ongetwijfeld samen met de ophogingsgrond van elders zijn aangevoerd. 
In de discussie over het oudste Hof is bijzonder veel gewicht toegekend aan een tweede-graads overgele
verde bron uit 1121. Zonder deze vermelding zouden er verschillende argumenten zijn te vinden voor 
een datering rond 1200 of kort daarna. 
In de tweede plaats zijn over de oudste nederzetting langs de zuidelijke Rijnoever nog opvallend weinig 
details bekend. Van de nederzetting, die op of tegen de Rijndijk zou zijn gesticht, zijn slechts enkele 
huisresten uit het 2de kwart van de 12de eeuw gevonden, die zich niet tot een duidelijk grondplan laten 
herleiden. Voorlopig kan de vraag of de vroegste bewoning agrarisch of ambachtelijk was, niet eenduidig 
beantwoord worden. 

Ten derde weten we nog erg weinig over de 13de-eeuwse ontwikkelingen. De archeologische vondsten 
uit de Marktenroute vullen de resultaten van opgravingen in de Breestraat in 1981 en bij de Boommarkt 
in 1977 aan met belangrijke nieuwe gegevens. Waarschijnlijk vond op een gegeven moment in de 1ste 
helft van de 13de eeuw een ingrijpende reorganisatie plaats. De bestaande bebouwing verdween en er 
werd een veel grotere nederzetting aangelegd op een grootschalig aangebrachte terp. Hierop werd de 
Breestraat aangelegd met een houten wegdek. Het is onbekend wie voor deze reorganisatie verantwoor
delijk gesteld kunnen worden. Was het de graaf, die wellicht al omstreeks 1200 de stadsrechten verleen
de die in 1266 door zijn opvolger werden bevestigd ? Waren het rijke kooplui of ambachtslieden ? 

Om de discussie nieuw leven in te blazen, stellen wij een alternatief model voor van de ontwikkeling van 
Leiden. Stel, dat de Hof inderdaad pas begin 13de eeuw werd gesticht, dan zou de Burcht het oudste 
element in de stad zijn, met een slechts bescheiden (agrarische ?) bewoning langs de zuidelijke Rijndijk. 
De ontwikkelingen kwamen pas echt op gang na de overstromingsrampen van 1163, 1170 en 1196. Deze 
rampen brachten ingrijpende wijzigingen op gang in het landschap en in de waterhuishouding.22 De alge
hele overgang op veeteelt ging gepaard met de opkomst van handelsplaatsen om de veeteeltprodukten te 
verhandelen tegen graan en andere benodigdheden (vee- en vleeshandel te Leiden). De achteruitgang 
van het landschap en het extensieve karakter van de veeteelt veroorzaakten een arbeidsoverschot en een 
trek naar de steden, hetgeen de ambachtelijke specialisatie bij de handelsplaatsen in een stroomversnel
ling bracht.23 Hierdoor ontwikkelden bepaalde nevenactiviteiten die voorheen op de boerderij werden 
bedreven, zich tot ambachten van specialisten (bijv. textiel, aardewerk, leer- en hoornbewerking). De 
graaf van Holland stimuleerde dit proces door de vroege verlening van stadsrechten en wellicht speelde 
hij een belangrijke rol in de reorganisatie van de nederzetting. Misschien hield dit verband met de stich
ting van de Hof en de St. Pieterskerk direct achter de kern van de nederzetting, en was er sprake van 
een bewuste politiek om Leiden tot een centrale plaats in het Rijnland te maken. Wij noemen geen graaf 
bij naam, maar de gebeurtenissen zouden ergens in het 1ste kwart van de 13de eeuw plaats moeten vin
den. 

Hoe dan ook, de ontstaansgeschiedenis van Leiden dient zowel historisch als archeologisch nog nader 
onderzocht te worden. 

Noten 

1 De Boer 1991 
2 Holwerda 1923-24 
3 Renaud 1952. Op afb.3:5 toont hij een Andenne-type "manchetrand" die, zoals we nu weten, 12de-eeuws moet zijn 
4 Overigens wijken de diverse reconstructietekeningen door Van Oerle 1975 (afb.35, 44, 45, 46, 88, 111 en 119) steeds in 

details van elkaar af 
5 Kort 1989 
6 Van Oerle 1975,34 
7 Suurmond-van Leeuwen 1979; 1980; 1981; 1982 
8 Van Oerle 1975, 64-68 
9 De Boer 1991 suggereert zelfs nog een lOde-eeuwse ouderdom. Wij sluiten ons echter aan bij de kritiek van Kort 1989 op 

zijn argument. Van Oerle dateerde de bakstenen kern van het 's-Gravensteen rond 1100 maar dit strookt niet met de 
huidige kennis omtrent de oudste baksteen in den lande 

99 



10 Vos 1979. Van Oerle (1075, 59) veronderstelde dit reeds 
11 Hallewas 1982 
12 Schietzel 1974; Bitter 1985; Brongers en Van Tent 1981; Kakebeeke 1953 
13 Zie Bitter 1992 over de Keramiekvondsten uit de marktenroute 
14 Heidinga 1977 
15 Baart 1984, 26-28; Baart 1988 
16 De Boer 1991 
17 Kistemaker 1984; Van Heeringen 1985. Vgl. Van Haaften 1987 (Delft); Bitter 1991B (Alkmaar). De mestkuilen van het 

ir.Driessenplein en ir.Driessenstraat hielden waarschijnlijk verband met boerderijen (Bitter 1988 en 1990B). 
18 Van Driel 1982 en 1990; Van Wijngaarden-Bakker en Maliepaard, 1992 
19 Baart 1988, 99-106 
20 Van der Vlist 1991; De Boer 1991 
21 Bitter 1986, 1988 en 1990A 
22 Van der Linden 1990 
23 Zie ook Bitter 1992A 
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Luchtfoto Rijksweg 44 ter hoogte van de Plesmanlaan met vindplaats 
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BEWONINGSSPOREN UIT DE VROEGE MIDDELEEUWEN 

OP DE GRENS VAN LEIDEN EN OEGSTGEEST 

W.A.M. Hessing 

Inleiding 

Einde 1990 vond de heer A. Valstar uit Rijnsburg met zijn metaaldetector twee zilveren munten langs 
Rijksweg 44 ter hoogte van de Plesmanlaan in Leiden. De munten werden ter determinatie voorgelegd 
aan het Koninklijk Penningkabinet (KPK) in Leiden. Conservator A. Pol concludeerde dat het ging om 
vroeg-middeleeuwse munten en wel een Frankische denarius en een sceatta van het zogenaamde conti
nentaal runen-type (afb. 1). Beide munten zijn geslagen in de tweede helft van de 7de eeuw, de periode 
waarin in noord-west Europa de overschakeling plaats vond van goud naar zilver als muntmetaal. Sinds
dien was de denarius het reguliere betaalmiddel in het Frankische rijk. De sceatta is het Friese equiva
lent ervan. 
Doordat de vondsten spoedig werden aangemeld bij de provinciaal archeoloog, was het nog mogelijk de 
vindplaats nader te inspecteren. Begin januari 1991 werd nabij de nieuwe afslag van de RW44 voor de 
aansluiting van de S4 (o.a. richting Valkenburg) nog gewerkt aan het rijwielpad. In een uitgegraven weg-
cunet waren over een afstand van ongeveer 20 meter nog enige verkleuringen zichtbaar. Deze zijn inge-
meten en onderzocht door mw. M. Smit, de archeologisch medewerkster van de gemeente Leiden en 
F. Kleinhuis, de assistent van de provinciaal archeoloog. 

Grondsporen 

Op een diepte van ca. 40 cm tekenden zich in de zavelige ondergrond enkele ondiepe verkleuringen en 
een enkel mogelijk paalgat af. De ruimte waarbinnen waarnemingen konden worden gedaan was te be
perkt om vast te stellen of er sprake kon zijn geweest van structuren. Het is echter zeer waarschijnlijk 
dat de grondsporen zich ook uitstrekken buiten het wegcunet, waar in het grasland nog een laag ruggetje 
valt te herkennen. 
Slechts één grondspoor bevatte een aanzienlijke hoeveelheid vondsten. Het is een kuil met een diameter 
van 120 cm en een diepte van tenminste 100 cm. Het voorkomen van een grote hoeveelheid aardewerk, 
huttenleem en enkele maalsteenfragmenten, samen met de botresten van geconsumeerde dieren duidt op 
'gewoon' nederzettingsafval. De ijzerslakken, die ook in de kuil zijn aangetroffen, wijzen daarnaast op 
nog andere activiteiten dan slechts agrarische bewoning. De vondsten uit de kuil worden hieronder be
schreven. 
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Afb.l 

Zilveren Frankische denarius (1) en een Friese sceatta 

van het continentaal runen-type (r), 

gevonden door A. Valstar uit Rijnsburg. 

(foto: KPK). 
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Aardewerk (door H.W. van Klaveren) 

Het gedraaide aardewerk is uitsluitend "Merovingische" import zonder enige eerdere, bijvoorbeeld Ro
meinse of latere, (zelfs vroeg-) Karolingische, elementen. 
Een opvallende vorm is het bordje (afb.2-2), dat voor de Merovingische tijd al archaisch aandoet. De 
meeste vormen uit het repertoire van Alzey1 zijn in de zesde eeuw niet meer gebruikelijk en verdwijnen 
ook in de loop van deze eeuw. Het handgevormde aardewerk (afb.2-6-10) toont enig verwantschap met 
inheems-Romeins materiaal. Bij dit aardewerk valt de dunne gladwandige pot op (afb.2-6) . Deze pot en 
de enige versierde wandscherf (afb.2-8) zijn vergelijkbaar met het gladwandige aardewerk van Odoorn, 
uiterst globaal te dateren tot en met de zesde eeuw. 
De nauwe overeenkomst van het meeste materiaal met laat-Romeins locaal en import aardewerk is overi
gens geen reden om een deel van het materiaal veel vroeger te dateren dan het overige. Deze overeen
komst wordt m.i. voldoende verklaard door de trage ontwikkeling van het aardewerk in deze periode. 
De herkomst van het aardewerk laat zich macroskopisch niet bepalen; bij voorbaat komt vooral de regio 
Keulen-Bonn, het "Vorgebirge", in aanmerking. 
Gezien het beperkte aantal en de nog steeds bestaande onduidelijkheid in de ontwikkeling van het vroeg
middeleeuwse aardewerk kan de datering niet al te nauwkeurig worden vastgesteld. Slecht enkele scher
ven zijn herkenbaar "iets later" binnen het geheel van het Merovingische gedraaide aardewerk (bijvoor
beeld afb.2-12). Uitgedrukt in jaren AD kan de datering voorlopig zeer globaal rond 600 geplaatst wor
den. 

Afb.2 Vroeg-middeleeuwse aardewerk uit de afvalkuil langs Rijksweg 44 Schaal 1:4. 

De nummers verwijzen naar de beschrijving in de tekst, (tekening: H.W. van Klaveren, ROB). 
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Beschrijving (zie afb.2) 
3 Fragmenten gedraaid gladwandig grijs, Trier B:2 2 randfragmenten met onduidelijke versiering 
(afb.2-4), idem 1 halve bodem (afb.2-5). 
Diverse fragmenten gedraaid ruwwandig Trier D: 1 rand bord, type Alzey 29, roetsporen buitenzijde 
(afb.2-2), 1 randscherf van kom of bord (afb.2-1), 1 bijna complete wölbwandpot, Badorfachtig 
(afb.2-3), 2 randfragmenten wölbwandpot van relatief vroeg baksel (afb.2-lla + b), 1 rand idem, maar 
laat baksel (afb.2-12), 1 randfragment idem (afb.13), 4 bodemfragmenten idem (afb.2-14), 43 wand-
fragmenten deels Badorfachtig, waarvan 1 met golflijn versiering (afb.2-15). 
Handgevormd gladwandig: 1 rand+ 17 wandscherven (afb.2-6, mogelijk van 1 dunwandige pot). De 
oorspronkelijke lichtbruine kleur is veranderd door inwerking van vuur. Vergelijk Odoorn type IV, 
VI, echter onversierd3. 1 Randfragment van een andere pot, magering organisch (afb.2-7), 1 wand-
scherf, versierd met 3 groeflijnen (afb.2-8). Vergelijk Odoorn decoratie BI. 
Handgevormd ruwwandig: 2 randscherven + 3 wandscherven, mogelijk van 1 pot (afb.2-9), zandma-
gering, 1 wandscherf, 1 bodemscherf met organische magering, type "wackelboden" (afb. 2-10). 
Ondetermineerbaar. 3 wandscherven, scherfgruis. 

Dierlijk bot4 

De grootste vondstgroep naast het aardewerk in de kuil is het dierlijk bot. Door de goede vondstomstan-
digheden (nat en kleiig) waren ook de kleinere botresten goed geconserveerd. In tabel 1 wordt een over
zicht gegeven van de aangetroffen diersoorten. 
Het gaat vrijwel uitsluitend om huisdieren die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Paard en hond, 
twee huisdieren waarvan we weten dat ze in de vroege middeleeuwen niet door de mens gegeten werden, 
zijn niet vertegenwoordigd. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de kuil is vol geraakt met slacht- en keu
kenafval. 
Natuurlijk is de inhoud van een enkele kuil niet representatief voor het consumptiepatroon van dierlijk 
voedsel in de nederzetting, daarvoor is het te veel een momentopname. Toch komen in de kuil over het 
algemeen alleen botresten voor die we uit nabijgelegen nederzettingen uit dezelfde tijd ook kennen. Het 
onderzoek van de botresten van Valkenburg-de Woerd5 en 's-Gravenhage-Johan van Oldenbarneveltlaan6 

heeft uitgewezen dat het rund ook in het kustgebied het belangrijkste huisdier was, gevolgd door 
schaap/geit en varken. De jacht op groot wild leverde in deze periode nauwelijks meer een bijdrage aan 
het menu. Gans en eend kunnen echter wel in het wild gevangen zijn, hoewel ze naast de kip, die niet in 
de kuil is aangetroffen, ook als huisdier gehouden werden. De aangetroffen kraanvogel is een betrekkelij
ke uitzondering. 
In tegenstelling tot de jacht zal de visvangst in het waterrijke deltagebied wel een belangrijke bijdrage 
aan de dagelijkse dis hebben geleverd. Zowel zoet- als zoutwatervis hebben blijkbaar op het menu ge
staan. 

Tabel 1 
DIERLIJK BOT 
totaal gewicht: 3315 gram 

Zoogdier rund 
varken 
schaap/geit 
paard 
hond 

+ + + 
+ + 
+ + 

Vogel kip 
gans 
eend 
kraanvogel 
kraai 

+ + 
+ + 
+ 
+ 

Vis kabeljauw 
steur 
platvis 
baars 
harder 

+ 

+ + 
+ + 
+ 
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Slakken 

Onder het vondstmateriaal bevinden zich ook 10 metaalslakken. Waarschijnlijk gaat het om ovenresten, 
afkomstig van een ijzersmederij. De vondst is belangrijk omdat het een aanwijzing vormt voor ambachte
lijke activiteit op deze plaats. Afvalprodukten als ovenslakken worden immers gewoonlijk niet over grote
re afstanden verplaatst. Dit zou dus kunnen betekenen dat de bijbehorende nederzetting van een grotere 
omvang is geweest dan de gebruikelijke woonplaatsen in de vroege middeleeuwen, die meestal slechts uit 
één of enkele boerderijen met hun bijgebouwen bestonden. 

Overig materiaal 

De andere vondsten waren weinig indrukwekkend en vormen de gebruikelijke aanvulling op wat in kuilen 
met nederzettingsafval kan worden verwacht: 21 stukken huttenleem, dat zijn verbrande stukken van een 
met leem bestreken huiswand; 4 fragmenten tephriet, afkomstig van één van de maalstenen van een 
handmolen; 13 stukken natuursteen; 1 ruwe vuursteenafslag, mogelijk een vuurslag en 1 onduidelijk 
blauw fragment, misschien een stukje koperoxide? 

De vondsten in een wijder verband 

De aangetroffen grondsporen en vondsten langs de A44 rechtvaardigen de conclusie dat op deze plaats 
sinds het begin van de 7de eeuw gedurende een vrij lange tijd is gewoond (in ieder geval meer dan 100 
jaar). Over de aard en de omvang van deze bewoning valt op grond van de beperkte waarneming natuur
lijk geen uitspraak te doen, maar de vondst van ijzerslakken duidt op een niet louter agrarische bedrijfs
voering. 
Deze woonplaats is de meest recente vondst van een vroegmiddeleeuwse nederzetting in het mondingsge
bied van de Oude Rijn en onderstreept weer eens de bijzondere positie die de omgeving van Leiden in 
de vroeg-middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van ons land lijkt in te nemen. 

Sinds het einde van de 6de eeuw is de bevolkingsdichtheid hier opvallend groot. Dit blijkt niet alleen uit 
het aantal door archeologisch onderzoek vastgestelde nederzettingen en grafvelden (afb.3)7, maar o.a. 
ook uit historische, toponymische8 en patronymische9 gegevens. 
Het zou te ver voeren om in het kader van dit vondstbericht de betogen van historici als Blok10 en Hen-
derikx11 en archeologen als Bult12, Hallewas13 en Willems14 te herhalen. Alle auteurs zijn het er echter 
over eens dat de strategische ligging van het gebied op de grens van de Friese en Frankische machtsge
bieden en langs een rivier, die in voorgaande eeuwen versterkt was geweest met Romeinse vestingwerken 
en zeker tot in de 11de eeuw nog één van de belangrijkste internationale handelswegen was, een grote 
aantrekkingskracht op kolonisten moet hebben uitgeoefend. In hoeverre er daarnaast ook sprake is ge
weest van continue bewoning vanaf het einde van de Romeinse tijd (de 4de eeuw) is nog steeds onduide
lijk. 
In het begin van de 7de eeuw had deze bewoning in het Rijnmondgebied waarschijnlijk al een gevarieer
der karakter dan op veel andere plaatsen in ons land. Behalve dat de bevolking een gemengde etnische 
samenstelling had van Friezen, Franken en misschien nog enkele afstammelingen van Angel-saksische 
"volksverhuizers"15, was deze voor haar bestaan ook niet meer alleen afhankelijk van de eigen agrarische 
productie. Bij de recente opgravingen bij Valkenburg-de Woerd16 en bij eerdere in Koudekerk a/d Rijn 
en misschien ook in Leiderdorp zijn aanwijzingen gevonden voor handel over grote afstand en ambachte
lijke specialisatie. Een eventueel toekomstig onderzoek van de onderhavige nieuw ontdekte nederzetting 
op de noordelijke oever van de Rijn, schuin tegenover de grote nederzetting op de Woerd op een af
stand van minder dan 750 meter, kan belangrijke aanvullende informatie opleveren voor de vroeg-mid
deleeuwse topografie en economie van de regio. 

In diezelfde 7de eeuw of korte tijd daarna moeten in dit gebied ook één of enkele politieke machtscentra 
zijn ontstaan, in de 8ste en 9de eeuw gevolgd door de opbouw van de locale kerkelijke organisatie (de 
moederparochies van Oegstgeest, Noordwijk, Voorhout, Valkenburg en Koudekerk a/d Rijn (?)).17 Een 
7de eeuws machtscentum is in het Rijnmondgebied nog niet aangetoond. De grote bevolkingsdichtheid 
en de strategische positie van de regio maken dat zo'n vroeg machtscentrum nauwelijks kan hebben 
ontbroken in deze regio. De oudste vermelding van een burcht in Rijnsburg stamt op z'n vroegst uit de 
2de helft van de 9de eeuw.18 Misschien moeten we daar het stamhuis van de latere graven van Holland 
zoeken. Tenslotte zijn ze daar ook begraven. Traditioneel laten de historici de geschiedenis van het Hol
landse gravenhuis aanvangen met Gerulf die in 885 betrokken was bij de moord op Godfried de Noor
man. Aangenomen wordt dat deze Gerulf afstamde van de inheemse adel uit het mondingsgebied van de 
Rijn. Mogelijk reikte zijn geslacht terug tot in de 7de of 8ste eeuw en had het in de loop van de tijd 
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bezittingen vergaard in het hele gebied tussen Katwijk en Koudekerk a/d Rijn. Als mogelijke woonplaat
sen voor deze "elite" komen naast Rijnsburg bijvoorbeeld ook Noordwijk, Valkenburg en de drie Leit-
hons19 in aanmerking. 
Voor onze kennis van de "prehistorie" van het graafschap Holland is het dan ook van het grootste belang 
een open oog te houden voor de vroeg-middeleeuwse nederzettingen en grafvelden in de regio Leiden. 
Indien nieuwe vondsten op tijd bij de bevoegde instanties worden gemeld, is het mogelijk alert te reage
ren en kan voorkomen worden dat belangrijke informatie ongezien verloren gaat. Langs de A44 kan nu 
in de toekomst misschien nog een gedeelte van de 7de eeuwse nederzetting worden opgegraven. 

Afb.3 Verspreiding van vondsten uit de Merovingische periode in het Rijn- en Maasmondgebied naar Bult en Hallewas 
1990b, fig.6 (in: Medieval Archaeology in the Netherlands) Legenda: 1. veen, 2. afzettingen van rivier- en zeeklei, 3. 
duinen en strandwallen, 4. huidige kustlijn, 5. grafveld, 6. mogelijk grafveld, 7. nederzetting, 8. mogelijke nederzetting, 
9. nederzetting waarvan de ligging niet exact bekend is, 10. losse vondst, 11. losse vondst in secundaire positie, of van 
onzekere herkomst, X. de nieuwe vindplaats tussen Leiden en Oegstgeest. 

=ï=kif-4 1 2 3 - — — - ' =ï=kif-4 1 2 3 - — — - ' A 6 »7 38 09 .10 o n 
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Veel lastiger ligt dit bij de enige vroeg-middeleeuwse vondst uit de Leidse binnenstad.20 In 1966 werden 
in de Waard (einde Trompstraat) een bronzen mantelhaak met emailversiering, fragmenten van een 
ijzeren zwaard en enkele potscherven gevonden. De samenstelling van de vondsten duidt op een graf. 
Mogelijk hebben in deze omgeving meerdere graven gelegen, die nu grotendeels onder de bebouwing 
zijn verdwenen. Bij het bouwrijpmaken van terrein in de omgeving van het einde van de Trompstraat 
zijn, voor zover de grootschalige werkwijze dit toeliet, veldverkenningen uitgevoerd, evenwel zonder 
resultaat. 
Aanvullende informatie, bijvoorbeeld over eventuele andere vondsten die in deze omgeving zijn gedaan 
in de afgelopen jaren, zou zeer welkom zijn. 

Naschrift 

In het najaar van 1991 vond de heer G.J.P. Bos uit Voorschoten op ongeveer dezelfde plaats langs de 
A44 met behulp van een metaaldetector een derde zilveren munt. Dit keer betrof het een sceatta van het 
zogenaamde stekelvarken standaardtype (afb.4).21 Deze munt kan gedateerd worden in het eerste kwart 
van de 8ste eeuw en bevestigt nogmaals de veronderstelde langere bewoningsduur op deze plaats. 

Afb.4 

Zilveren sceatta van het zogenaamde stekelvarken standaard-type, 

gevonden door G.J.P. Bos uit Voorschoten, (foto: KPK). 

Noten 

1 Unversagt 1916 
2 Vergelijk Böhner 1958 
3 van Es 1979 
4 Determinaties drs. F. Laarman (ROB) 
5 Zie Y.Sablerolles in Bult & Hallewas 1990a,167 e.v. 
6 Zie Magendans & Waasdorp 1989,41 e.v. 
7 Voor het meest recente overzicht zie Bult & Hallewas 1990b 
8 Henderikx 1986 
9 Blok 1986, 171 
10 Blok 1986 
11 Henderikx 1986 
12 Bult & Hallewas 1990b 
13 Hallewas 1986 
14 Willems 1989 
15 Een deel van het aardewerk uit de 5de en 6de eeuwse graven in het grafveld van Rijnsburg vertoond veel overeenkomsten 

met angel-saksisch aardwerk gevonden in Engeland uit ongeveer dezelfde periode. Zie Hallewas 1986,175-176 
16 Bult & Hallewas 1990,147 e.v. 
17 Voor discussie zie Blok 1986,171 
18 Henderikx 1986,535 
19 Zie in dit verband ook de opmerkingen van D.E.H, de Boer over een Gerulf (kleinzoon van de eerder genoemde?) van het 

Hollandse huis die in Leiden begraven kan zijn: de Boer 1984,44 e.v. 
20 Rijksmuseum van Oudheden inventaris nr. 1966h/12.1 
21 Vriendelijke mededeling A.Pol (KPK-Leiden) 
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Aanzicht kop van de schacht van een brandijzer 

Brandijzers, collectie Stedelijk Museum de Lakenhal 

110 



•Ai 

O 

IJKEN VAN STADSWEGE IN LEIDEN 

De Leidse stadsijk (slot) periode 1795-1834 

L. Baren dregt 

Verantwoording 

De ontwikkeling van de Leidse stadsijk in het tijdvak 1360-1795 werd belicht naar aanleiding van de 
archeologische vondst van een aantal geijkte steengoed kruiken1. Bekend was toen reeds dat de Leidse 
stadsijk na 1795 nog slechts een kort bestaan van enkele decennia restte door de invoering bij de Wet 
van 21 augustus 1816, Stb 34 (en daadwerkelijke invoering met ingang van 1 januari 1821)van het me
trieke stelsel en een landelijke organisatie voor het ijkwezen2. Het leek opportuun hetgeen zich rondom 
de Leidse stadsijk gedurende deze jaren afspeelde ook op schrift te stellen en, al is het slechts marginaal 
met de archeologie verbonden, in het Archeologisch Jaarverslag 1990/1991 van de gemeente Leiden te 
publiceren. Daardoor ontstaat in elk geval een afgeronde beschrijving van de Leidse stadsijk. 

De ijkpraktijk in Leiden sinds 1795 

Omdat met de intrede van de Bataafse Republiek veel in de stedelijke administratie veranderd werd bij 
het onderzoek naar de periode 1360-1795 aangenomen dat dat ook voor de ijk verstrekkende gevolgen 
zou hebben. 
Niets is minder waar gebleken en, au fond, waarom ook? Elk bewind heeft belang bij een goed werkend 
systeem van gestandaardiseerde maten en gewichten. Na de omwenteling gaat het ijkbedrijf van stadswe-
ge op de oude voet dus gewoon, dat wil zeggen naar de 130ste burgerlijke keure, door. De tekst van de 
aankondigingen wijzigde evenmin wezenlijk. In bijlage 1 zijn de in de aflezingsboeken aangetroffen gege
vens met betrekking tot de aankondigingen van de ijkzittingen opgenomen. Daarbij kan het volgende 
worden opgemerkt. 
Wordt weliswaar de eerste algemene ijkzitting nog net in het eerste jaar van de Bataafse Republiek 
afgelezen (28 december 1795) en binnen de normale termijn van ± 2 jaar sinds de vorige (7 januari 
17943), vervolgens lijkt er een te worden gepasseerd. Totdat de stadsijk vervangen wordt door een lande
lijk systeem wordt dan om de 2 jaar regelmatig een ijkzitting gehouden tot en met 1820. Deze laatste is 
dan al alleen voor natte en droge inhoudsmaten, waarschijnlijk omdat de gewichten en lengtematen met 
ingang van 1 januari 1821 zouden worden vervangen door nieuwe en onderworpen aan de landelijke ijk,4 

terwijl met ingang van de ijkzitting die op 1 februari 1808 werd aangekondigd geen plicht tot ijken van 
zoutmaten meer wordt genoemd. 
De metrieke droge maten en de wisse, de metrieke ruimtemaat (m3) werden op 1 juli 1823 ingevoerd2. 
Er volgen na 1820 met onregelmatige tussenpozen nog twee zittingen van de stadsijk die slechts voor de 
inhoudsmaten voor natte waren bestemd behoefden te zijn, De metrieke vochtmaten voor de kleinhandel 
en die voor de groothandel worden respectievelijk 1 april 1830 en 1 oktober 1832 ingevoerd2. Het Neder
lands vaatwerk tenslotte komt per 1 januari 1834 aan de beurt5. 
Ten aanzien van de ijk van de zoutmaten en de bijbehorende strijkstokken het volgende. O p 10 oktober 
1797 wordt afgelezen de publicatie van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland d.d. 3 juli 1797e. Hier
mede worden voor de zoutmaten nieuwe maten ingevoerd en bepaald dat jaarlijks in juli, voor de eerste 

^ maal vèèr 31 december 1797, een ijkzitting moet worden gehouden. Geijkt moet worden door ijkers die 
o> zijn aangesteld door de municipaliteit. 
<5ï 
Os 
Os 
»1 

g Uit bijlage 1 blijkt nu dat na de start op 5 december 1797 pas weer in januari 1800 een ijkzitting voor 
•S zoutmaten wordt gehouden. In dat jaar wordt het gelijk goed gedaan want in juli (de reguliere maand) is 
^ er weer een zitting. Tot en met 1806 is er vervolgens jaarlijks voor de zoutmaten c a . een ijkzitting hetzij 

in juli alleen voor de zoutmaten c a . hetzij in een andere maand en dan tegelijk met de "normale" zitting. 
§ In 1807 is er helemaal geen zitting, in 1808, 1809 en 1810 is er wel één maar pas in december. En dat is 
§ het dan voor de ijk van zoutmaten c a . tot de nieuwe maten daarvoor bij besluit van koning Willem I d.d. 
e 21 december 1822 worden vastgesteld7 en per 1 juli 1823 ingevoerd en de ijk daarvan door de arrondis-
g sementsijker wordt overgenomen. Een verklaring voor het na 1810 niet meer voorkomen van een aparte 
"Q zitting voor de zoutmaten is niet aangetroffen niettegenstaande het de stad, zie hierna, een flinke som 
cq aan inkomsten scheelde. 
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Na de val van Napoleon en de bevrijding van Nederland van het Franse juk ontstaat bij de machtswisse
ling onder meer bij de ijkers blijkbaar onzekerheid omtrent de geldigheid van Keuren en Reglementen. 
Dat leidt tot de bekendmaking dat alle ordonnantien, keuren, reglementen en bepalingen ongewijzigd 
gehandhaafd zijn8. Daaraanvolgend wordt een groot aantal neringdoenden (waaronder tappers, zoutzie-
ders, bakkers) verplicht een eed af te leggen9. Kennelijk wordt daarmee de hand gelicht zodat een her
haling nodig is10. 
Het stedelijke ijkwezen in Leiden, de Leidse stadsijk, heeft dus in zijn laatste fase gefunctioneerd tot 
rond 1834 en steeds was daarop de uit de 17de eeuw stammende 130ste burgerlijke keure van toepas
sing. 
De overgang naar het nieuwe stelsel gaat niet zonder moeite. Na de bekendmaking van de benoeming 
van de arrondissementsijkers11, die van de afgifte van de nieuwe standaards der in te voeren lengtematen 
en gewichten12 en de invoering daarvan per 1 januari 18214 moet aan de laatste nog wel eens herinnerd 
worden13. Ook na de invoering van de metrieke droge maten en de wisse wordt een Notificatie gewijd 
aan het wijzen op het nakomen van de verplichtingen der ingezetenen7. 

De praktijk van de ijk in Leiden 

Omtrent de uitvoering van de ijk zijn in de archivalia nauwelijks gegevens voorhanden, zowel van de 
reeds eerder beschreven periode als van de onderhavige. Als er al gegevens opduiken dan zijn die 
meestal impliciet en verborgen in voorschriften van andere aard. Hieronder volgt een willekeurige selec
tie van deze gegevens. 
De tonnen voor de verkoop van appels, peren en ander fruit moeten in 1564 bij de gezworen wijnverlater 
worden geijkt. De ton moet boven en onder van een ijzeren hoep zijn voorzien14. 
De olietonnen worden in 1570 bij de gezworen ijckmeesters en branders van die tonnen van de stad 
gemeten en met de letter en de brand (het brandmerk) van de botertonnen voorzien. Elk jaar moeten de 
tonnen gereinigd worden, geijkt en van een nieuwe letter voorzien. Een vat olie is gelijk aan de zestig 
stoopen wijnmaat. Mocht de te ijken ton meer of minder inhouden dan zullen de ijkmeesters of branders 
dat, zoals gebruikelijk, op de ton aantekenen15. 
Voor de "zeeptonnen van buyten" wordt in 1587 bepaald dat alle ingevoerde zeeptonnen voor gebruik 
door de wijnverlater van de stad moeten worden gewatermaat (en geijkt)16. 
De aflezing op 15 juli 160217 laat een onderlinge verhouding van maten zien: 1 tapkan = 3/4 van een 
pint bier. Dat is de norm waarnaar wordt geijkt. 
In 1626 wordt bepaald, dat biervaten elk jaar gebrandijkt moeten worden terwijl bij reparatie het oude 
ijkmerk verwijderd moet worden18. 
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De in 1797 ingevoerde zoutmaten worden na ijking door de ijker gebrand of gestempeld6. 
Haringtonnen moeten zijn gebrand met de zgn. Tonnebrand die op de openbare straat wordt aange
bracht op de buik van de ton. Op de naastliggende duig moet het merk van de kuiper zijn aangebracht19. 
De meevaten (vaten waarin meekrap wordt gedaan) worden in 1808 door beëdigde waagmeesters gewo
gen en het gewicht met olieverf op de vaten aangetekend20. 
De schepen waarmee brandhout wordt ingevoerd worden door een van stadswege aangestelde beambte 
of door een vanwege het Rijk benoemde ijker geijkt. Het teken zal door inbranding aan de schepen en 
de kettingborden worden aangebracht. Van de ijking in Leiden zal een meet- of ijkbrief worden afgege

ven 
Manden waarmede aardappelen, knollen, appelen, peren enz. worden verkocht moeten voorzien zijn van 
de ijk van de stad te weten, even onder de bovenrand en even boven de onderrand gebrand met het 
stadswapen, alsmede nog onder de bovenrand aan de andere, buitenzijde, der manden een L2223. 

Over diegenen die de ijk in de periode 1662-1795 uitvoeren geeft het Eedtboek 1662-181124 informatie. 
In bijlage 2 zijn hun namen en voor zover bekend bijzonderheden vermeld. Er valt uit te concluderen dat 
er soms in zekere mate sprake is van een soort familiebedrijf, dat er meer dan één ijker is, dat zij gespe
cialiseerd waren en tenslotte dat zij naast hun ijker zijn een ander beroep uitoefenden. Op hun ijkge
reedschap is reeds in deel l1 ingegaan. Hier wordt nog de aandacht gevestigd op de lijsten van slapers 
(en gereedschap) die bij dit onderzoek werden aangetroffen25, terwijl in de literatuur ook het nodige is 
te vinden26. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het Stedelijk Museum de Lakenhal een omvangrijke 
collectie van gereedschap en slapers van Leidse orgine bezit. 
Uit de periode 1795-1834 zijn, als toevallig bewaard gebleven, (slechts) over de jaren 1810, 1812 en 1814 
boeken met betrekking tot de uitgevoerde ijk in die jaren aanwezig27. In 1810 blijken 1399 personen "in 
den ijk" geweest te zijn terwijl in 1812 er 1367 konden worden ontvangen. Gelet op de bevolkingsomvang 
in die tijd, grote aantallen. Er moet echter bedacht worden dat toen veel meer in detail verkocht werd 
dan nu, denk aan de vele verdwenen buurtwinkels. Alle drie boeken bevatten een alfabetisch register van 
allen die iets hadden laten ijken. Ook is over elk jaar een balans van inkomsten en uitgaven aanwezig. Zo 
brengt de ijk in 1810, 1812 en 1814 een nettobedrag op van resp. 890 gldn, 7 stuivers, 8 penningen; 344g, 
16st, Op en 318g, 8st, Op. (Voor die tijd geen geringe bedragen!). De reden voor het grote verschil tussen 
1810 enerzijds en 1812 en 1814 anderzijds blijkt uit bijlage 1: in 1810 werd zowel een zitting voor de 
generale ijk gehouden als een (aparte en toevallig ook de laatste) zitting voor de zoutmaten. 
Tenslotte een curieus stuk uit 180928. Ten behoeve van de beantwoording van vragen van hogerhand 
wordt een rapport over alles de ijk betreffende opgesteld: het geeft in wezen de status van de ijk in 1809. 
De ijk over maten en gewichten wordt gehouden onder opzigt van de heer Hoofd Officier en in presen
tie van één der substituut schouten bij beurten. Voor cement, tras, kalk, steenkolen, fruit en zout worden 
de Dordrechtse standaarts gebruikt, voor koren de Amsterdamse schepel en voor erwten, bonen, gort, 
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enz; zout in alle maten, genever, azijn, lampoly en traan; turftonnen, aardappeltonnen, maten bier en 
botertonnen, fruit- en warmoesmanden en tenslotte de ellen de Leydse. Die standaarts worden in het 
Stadhuis bewaard. Zeeptonnen worden vanwege den Lande en gewichten zowel naar het Amsterdamse 
Waaghgewicht als naar het Leidse gewicht geijkt. 
De zoutmaten, botervaten en biertonnen worden elk jaar geijkt, de warmoes- en fruitmanden en genever-
stokersvaten van de 64 tot de 4 stoopen slechts eenmaal namelijk als ze gemaakt of vermaakt zijn. De 
generale ijk der overige maten en gewichten vindt om de 2 jaar plaats. 
In 1809 zijn er 5 ijkers: P. Longepee voor het botervaatwerk, Barend de Tombe (al 30 jaar) voor het 
mandenwerk, Arnoldus van Taarling voor het biervaat (al 17 jaar) en het zeepwerk (al 3 jaar), P. van 
Campen (provisioneel) voor de geneverstookersvaten en voor alle overige maten en gewichten, groot of 
klein, zwaar of licht (al 12 jaar), J.H. Meeler. Laatstgenoemde is bij de overgang naar het metrieke stel
sel in 1821 één der twee adjunct-ijkers11. Voor alle ijkers is er een instructie met uitzondering van de 
mandenijker en die voor het geneverstookersvaatwerk. 
Van de opbrengst van de generale ijk en de ijk van gewichten krijgen zowel de hoofdofficier, als zijn 
dienaars, als de ijker een deel. Bij alle andere ijkzittingen slechts de ijker. J.H. Meeler krijgt een jaargeld 
om te ijken en te juisten in deezer Steede Waag. 
Aangenomen mag worden dat het beeld uit 1809 grosso modo ook het beeld is van de jaren ervoor en 
erna, jaren waarover het archief zwijgt. 

Noten 

1 L. Barendregt, "De gerechte volle maat in Leiden" (Gebakken kannen en de Leidse stadsijk) in: BODEMONDER
ZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1987, Leiden 1988, 53. 

2 K.M.C. Zevenboom en D.A. Wittop Koning, NEDERLANDSE GEWICHTEN, Mededeling no. 86 uit het Rijksmuseum 
voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden, 1953. 

3 Gemeentearchief Leiden (GAL), SA 1574-1816, inv.nr. 41. Aflezingboek GG. 
4 GAL, SA 1575-1851 inv.nr. 731, 140. Aflezingboek XX. Kennisgeving invoering nieuwe lengtematen en gewichten per 

1 januari 1821 en vermaning deze dan ook te hebben. Afgelezen 21 december 1820. 
5 GAL, SA 1575-1851 inv.nr. 738, 37. Aflezingboek EEE. Kennisgeving invoering Nederlands vaatwerk. Afgelezen 31 mei 

1833. 

6 GAL, SA 1574-1816 inv.nr. 534. Aflezingboek II. Publicatie van het provinciaal bestuur van Z-H met betrekking tot 
invoering der nieuwe zoutmaten en strijkstokken. De essentie waarom dat gebeurt is dat de impost die op consumptie-
zout moet worden betaald een te lage opbrengst heeft. Als wij vandaag de dag over ordinaire belastingverhogingen 
spreken is er dus niets nieuws onder de zon! 

GAL, SA 1575-1851 inv.nr. 733, 59. Aflezingboek ZZ. Notificatie met betrekking tot nakoming verplichting invoering 
metrieke maten droge waren. Afgelezen 4 augustus 1823. 

8 GAL, SA 1574-1816 inv.nr. 544. Aflezingboek TT. Afgelezen 29 augustus 1814. 
9 Ibidem. Afgelezen 2 september 1814. 
10 Ibidem. Afgelezen 12 september 1814. 
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11 GAL, SA 1575-1851 inv.nr. 731, 119. Aflezingboek XX. Afgelezen 4 augustus 1820. Notificatie met betrekking tot het 
melden door G.S. van de benoemingen van de arrondissementsijkers. Voor het arrondissement Leiden was dat 
M.J. Swarts, bevel en J.H. Meeler en B. de Moen als adjunct. Voorts de bepalingen over de invoering van de nieuwe 
lengtematen en gewichten waaronder het gebruiken van de nieuwe benamingen. 

12 Ibidem, 122. Afgelezen 17 augustus 1820. Bekendmaking dat met de verificatie en ijking van de nieuw in te voeren leng
tematen en gewichten door de arrondissementsijker M.I.S. (waarschijnlijk bedoeld M.J. Swarts, zie noot 11), bevel, een 
aanvang zal worden gemaakt. 

13 GAL, 1575-1851 inv.nr. 732, 33. Aflezingboek YY. Afgelezen 28 juni 1821. Publicatie waarin burgemeesteren herinneren 
aan het besluit van Z.M. in dato den 8 november 1820, (Stbl no. 24) waarbij het algemeen gebruik van het nieuwe Ne
derlandse gewicht is bevolen met den 1 januari 1821 . Bakkers e.d. worden hier nog eens op gewezen en op niet-nako-
ming worden boetes in het vooruitzicht gesteld. 

14 GAL, SA I inv.nr. 388, 287. Aflezingboek B. Afgelezen 17 oct. 1564. 
15 GAL, SA I inv.nr. 389, 3: De ordinancie van die Oleytonne. Aflezingboek C. Afgelezen 22 juny 1570. 
16 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 15, 255. Aflezingboek E. Afgelezen 6 nov. 1587. Wijnverlaten is wijn uit het ene vat in het 

andere laten lopen; wijnhandel in het klein drijven. Een wijnverlater is een kelderknecht. 
17 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 16, 260. Aflezingboek F. 
18 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 18. Aflezingboek H. Afgelezen 1 aug. 1626. 
19 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 537, Generale ordonnantie enz. concernerende het vangen enz. van haring. Aflezing

boek MM. Afgelezen 21 aug. 1801. 
20 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 541. Aflezingboek QQ. Wet van Lodewijk Napoleon d.d. 9 febr. 1808. 
21 GAL, SA 1575-1851, inv.nr. 730, 121: Ordonnantie enz. op het brandhout. Aflezingboek WW. Afgelezen 26 mrt 1818. 
22 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 538. Aflezingboek NN. Afgelezen 22 October 1803. 
23 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 544. Aflezingboek TT. Afgelezen 1 juli 1814. 
24 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 983. 
25 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 2568. 
26 Zie bijv. C.H. Slechte en N. Herweijer (red.), HET WAAGSTUK, Amsterdam 1990. 
27 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 2074 t/m 2076. Registers van inkomsten uit de Stadsijk 1810, 1812 en 1814. 
28 GAL, SA 1574-1816, inv.nr. 2570. Rapport aan de Burgemeester der stad Leiden omtrent de vragen door den Land

drost van het Departement Maasland in dato 23 van Wijnmaand 1809 gedaan. 

Ir. L. Barendregt 
Directie Civiele Werken 
Langegracht 72 
2312 NH Leiden 
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BIJLAGE 1 

IJkzittingen in de periode 1795-1828 zoals die blijken uit de Aflezingboeken 

geijkte en gejuiste objecten ijklokaal datum 
aflezing 

28 augustus 1795 

5 december 

21 januari 
15 juli 
17 juli 
8 januari 
6 juli 

22 juli 
12 januari 
30 juni 
11 juli 
~ 6 februari 
1 februari 

17 december 
16 wintermaand 
29 louwmaand 
14 wintermaand 
21 april 
25 april 
8 april 

12 maart 
4 juli 
3 juli 

19 maart 

1797 

1800 
1800 
1801 
1802 
1802 
1803 
1804 
1804 
1805 
1806 
1808 
1808 
1809 
1810 
1810 
1812 
1814 
1816 
1818 
1820 
1823 
1827 

alle natte en drooge maten 't zij hout, 
tin of loot daarmede men zaat, koren, 
graan, meel, wijn, bier, oly, zout of iet 
anders hoe men 't zelve mag noemen in- of 
uitmeet mitsgaders ook gewichten, loot, 
tin, kooper of ijzer daarmede gewogen 
wordt in enige grootte of kleine balance, 
schaale, hangsels en van gelijke alle 
houten en ijzeren ellen met welken bin
nen de stad wordt in- en uitgemeten: de 
zgn. generale ijk 
alle zoutmaten en de daartoe behorende 
strijkstokken waarmede binnen deze stad 
wordt in- en uitgemeten: de zgn. zoutijk 
generale ijk 
zoutijk 
zoutijk 
generale ijk 
zoutijk 
zoutijk 
generale ijk 
zoutijk 
zoutijk 
generale ijk 
generale ijk excl. zout 
zoutijk 
zou tijk 

generale ijk excl. zout 
zoutijk 
generale ijk excl. zout 
generale ijk excl. zout 
generale ijk excl. zout 
generale ijk excl. zout 
generale ijk excl. zout, gewichten en ellens 
generale ijk voor inhoudsmaten voor natte waren 
generale ijk voor inhoudsmaten voor natte waren 

Saayhalle 

aflezingboek 

HH 

Saaihal KK 

Saayhalle LL 
Zaaihalle LL 
Zaaihalle MM 
Zaaihalle MM 
Zaaihalle NN 
Saaihalle NN 
Saaihal NN 
Saaihalle NN 
Zaaihalle OO 
Saaihalle OO 
Latijnse school QQ 
Raadhuis QQ 
Raadhuis RR 
Vierschaar van Rijnland RR 
Raadhuis RR 
Latijnse school SS 
Latijnse school TT 
Latijnse school W 
Latijnse school WW, 116 
Latijnse school XX, 110 
Latijnse school ZZ, 54 
Gasthuis op de Aalmarkt BBB, 18 
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BIJLAGE 2 

Extract Eedtboek 1662-1811 (GAL, SA II 1574-1816, inv.nr. 983). Afleggingen van de Eedt van den ijck als bedoeld in keur 130 
van het keurboek van 1658. 

Pag- datum eedafleggers 

107 19 mrt 1658 
19 jan 1693 
20 feb 1695 

107vs ? 
19 feb 1697 

16 sep 1698 

108 13 oct 1714 
108vs 21 feb 1728 

8 feb 1731 
108 23 feb 1734 
109 5 jan 1737 

9 jan 1740 
109vs 3 jan 1743 

15 jan 1746 
127 11 jan 1749? 

10 jan 1761 
27 nov 1762 

127vs 18 jan 1763 

128 14 jan 1769 
11 jan 1772 
4 mrt 1773 

128vs 6 jan 1776 
9 jan 1779 
12 jan 1782 

129 8 dec 1787 

18 jan 1791 
18 jan 1794 

Joris Mutsenbroeck en Christiaen Brant. 
Cornelis Voegen en Jan van Nijmegen, burgers van Leiden. 
Cornelis Voegen en (vermits de onpaslijckheijt van Jan van Nimwegen) Arij Zeeman, burgers 
van Leiden. 
Cornelis Voegen en Jan van Nimwegen, burgers van Leiden. 
Salomon (?) van Arnhem, houtkramer op de Botermarkt die in plaats van Jan van Nimwegen 
is aangesteld tot het ijken van allerlei houtmaten. 
Jan Voegen Corneliszn., tinnegieter in plaats van Cornelis Voegen, aangesteld tot het ijken 
van allerlei soorten van tinnematen, copere en ijsere gewichten alsmede ijsere of copere el
lens. 
Gerrit Voegen in plaats van zijn overleden broeder Jan Voegen. 
Gerrit Voegen en Aalbert Brand. 
Cornelis Voegen Gerritzn. en Albert Brant. 
Cornelis Voegen Gerritzn. en Albert Brand. 
Cornelis Voegen, Albert Brand en Laurens Brand. 
Cornelis Voegen en Laurens Brand. 
Cornelis Voegen en Laurens Brand. 
Cornelis Voegen en Laurens Brand, 
als op 15 jan 1746. 
Willem Brant. 

Gerard Schoemaker is in plaats van Cornelis Voegen Gzn. aangesteld tot het ijken van allerlei 
soorten van tinne maten, coper en ijsere gewichten en ijsere of kopere ellen. 
Gerard Schoemaker is in plaats van wijlen Willem Brand aangesteld tot ijker van alderhande 
soorten van houtwaren. 
Gerard Schoemaker. 
Gerard Schoemaker, Eijker. 
als lljanl772. 
Gerard Schoemaker, Eijker. 
Gerard Schoemaker, Eijker. 
Gerard Schoemaker, Eijker. 
Jan Frederik Waas als nieuw aangestelde Eijker (in plaats van Gerard Schoemaker, enige 
dagen tevoren overleden). 
Jan Frederik Waas, als Eijker. 
Jan Frederik Waas, als Eijker. 
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DE ZIJLPOORTSBRUG OVER DE HERENSINGEL TE LEIDEN 

L. Barendregt 

Inleiding 

Leiden is ten noorden van de Rijn tot voor 25 jaar vanuit het oosten slechts bereikbaar geweest via de 
weg langs de noordzijde van de Rijn, de zgn. lage zijde, de Lage Rijndijk. Via de Spanjaardsbrug over 
de Zijl werd de Herensingel bereikt. Aan de westzijde daarvan verrijst sinds 1644 de Zijlpoort, vanaf 
toen de toegang tot de stad als vervanger van de door de stadsuitbreiding van 1644 in onbruik geraakte 
14de eeuwse Zijlpoort aan het einde van de Haarlemmerstraat. De Zijlpoortsbrug (de naam werd over
genomen van de vroeger over de Herengracht gelegen brug voor de oude Zijlpoort) verbindt de oevers 
van de Herensingel. De eerste brug werd ter plaatse gebouwd bij de stadsuitbreiding van 1644. Deze 
houten brug was 28 m (30 voeten) lang, voldoende voor de toen nog vrij smalle Herensingel. Het bestek 
voor de bouw van de brug is nog aanwezig1, de bijbehorende tekening ontbreekt echter. 
Deze houten brug uit 1644 werd in 1675 vervangen door een stenen brug. Ook het bestek voor het ma
ken van het metselwerk van die brug is nog aanwezig2. Omdat in 1673 de Herensingel bijna twee maal zo 
breed werd gemaakt3 is de in 1675 gebouwde brug 50 m lang. Aan deze brug zijn, voornamelijk in de 
20ste eeuw, weliswaar wijzigingen aangebracht zoals verbreding met uitkragende trottoirs en vergroting 
van één van de doorvaartopeningen, maar de oorspronkelijke brug is vrijwel geheel bewaard gebleven. 
Na ruim 300 jaar moest echter worden geconstateerd dat deze aan vervanging toe was. De brug werd 
daarvoor in 1991 gesloopt. Terzijde zij opgemerkt dat de reststerkte van de brug bij de sloop nog aan
zienlijk bleek te zijn. 
In het bestek van 1675 voor het maken van het metselwerk van de brug2 werd de aannemer voorgeschre
ven met zijn werk te beginnen zodra het heiwerk was voltooid. Van dat heiwerk is echter geen bestek 
voorhanden, het werk is in eigen beheer door de stad uitgevoerd zoals dat toen vaker gebeurde. De 
vernieuwing van de brug in 1991 bood daarom een uitgelezen gelegenheid een onderzoek naar de paal-
fundering te doen. De resultaten daarvan zouden kunnen worden vergeleken met die, verkregen bij het 
onderzoek van de fundering van de in 1659 gebouwde Kerkpleinbrug4. Het is overigens één van de laat
ste keren dat een dergelijk onderzoek in Leiden gedaan kan worden want er zijn daarvoor vrijwel geen 
mogelijkheden meer. 

Het veldonderzoek 

Waarnemingen ten behoeve van het bouwhistorisch onderzoek moesten zodanig in het civiel-technische 
vernieuwingsproces worden ingepast, dat daardoor nauwelijks of geen extra kosten zouden worden ge
maakt. Omdat er vanuit werd gegaan dat alle pijlers enerzijds en de beide landhoofden anderzijds op 
dezelfde wijze gefundeerd zouden zijn was in het civiel-technisch bestek slechts voorzien in een nader 
onderzoek van de meest westelijke pijler en landhoofd, beide dus zo dicht mogelijk bij de Zijlpoort gele
gen. Deze keuze was voorshands arbitrair, bij uitvoering bleek het echter een gelukkige greep. 

Proefonderzoek 

Teneinde het onderzoek van pijler en landhoofd zo goed mogelijk voor te bereiden werd besloten één 
der andere pijlers aan een proefonderzoek te onderwerpen. De keuze van de pijler was volledig wille
keurig en afhankelijk van de mogelijkheden tijdens de amovering van de brug. Het werd de eerste pijler 
oostelijk van de vroegere westelijke doorvaart. 
Het metselwerk van deze pijler was gesloopt tot aan 40 cm boven de funderingsvloer teneinde eventuele 
bijzonderheden aan de overgang van metselwerk op fundering te kunnen waarnemen. Er waren echter 
geen bijzonderheden; op een houten vloer was men eenvoudig begonnen te metselen, afb. 1. Na verwij
dering van het metselwerk en de vloerdelen van de houten vloer kwam een houten balkroosterwerk 
waarbinnen ingeheide palen aan het licht, afb. 2. 
De verbindingen van het balkroosterwerk waren halfhouts en gespijkerd met gesmede nagels lang 
170 mm en 0 8x8 mm. Aan het hout waren bewerkingen, zoals ronde gaten voor pennen, voor pen en 
gatverbindingen, en een telmerk, afb. 3, te onderkennen die niet relevant zijn voor de functie van het 
hout voor een balkroosterwerk zoals hier was gemaakt. Het hout was dus hergebruikt. 
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Afb. 1 

Houten funderingsvloer onder pijlermetselwerk 

Afb. 2 

Balkroosterwerk met paalfundering onder pijler 
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Afb. 4 

Hergebruikt hout als paal voor paalfundering 

-• i: 

Buiten het roosterwerk bevonden zich geen palen. De palen binnen het roosterwerk waren noch in een 
regelmatig patroon, noch in dezelfde stand ingeheid. Ze waren niet alle even zwaar en waarschijnlijk van 
dennehout. Palen van eikehout werden niet aangetroffen. Het lijkt er op dat wat op dat moment aan her 
te gebruiken hout voorhanden was is verwerkt. Getracht is een paal te trekken. Dat kostte veel moeite 
doordat alle celholten van het hout geheel gevuld waren met water terwijl de celwanden min of meer 
verweekt waren. Bij het trekken spoot het water letterlijk als een fontein uit het paalhout. De getrokken 
paal bleek 3 m lang te zijn, aangepunt en was, net als het hout van het balkroosterwerk, hergebruikt, 
afb. 4. Het balkroosterwerk werd niet gedragen door één of meer (stel)palen. Teneinde een goed over
zicht van het geheel te hebben zou een over 2 à 3 cm uitgraven van de paalkoppen wenselijk geweest 
zijn. 

Onderzoek westelijk landhoofd met aangrenzende pijler 

Al het metselwerk van landhoofd, met vleugels en van de pijler was voor de aanvang van het onderzoek 
verwijderd. Het was gemaakt op een 1" dikke houten vloer die gespijkerd was op een onderliggend balk
roosterwerk. Bij het landhoofd was rond het metselwerk op de vloer een houten balkje 5x5 cm aange
bracht. In de vloerdelen waren, daar waar zij rustten op de paalkoppen, moeten met een diepte van ca. 
5 mm zichtbaar; afb. 5. De bovenzijde van van de vloer lag op N.A.P.-2,25 m 
Alle balkroosterwerken incl. dat van de proefpijler waren gelijkvormig. Zowel bij landhoofd als pijler 
waren de palen zowel rechthoekige dennehouten, zoals bij de proefpijler, als vierkante eikehouten palen 
waarvan de afmetingen varieerden. Enige ordening in de dennehouten palen was niet aanwezig terwijl de 
eikehouten palen min of meer in één lijn leken te staan. De koppen van een aantal dennehouten palen 
waren van een vellingkant (een kleine afschuining van de randen van de kop van de paal) voorzien. Het 
balkroosterwerk van de pijler lag niet onder een rechte hoek met de as van de brug terwijl zich ook 
buiten dat roosterwerk palen bevonden. 
Onder de zuidelijke vleugel van het landhoofd bevond zich geen balkroosterwerk. De vloerdelen steun
den slechts op enkele dwarshouten. De dennehouten palen onder de vleugel waren gering in aantal en 
kleiner van afmetingen dan onder het landhoofd. 
Ook hier is getracht enkele palen te trekken. Dat gelukte niet met de dennehouten palen onder land
hoofd en vleugel, wel met een eikehouten paal. Die bleek aangepunt, met de bijl behakt, zwaar 35x35 cm 
en 2,75 m lang te zijn, afb. 6. 
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Afb. 5 

Moet in vloerhout door paalkop 

Afb. 6 

Getrokken eikenhouten paal 

Afb. 7 

Balkroosterwerken met koppen funderingspalen westelijk landhoofd en meest westelijke pijler 

0 5 m 

AS STENEN BRUG 
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Afb. 8 

Balkroosterwerken met koppen funderingspalen westelijk landhoofd 

Afb. 9 

Overzicht balkroosterwerken met koppen funderingspalen 

westelijk landhoofd en meest westelijke pijler 

Bij het ontgraven van de paalkoppen van landhoofd en pijler bleek zich onder de vloer een ca. 5 cm 
dikke laag van de in Leiden zo bekende blauwe klei te bevinden waaronder een ca. 5-10 cm dikke venige 
bruine laag met schelpen en daaronder weer de blauwe klei. Een van de balkjes onder de vloer van de 
vleugel bleek te zijn bewerkt tot heipaal; aan een zijde was een paalpunt gehakt. Het balkje was 1,75 m 
lang, mogelijk de paallengte onder de vleugel. 
Door de vleugel was in ± 1900 een waterleidingzinker aangebracht. Opmerkelijk was te zien dat, tenein
de de zinker los te houden van de vleugel, ter plaatse van het metselwerk van de vleugel een ontlast-
vloertje boven de zinker was gebouwd. Voor de palen waarop dit vloertje lag waren netjes gaten in de 
vloer van de vleugel gezaagd. 
Hetgeen aan balkroosterwerken en paalkoppen is aangetroffen is ingemeten en getekend, afb. 7. De 
balkroosterwerken en paalkoppen in situ tonen afb. 8 en 9. 
Nu bij de proefpijler géén en bij het landhoofd met aangrenzende pijler wel eikehouten palen werden 
aangetroffen is nog getracht na te gaan of zich onder de drie tussenliggende pijlers ook eikehouten palen 
bevonden. Dat bleek niet het geval: noch palen noch sporen ervan werden aangetroffen. De machinist 
van de hydraulische graafmachine die het sloopwerk verrichtte deelde echter mede dat hij wel eikehou
ten palen zoals bovenomschreven "uit de put" had verwijderd. 
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Archiefonderzoek en uitwerking veldonderzoek 

De aangetroffen balkroosterwerken en vloeren zijn slechts hulpconstructies geweest: het metselwerk 
rustte in feite direct op de palen. 
Het aantal palen onder de landhoofden en pijlers is uiteraard niet gebaseerd op grondmechanische gege
vens; het moet het inzicht van de bouwmeester zijn geweest die dat heeft bepaald. Omdat na ruim 300 
jaar belasting geen zettingsscheuren zijn aangetroffen moet zijn inzicht als goed constructief worden 
aangemerkt en hem daarvoor een compliment gemaakt worden. 
Zouden alle aangetroffen funderingen hetzelfde zijn geweest, dan had voor de uitwerking van de verkre
gen gegevens volstaan kunnen worden met de conclusie dat de fundering van een brug uit 1675 nog 
gelijk was aan die van een uit 1660. Met andere woorden: bij de fundering van de Zijlpoortsbrug zou 
hetzelfde kunnen zijn opgemerkt als bij die van de Kerkpleinbrug die in 1983 aan het licht kwam4. 

Zoals bij het veldonderzoek beschreven is, bleken zich in de fundering van het westelijk landhoofd en de 
direct oostelijk daarvan gelegen pijler vierkante eiken palen te bevinden. Deze palen stonden bij elk van 
de funderingen min of meer in één lijn, die overigens niet haaks op de lengte-as van de brug stond. In 
eerste instantie werd als verklaring aangenomen dat het om normaal hergebruik van reeds eerder ge
bruikt hout ging. 
Opvallend is echter dat bij de pijler het balkroosterwerk "scheef' onder de bovenbouw lag en er denne-
houten palen buiten het roosterwerk waren geheid. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat bij het landhoofd en de pijler niet, zoals logischerwijze de normale 
werkvolgorde zou zijn, de balkroosterwerken de plaats van de palen bepalen maar juist andersom. Met 
name zouden het dan de vierkante eiken palen zijn die daarvoor moeten worden aangezien; de denne-
houten komen immers overal onder de pijlers voor. Dan zouden die eiken palen er dus al gestaan heb
ben toen men de balkroosterwerken legde waarbij mag worden aangenomen dat deze roosterwerken 
vooraf zijn gereedgemaakt en men in de bouwput van de nood een deugd gemaakt heeft. De vraag rijst 
dan waarom die eiken palen er al stonden. 
Zoals reeds opgemerkt was de in 1991 gesloopte stenen Zijlpoortsbrug niet de eerste brug die daar over 
de Herensingel lag. Hij had een houten voorganger die in 1644 is gemaakt. Het leek niet overdreven te 
veronderstellen dat de eiken palen misschien zouden hebben behoord tot die houten brug. Archiefonder
zoek bracht het bestek voor die brug aan het licht1. In bijlage 1 is voor zover relevant dit bestek opgeno
men. Dit vermeldt dat de aannemer "32 palen lang ca. 5,5-6,6 m, zwaar 30/35x30/35 cm gereed moet 
maken. Hij moet die met de bijl behakken, kruinen en van een punt en een pen voorzien. Hij moet 
voorts 5 sloven (dekbalken) zwaar ± 35x35 cm en lang 5,4 m en 1 sloof (waarop de hameipoort van de 
valbrug op komt te staan) zwaar 40x40 cm en lang 5,7 m op de palen maken. Op de sloven komen de 
somers (langsliggers) en daarop de vloer van de brug". Hieruit is te concluderen dat er dus onder de 
brug 6 zgn. jukken kwamen. Er vanuit gaande dat 4 jukken bestonden uit 5 palen en de 2 jukken ter 
weerszijden van het beweegbare deel uit elk 6 palen dan vereist dat 32 palen. 
Verwarring schept overigens de bepaling dat de aannemer 6 grondj ukken moet maken en daarvoor 6 
grondsloven gereed moet maken, zulks onder verwijzing naar de (ontbrekende) tekening en op die juk
ken de brug moet stellen. In het gemeentearchief is echter de tekening die door Willem van der Helm in 
1662 werd gemaakt van de nieuwe houten brug over de Vest voor de Rijnsburgerpoort (afb. 10)5. Deze 
stond waar de Rijnsburgersingel overgaat in de Morssingel, ter hoogte van de huidige Rijnsburgerbrug 
dus. Nader archiefonderzoek leverde ook het bestek op6. Voor zover relevant is dat in bijlage 2 opgeno
men. 
Uit dat bestek, samen met de tekening, blijkt hoe men toen een wezenlijk heiprobleem oploste. De juk
ken die de brug droegen waren van een samengestelde constructie. Tot een punt vlak onder water reiken 
de palen waarop de brug is gefundeerd. Nog steeds onder water ligt over die palen een sloof of kesp. 
Daarop moeten tot de vereiste hoogte boven water (staande) binten worden gemaakt waarover weer een 
sloof of kesp ligt. Het is deze laatste waarop dan weer de "somers" of langsliggers onder het houten dek 
van de brug rusten. 
Waarom werd een "zo moeilijke" constructie gekozen voor de jukken? Het probleem, dat ook vandaag 
de dag nog de kop opsteekt, is dat zeker met de toenmalige heimiddelen het vrijwel onmogelijk was een 
verlopende paal weer in het gelid te krijgen. Zo kan dus de situatie ontstaan dat de palen verre van in 
één lijn stonden; op z'n minst een minder fraai gezicht. Door nu onder water de palen af te dekken met 
een rechte sloof en daarop weer een "boven water" juk te bouwen werden de uit de lijn staande palen 
onder water gemaskeerd. 

Terug nu naar het bestek van de houten Zijlpoortsbrug. De ogenschijnlijk verwarring scheppende bepa
ling mag gezien het voorgaande nu wel als duidelijk worden aangemerkt. Opmerkelijk is overigens dat 
tijdens het archiefonderzoek ook het bestek voor een houten brug over de Herengracht, eveneens in 
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Afb. 10 

Ontwerp van Willem van der Helm voor de houten brug voor de Rijnsburgerpoort 

over de Rijnsburgersingel/Morssingel (GAL PV nr. 8682) 

1644 te maken, werd aangetroffen waar de bepalingen met betrekking tot de grondj ukken nadat het 
bestek geschreven was later zijn bijgeschreven als correctie en aanvulling7, mogelijk werd de methode 
slechts bij belangrijke bruggen toegepast. 
De houten Zijlpoortsbrug uit 1644 was 28 m lang, zo bepaalt het bestek als een van de eerste gegevens. 
Als de brug zou beginnen en eindigen met een juk zou dat een jukafstand betekenen van 28/5 = 5,60 m. 
Dat strookt niet met de afstand van de paalrijen onder het landhoofd en de pijler van de stenen Zijl
poortsbrug uit 1675. Nader archiefonderzoek bracht een bestek aan het licht uit 1644 op grond waarvan 
onder meer twee stenen hoofdeneinden voor een brug "buijten de nieuwe Sijlepoort over de vestgraft" 
worden gemaakt.8 Dat moeten landhoofden voor de houten Zijlpoortsbrug zijn. En als dat zo is dan 
wordt de gemiddelde jukafstand 28/7 = 4 m en dat is dan ook precies de gemeten afstand van de onder 
landhoofd en pijler van de stenen Zijlpoortsbrug aangetroffen (eikehouten) paalrijen. 
In afb. 11 zijn ingetekend de omtrekken van de pijlers westelijk van en inclusief de proefpijler, de funde
ringen van het westelijk landhoofd en de aangrenzende pijler met de hartlijnen van de rijen eikehouten 
palen daarin en ter weerszijden daarvan steeds op 4 m afstand de hartüjnen van mogelijke andere juk
ken. 
Deze tekening toont het volgende. In de proefpijler zijn geen eikehouten palen aangetroffen, terwijl de 
hartlijn (a) van een juk precies door de pijler gaat. Aangenomen dat daar het oostelijke stenen land
hoofd stond moet 28 m westelijker het westelijke landhoofd hebben gestaan. Dit is lijn h, juist voor de 
poort: dit zou inderdaad de ligging van de houten brug geweest kunnen zijn. (Hierbij te bedenken dat 
toen de brug gebouwd werd de poort een eenvoudig klein houten bouwsel met een grondoppervlak van 
9x4,35 m was.9) Mocht ooit nog eens om welke reden dan ook ten oosten van de Zijlpoort gegraven 
worden dan ware op eventuele paalresten te letten. De boven ontwikkelde hypothese kan dan mogelijk 
bevestigd worden. 
Uit de afbeelding blijkt ook dat in de drie pijlers ten westen van de proefpijler eikehouten palen gestaan 
moeten hebben. Dat verklaart de eerder genoemde uitspraak van de kraanmachinist. Bovendien zou uit 
dit gegeven opgemaakt kunnen worden dat voor de stenen Zijlpoortsbrug voor de hart op hart pijleraf
stand een maat is gekozen, afgeleid van de jukafstand van de houten brug die hij verving. Bovendien is 
het niet te gewaagd om aan te nemen dat van het hergebruik van de onderste delen van de palen van de 
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Afb. 11 

Reconstructiepoging ligging eerste (houten) brug voor de Zijlpoort 
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houten brug, die uiteraard in 1675 (onder water!) nog in voortreffelijke staat verkeerden en ook in 1991 
nog steeds verkeerden reeds bij het ontwerp van de brug is uitgegaan. Voor zover dus deze palen in de 
fundering voorkomen zijn de balkroosterwerken qua ligging aan die palen aangepast. 
Om op grond van de richting van twee jukken te mogen concluderen dat de lengte-as van de houten 
brug niet samen valt met de as van de stenen brug is niet verantwoord. Ook de tekening van de verbre
ding van de Herensingel3 geeft geen zekerheid omtrent dit punt. Anderzijds is het niet onmogelijk, te
meer als in het oog gehouden wordt dat de Herensingel ten tijde van de bouw van de houten brug onge
veer de helft van de breedte bezat van welke hij nu heeft en het tracé van de Lage Rijndijk nabij de 
Herensingel enigszins afbuigt naar het zuiden. Zou dat niet het geval zijn dan zou een ligging als van de 
houten brug zeer wel passend zijn. 
In hoeverre de scheefhoekige platte grond van de stenen Zijlpoort uit 1666 een gevolg is van een eventu
eel afwijken van de lengte-as van de houten brug als boven bedoeld is ook de vraag. In ieder geval ligt 
de as van de doorgang van de poort niet in het verlengde van de as van de stenen Zijlpoortsbrug maar 
meer in de richting van die van de houten. 

Tenslotte nog het gegeven dat de onderzijde van de pijlers was gelegen op N.A.P.-2.25 m en de bruine 
venige laag onder de vloerdelen van de pijlers. Het laatste duidt op een waterbodem, de bodem van de 
Herensingel in 1644 toen de houten brug gemaakt werd. De waterstand in de Herensingel was toen 
zeker niet hoger dan vandaag de dag te weten N.A.P.-0,60 m. De singel was dus niet dieper dan 
ca. 1,65 m: als verdediging nu weer niet zo diep maar, in die tijd, toen de mensheid een stuk kleiner was 
dan nu, voldoende om mankracht te beletten er zomaar doorheen te lopen. Het water was in 1675 niet 
dieper; de balkroosterwerken lagen vrij op de bodem. 

Samenvatting 

Biedt het onderzoek naar de fundering van de Zijlpoortsbrug uit 1675 geen nieuws met betrekking tot de 
stand van de funderingstechniek in die tijd, het heeft wel nieuwe inzichten in bouwaspecten van de brug 
opgeleverd, evenals het een en ander met betrekking tot bruggenbouw in de Gouden Eeuw in Leiden en 
niet in het minst op de interpretatie van sommige bestekken uit die tijd. 

Noten 
1 Gemeentearchief Leiden (GAL), SAH inv.nr. 1391, Verhuring en besteding boek K, 254vo-256 
2 GAL, SAII inv.nr. 1396, Verhuring en besteding boek P, 241-242 
3 Ibidem, 133-135 en GAL PV3989 (oud) 
4 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 
5 GAL, PV 8682, Grondt ende standttijckening dienende tot de nieuwe te maecken bruggen buijten de Rijnsburgerpoort 

over de Vest W. v.d. Helm 2/6/1662 
6 GAL, SAII inv.nr. 1394, Verhuring en besteding boek N, 206-207vo 
7 GAL, SAII inv.nr. 1391, Verhuring en besteding boek K, 256vo-257vo. 
8 Ibidem, 253-254 
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BIJLAGE 1 

Besteck waernaer de E. heeren Burgemeesteren en de Regeerders der Stadt Leyden ten overstaen van Schepenmeesteren der 
voors. steede begeren te besteden den arbeyt vant maecken, steecken ende leggen van een nieuwe houte brugge buijten de Sijle-
poort inde nieuwe vergrotinge der voors. stede aen de Lagen rijndijck over des stadts nieuwe gegraven vestgrafte ter plaetse 
daermen den Aennemer aanwijsen sal. 

1. 
Ten eersten moet de voors. brugge langh sijn omtrent LXXXVII voeten, breet tusschen de lenen Xïl voeten VI duijmen. 

2. 
Hiertoe gereet te maecken XXXII paelen daer de sloven op comen te leggen, ijder pael langh XVIII, XIX, XX en XXII voeten 
naer gelegentheijt van den grondt ende de diepte van de voors. vestgraft, swaer XII, XIII a XIIII duijmen naer gelegentheijt vant 
hout. De paelen met de bijl gereet ende gecruijnt, gescharpt, ingeheyt ende gepent soodat behoort. 

3. 
Noch gereet te maecken ses sloven. Daervan vijff ijder langh XVIII voeten, swaer XIII, XIIII a XV duijmen ende een slooff, daer 
het bindt op comt te staen, langh XIX voeten, swaer XV a XVI duijmen viercandt. Van onderen met haergaeten ende op de 
paelen dicht gewrocht ende met drooge taije houte nagels vast gesloten. Met II landtsloven langh ende swaer naer den eijsch. Den 
Aennemer sal noch gehouden sijn te maecken ende steecken ses gront Jocken om de voors. brugge op te setten ende noch daer-
toe gereet maecken ses gront sloven, swaer als vooren, langh XV voeten ende die gewrocht met haer gaeten ende gesloten als aen 
de teyckeninge te sien is. 

4. 
Op de voors. sloven deurgens te leggen ses somers nevens den anderen, langh naer den eijsch, swaer VIII a IX duijmen ende 
tusschen de stijlen even schoon verdeelt. De somers drije duijmen van onderen ingekeept ende op afstandt van twee duijmen in de 
sloven inneschietende ingelegert ende met spijckers vast geleydt. Ende te overplancken met eycke plancken, de kanten behouwen 
gestreecken ende vast gespijckert ende boven gelijck offgereet soodat behoort. Den Aennemer sal letten dat de bovenkanten van 
de plancken armst gestreecken werden om des te bequamer te komen gedreven werden. 

5. 
Noch te maecken een gebindt tot dienst van de valbrugge, groot swaer ende van sulck fatsoen, als aen de brugge van de morsch-
poort te sien is ofte aen de Wittepoort, met de nevenstaende paelen, kalven, nagels ende steeckschooren. Hiertoe de valbrugge 
wijt XII voeten. Het hout swaer ende gewrocht naer de eijsch werck ofte gelijck 't den Aennemer aengewesen sal werden. Van 
gelijcke het bindt te stellen daer ment den Aennemer aanwijsen sal. 

Den Aennemer sal gehouden wesen alle het werck gereet te maecken op ofte omtrent deser steede timmerwerff. Ende dat van 
soodanich hout als hem bij de fabryck ofte deser stede timmerluijden aengewesen sal werden. Het hout te korten ende alles gereet 
te maecken sodat het selffde bequaem is omme te rechten. Ende het affval dat aldaer in 't wercken affvallen, te weten van corte-
lingen ende schaelen, sal blijven voor de Stadt ende de spaenders alleen voor den Aennemer, gelijck alsmede blijft tot laste van de 
stadt het saegen met de kloofsaeg. 
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BIJLAGE 2 

Besteck waernaer de E. Achtbare heeren burgemeesteren ende regeerders der Stadt leijden begeren te besteden het arbeijdtsloon 
om te maeken een houten brugge. Deselve steecken buijten de rensburger poort. In ende over deser steede veste en aen deselve 
brugge te maecken een waghthuijs alles volgens de tijckeningh en verklaart als volgt. 

1. 
Vooreerst sal de aennemer uijt ende opbreecken een brugge leggende ter plaetse voornomt, alsmede het waghthuijs daer aen 
staende en brengen het hout daervan komende op deser steede timmerwerff ofte daer omtrent soals hem aengewesen wert alwaer 
hij oock gehouden sal wesen de nieuwe brugh ende waghthuijs gereet maecken so naer als doendelijck wesen sal. Blijvende voors. 
't affval so spanders, kortelinge ende anders tot voordeel an de Stadt gelijck mede 't hout hem van deser stedenwegen sal werden 
geworden gewoonlijck gesaegt met de klooffsaegh ende 't verderen blijft tot sijnen lasten. 

2. 
Noch te steecken acht iucken. Tot ider iuck getijckent met de letter A inte heijen 6 palen en onder B seven palen en onder C acht 
palen, ider langh 16 voet swaer 13 duijm vierkant. Onder 't waghthuijs te steecken twee iucken, onder 't buijtenste te heijen 5 
palen, onder 't binnenste twee palen langh ende swaer als voors. Dese sloven langh 20 voet swaer 14 duijm vierkant. Het binnen
ste halff en halff inde sloven van de brugge gekeept en op de palen geslooten met pennen ende gaeten en iseren nagels geslooten. 
De pennen dick vier duijm, langh 10 duijm. De verdere sloven langh naer uijtwijsen de tijckening en swaer 14 en 15 duijm op de 
palen gesloten. Alsvoren deselve op de enden versorge met iseren stroppen. De iucken te steecken so diep als aen de brugge bij 
de stadtswinckel is te sien of aen de tijeken gemeten kan werden. 

3. 
Noch op dese voors. iucken te steecken en stellen soveel stijlen ofte palen als onder de iucken geheijdt moeten werden. Met pen
nen ende gaeten onder ende boven geslooten ende gewerekt als voors. De palen ter steeck gesteldt gelijck men aenwijsen sal. 
Dese sloven ende de lantsloof ider langh volgens de tijckeningh swaer 14 en 16 duym. 

4. 
Over dese sloven te leggen de somers duergaens, over ider gat acht, swaer 9 â 10 duijm, op de sloven met voorloegen ingesoncken 
en after inde middel spoelen met pennen ende gaeten en tanden gesloten. De buijtenste somer, diep gesoncken 5 duijm, de mid
delste een duijm ende verderen ront aflopende. De voorloegen diep 3 duijm, boven gespijekert en dicht tegen den anderen verga
dert allen over lantsloof over schietende 6 duijm. 
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REGISTER 1988-1991 

Het register bestaat achtereenvolgens uit een alfabetisch overzicht van de auteurs met hun artikelen en 
een trefwoordenregister. 
Alle verwijzingen in het trefwoordenregister bestaan uit de laatste twee cijfers van de jaren waarover 
verslag wordt gedaan, gevolgd door de pagina's van het betreffende onderwerp, c.q. begin- en eindpagina 
van een artikel. 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat het trefwoordenregister wel uitvoerig maar niet allesomvattend is 
en dat indeling en nomenclatuur soms enigszins arbitrair zijn. 
Voor het register over de jaren 1978-1987 zie Bodemonderzoek in Leiden 1987. 

REGISTER VAN DE GEPUBLICEERDE ARTIKELEN, ALFABETISCH GERANGSCfflKT OP AUTEUR 1988-1991 

Archeologische Begeleidingscommissie 
Baar, P.J.M, en I. Nuijten 

Barendregt, L. 
Barendregt, L. 

Barendregt, L. 

Barendregt, L. 

Barendregt, L., en H. Suurmond-van Leeuwen 

Bitter, P. 

Bitter, P. 

Bitter, P. 

Bitter, P. 

Bitter, P. 
Bitter, P. en P.J.M, de Baar 
Driel-Murray, C. van 
Droge, J.F. 
Hessing, W.A.M. 

Henry-Buitenhuis, E.V. 
Henry-Buitenhuis, E.V. 
Kleiterp, M.E. 

Schelhaas, T.N. 
Suurmond-van Leeuwen, H. 
Suurmond-van Leeuwen, H. 
Wijngaarden-Bakker, L H . van, en C.H. Maliepaard 

Verslag over 1988 1988/89; 2 8 - 29 
Het kasteel Coebel alias Waddinxvliet 1988/89; 31 - 40 
bij Leiden 
De Nieuwsteegbrug te Leiden 1988/89; 53 - 61 
De Middeleeuwse vestingwerken aan de 1988/89; 147 -152 
Oostzijde van Leiden ter hoogte van de 
Oude Hogewoerds Poort 
De Zijlpoortsbrug over de Herensingel 
te Leiden " 1990/91; 119-129 
IJken van stadswege te Leiden 1990/91; 111-117 
Funderingen van de Huysinge Stienevelt 1988/89; 105 -115 
bij Leiden 
Archeologisch bodemonderzoek naar het huis 1988/89; 41 - 52 
Coebel bij Leiden 
Aardewerkvondsten uit het terrein Stenevelt 1988/89; 117 -129 
bij Leiden 
Vroeg 17de-eeuws pottenbakkersafval uit de 1990/91; 19 - 32 
Pottenbakkersgang te Leiden 
Keramiekvondsten uit de Marktenroute in Leiden 1990/91 
Metaalvondsten uit de Marktenroute in Leiden 1990/91 
Enkele gedachten over het ontstaan van Leiden 1990/91 
Zwaardscheden en andere vondsten uit de 1989/89: 
14de eeuw uit de Marktenroute te Leiden 
Zijn er nog Middeleeuwse huizen in Leiden? 1990/91; 33 - 50 
Bewoningssporen uit de vroege Middeleeuwen 1990/91; 103 -109 
op de grens van Leiden en Oegstgeest 
Pijpaarden beeldjes uit Leidse bodem 1988/89 
Tien jaar glas uit Leidse bodem 1988/89 
Een verzameling pijpaarden mallen en beeldjes 1988/89: 
uit Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden 
Het huis Steneveld bij Leiden 1988/89: 
Verslag over de jaren 1988 en 1989 1988/89 
Verslag over de jaren 1990 en 1991 1990/91 
Runderhoornpitten uit de Marktenroute te 1990/91 
Leiden 

81 - 94 
61 - 78 
95 -101 

153 -201 

6 3 - 76 
131 -145 
77 - 88 

89-104 
7 - 10 
9 - 17 

5 1 - 60 
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TREFWOORDEN REGISTER VOOR DE JAREN 1988-1991 

Aardewerk 
-Marktenroute (12de-15de eeuw) 
(technologie en typologie) 

-Terrein Stenevelt 
(15de-18de eeuw) 

-Vroege middeleeuwen 
-Albarello (rood aardewerk) 
-Andenne 
-Baardmankruik 
-Elmpt 
-Frechen 
-Kacheloventegel 
-Kandelaar 
-Kogelpotten 
-Langerwehe 

-Leids rood aardewerk 

-Merovingisch 
-Paffrath 
-Pingsdorf 
-Proto-steengoed 

-Raeren 
-Rood aardewerk 
-Siegburg 

-Steengoed 
-Westerwald 

90/91;81-94 

88/89;117-129 

90/91;103-110 

88/89;50 
90/91;83,86,91 
88/89;49 
90/91;86 
88/89;117,118 
88/89;49 
90/91; 14 
90/91;82,91 
88/89;19,117 
90/91;87 
88/89;120-127 
90/91;19-32 
90/91;104,105 
90/91;86 
90/91;83,86,89 
88/89; 15 
90/91;84,85 
86,91 
90/91;117,118 
90/91;88,91 
88/89;13,15, 
19,23 
90/91;84,89-91 
90/91;89,91 
88/89;117,118 

Academisch Ziekenhuis terrein 
Ambachten (Leiden 12de-13de eeuw) 

88/89;27 
90/91;97-98 

Beerkuilen 
Beerputten 
Benen voorwerpen (bot) 

-Beslagplaten voor messen 
-Runderhoornpitten 
-Vroeg-middeleeuwse-

Botermarkt 4-7 
Blauwpoortsbrug 
Brandijzers 
Breestraat 85 
Breestraat 93 (kelder) 
Breestraat 103-105 (kelder) 
Breestraat 111 (kelder) 
Breestraat 113 (kelder) 
Breestraat 125 (kelder) 
Bruggen: 

-Blauwpoorts 
-Nieuwsteeg 
-Schipper Frederiks 
-Zijlpoorts 

88/89; 18 
88/89; 11 

90/91;68 
90/91;51-60 
90/91;103-110 
88/89;27 
90/91;ll 
90/91;110-115 
90/91;ll 
88/89; 11 
90/91;36 
90/91;40 
90/91;38 
90/91;41 

90/91;ll 
90/91;53-61 
88/89;24 
90/91;119-129 

Castellum Matilo (lit.onderzoek) 
Cellebroedersgracht 
Coebel 

90/91;9 
88/89;24 

9;31-52 

Eysingahuis (Rijnsburgerweg) 90/91;13 

Galgewater(Kort-)14-16 
GaIgewater(Kort-),Stadstimmerwerf 
Glas-in-lood (Coebel) 
Glazen gebruiksvoorwerpen 

(overzichtsartikel) 

90/91;12 
90/91;12 
88/89;47 

>;131-145 
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H Haagsche Schouwweg(Crematorium) 90/91;ll 
Haarlemmerstraat 138 (HEMA) 88/89; 12 
Hartochdom van Steynenburch 90/91;35 
Haven 5-8 (v.Dijk complex) 88/89;14 
Havenkade 18 90/91;13 
Havenkade/Kijfgracht 90/91;ll 
Historie van Leiden (stedebouw-

kundige en socio-economische 
ontwikkeling) 90/91;95-102 

Hogewoerd 12 (keldergewelf) 90/91;12,46 
Hogewoerdspoort 88/89;147-152 
Hoornsnijders 90/91;5,58 
Houten messchede 99/89; 15 
Houtmerktekens 88/89;25 
Huttenleem 90/91; 106 

K "Kasteel" Coebel: zie Coebel 
"Kasteel" Steneveld 89/90: 
"Kasteel" Uyttenwaerde 90/91 
Keldergewelven (bouwhistorie) 90/91 
Klooster Marié'npoel 90/91 
Kloostermoppenfundering 
KNOB-dag Leiden 
Kraaierstraat (Hogewoerdse Poort) 

89-130 
11 
33-50 
13-14 
16 
9 
14 

L Langebrug 63 (kelder) 90/91;45 
Leer(messcheden,schoenen, 

zwaardscheden) 88/89; 153-184 
Leerlooiers 90/91;58 
Leiden (stedebouwkundige en socio-

economische ontwikkeling) 90/91;95-101 
Liernurstelsel 90/91;15 

M Matilo (Castellum-) 90/91;9 
Metaalslakken 90/91;106 
Metalen voorwerpen: 

-overzichtsartikel 90/91;61-80 
-bellen (ijzer) 90/91;70 
-bootshaken 90/91;75 
-bord (tin) 90/91;69 
-dissel 90/91;72 
-dolken 90/92;62 
-gesp (geelkoper) 90/91;70 
-hangsloten en sleutels 90/91;72-75 
-hark 90/91;72 
-hooivork 90/91;72 
-lepel (koper) 90/91;69 
-merktekens 90/91;77 
-messen 90/91;65 
-pelgrimsampullen 90/91;70 
-pothengsels 90/91;65 
-scharen 90/91;69 
-steekbijl 90/91;72 
-tabaksdoos (deksel van-) 88/89;7 
-vishaak 90/91;72 
-vleeshaak 90/91;64,65 

Merovingisch aardewerk 90/91;104-105 
Merovingische vindplaatsen in het 90/91; 107 

Rijn-Maasmond gebied 
Messcheden 88/89;196-201 
Michelhof.J.-/Pieterskerkstraat 88/89;15 
Middelstegracht/ir.Driessenstraat 88/89;16-22 
Middeleeuwse huizen in Leiden 90/91;33-50 
Mirakelsteeg 99/89;22 
Munten 

-Frankische denarius 90/91;103 
-Friese sceatta 90/91;103,108 

Muskadelsteeg 88/89;22 
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N Nieuwe Rijn 94 
Nieuwsteegbrug 

90/91; 12 
88/89;24,53-61 

O Ontstaan van Leiden 88/89;95-101 

Pieterskerkhof 26 (kelder) 
Pottenbakkersafval 

(vroeg 17de eeuws-) 
Pottenbakkersgang: 

zie pottenbakkersafval 
Pottenbakken (techniek) 
Proenen 
Pijpaarden beeldjes 

90/91;43 
90/91;13,19-32 

90/91;21-28 
90/91;25 
88/89;62-88 

Rapenburg 
Roomburgerpolder 
Runderhoornpitten 
Rundveehouderij (14de-15de eeuw) 
Rijksweg 44 nabij Plesmanlaan 
Rijnsburgerweg 100 (Eysingahuis) 

88/89;24 
88/89;27 
90/91;51-60 
90/91;56 
90/91;103-109 
90/91;13 

Sint Jacobsgracht(Liernurstelsel) 
Spaarboogfundering 
Stadsmuur 

-Spilsteeg 8-12 
-Witte Poort kazerne 

Stadstimmerwerf/Kort Galgewater 
Stenevelt 

90/91;15 
88/89; 13 
90/91;16 
90/91;16 
88/89;25 
88/89;25 
88/89;25 
88/89;89-129 

T Tentoonstelling Hortus Botanicus 
Tonputten (houten-) 

90/91;9 
88/89; 14 

W Waterputten 
Witte Poort kazerne (stadsmuur) 

88/89;21 
88;89;25 

IJ IJken (historie Leids ijkwezen 
en ijkmerken) 

90/91;lll-118 

Z Zwaarden 
Zwaardscheden: zie leer 
Zijlpoortsbrug(fundering dd 1675) 

88/89;172 

90/91;119-130 
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Medewerking werd verleend door 

de personeelsleden van Aannemingsbedrijf: 

Betonindustrie VOBI B.V., Vinkeveen 
Bik en Breedeveld, Leiden 
Du Prie, Leiden 
Van Eijk Bodemsaneringswerken B.V., Leiden 
Van Eijk Sloopwerken B.V., Leiden 
Gebr. Kooyman B.V., Leiderdorp 

Architektenbureau ir. Boudewijn Veldman, Leiden 

Directie Civiele Werken Leiden 
Hoofdafdeling: 
Bestratingen, i.h.b. W.A.M. Weenink 
Landmeten, i.h.b. W.J. v.d. Laan en W. l'Ecluse 
Nieuwbouw Bruggen, i.h.b. G. de Kievit, D. van den Noort en ing. H.J.J. Roelofs 
Wegen en Rioleringen, i.h.b. B.H.A. Smits 

Directie Interne Zaken Leiden, de medewerksters van de Afdeling Tekstverwerking Stadsbouwhuis 

Naast alle hierboven met name genoemde personen en instellingen, is dank verschuldigd aan de vele 
anderen die door hun medewerking hebben bijgedragen tot het archeologisch onderzoek. 
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Opgraving Ir. Driessenplein 1987 
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COLOFON 

lay out H.P. van Oosterom 

tekstverwerking de dames: 
V. Doezie, D. Koree 

druk de Bink B.V., Leiden 

foto's voor zover niet vermeld H. Suurmond-van Leeuwen 
L. Barendregt 
H.P. van Oosterom 
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