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VOORWOORD 

De Gemeentelijke Archeologische Begeleidingscommissie heeft 
het genoegen U hierbij het verslag over haar werkzaamheden 
in het jaar 1980 aan te bieden. 

Het is in tal van opzichten een jaar geweest waarop zij met 
voldoening kan terug zien. 
Allereerst mag worden vermeld dat zij het veld van haar on
derzoekingen en waarnemingen heeft verruimd. Tot dusver was 
haar activiteit voornamelijk gericht op het blootleggen van 
funderingen van voormalige gebouwen en vestingwerken, het 
verzamelen van gebruiksvoorwerpen alsmede de reconstructie 
van het voormalige stadspatroon. 
Thans wordt ook meer aandacht besteed aan de levensgewoon
ten van onze voorouders betreffende voeding, kleding, be
wapening, huisdieren en begravingen. Door het uitzeven van 
uitgegraven grond kon een meer verfijnd inzicht in de le
vensgewoonten van vroeger worden verkregen. 
Ook kwantitatief is dit jaar veel werk verricht. De ontgra
ving van de O.L. Vrouwekerk in de Camp moge hierbij als 
voorbeeld worden genoemd. 

Bemoedigend is zeker de steeds toenemende belangstelling 
voor het werk, niet alleen van de zijde van de burgerij 
maar ook" in het bijzonder van de betrokken ambtenaren van 
de gemeentelijke diensten. 

De reeds vele malen door de commissie aan het gemeentebe
stuur gedane suggestie over te gaan tot het aanstellen van 
een stadsarcheoloog, zoals in meerdere steden is geschied, 
is voorshands niet realiseerbaar gebleken. De commissie 
heeft hiervoor begrip. Slechts door de bijzondere inspanning 
en toewijding van enkele van haar leden kon deze leemte 
enigszins worden opgevuld. Het werk blijft echter in omvang 
toenemen. Dit betreft niet alleen het verzamelen van bodem
vondsten, maar nog meer de bewerking ervan met name het re
gistreren, determineren en conserveren. Een verlichting van 
deze zorgen is zeker de steeds meer intensieve samenwerking 
met instituten zoals het Instituut voor Prae- en Protohisto-
rie te Amsterdam en de R.O.B, te Amersfoort. Zij hebben veel 
deskundigheid in huis en beschikken over de onontbeerlijke 
apparatuur. De bemiddeling en het oordeel van de Provinciaal 
Archeoloog zijn hierbij voor ons van groot nut geweest. 

H.A, van Oerle, voorzitter, 
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VERSLAG OVER HET JAAR 1980. 

mevr. H. Suurmond-van Leeuwen 

I. Samenstelling en taken van de commissie 

De commissie was in het jaar 1980 als volgt samengesteld: 

dr. D.E.H, de Boer, wetenschappelijk hoofdmedewerker van de 
vakgroep middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniver
siteit te Leiden, 

mr. W: Downer, directeur van de Gemeentelijke Archiefdienst, 
prof.dr. P.J.R. Modderman, directeur van het Instituut voor 

Prehistorie der Rijksuniversiteit te Leiden. 
dr.ir. H.A. van Oerle, namens de Vereniging "Oud Leiden", 
ing. A.P. Pruissers, veldgeoloog bij de Rijksgeologische 

Dienst, 
drs. H. Sarfatij, provinciaal archeoloog voor Zuid-Holland 

van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek, 

mevr. H. Suurmond-van Leeuwen, namens de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Rijn
streek, 

ir. H.H. Vos, directeur van de Dienst Gemeentewerken te 
Leiden, 

drs. M.L. Wurfbain, directeur van het Stedelijk Museum "De 
Lakenhal". 

In de loop van 1980 werd de commissie uitgebreid met ir. L. 
Barendregt, c.i., adjunct-directeur van de Dienst Gemeente
werken te Leiden. 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heren Van Oerle, 
voorzitter, en Vos, eerste secretaris, en mevr. Suurmond-
van Leeuwen, tweede secretaris. 

De commissie stelt zich ten doel: 

a. het initiëren en coördineren van, alsmede het rapporte
ren over het archeologisch onderzoek binnen de gemeente
grenzen van Leiden, 

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

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

graafwevkzaamheden in de Camp 



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

II Werkzaamheden van de commissie 

Ook gedurende het jaar 1980 ontplooide de commissie vele 
activiteiten. 
De commissie vergaderde zeven maal, terwij1 het dagelijks 
bestuur frequent bijeen kwam. 
In het voorjaar belegde de redactiecommissie een aantal 
bijeenkomsten die resulteerden in de uitgave van het 
jaarverslag 1979. De 59 pagina's tellende publicatie bevat
te naast het algemene verslag bijdragen over lederen 
zwaardscheden, botmateriaal, wandschilderingen en mobiele 
vondsten. 
In oktober en november vond een tweetal oriënterende be
sprekingen plaats met leden van de provinciale tentoon
stellingscommissie van Zuid-Holland over de opzet van een 
reizende tentoonstelling waarin de Rijnstreek centraal 
zou komen te staan. Dit naar analogie van de in 1979 in 
Rotterdam en omgeving gehouden expositie over 10.000 jaar 
wonen in het Maasmondgebied. 

Wegens het nog steeds ontbreken van een gemeentelijke oud
heidkundige dienst is door enige leden van de commissie 
een (zeer bescheiden) begin gemaakt met depotwerkzaamhe-
den, zoals het registreren en fotograferen van mobiele 
vondsten. 
Aan het eind van 1980 werd het tijdelijk onderkomen van 
de commissie in de Morspoortkazerne afgebroken. 
Thans is (wederom tijdelijk) een werkruimte ter beschik
king in de voormalige Barbaraschool aan het Levendaal. 
Een vaste stadsarcheoloog en een permanent onderkomen 
blijven ten zeerste gewenst. 

III Projecten 

Hieronder volgt - in alfabetische volgorde - een beknopt 
verslag van de projecten die in 1980 aan de orde zijn ge
weest. Ten dele betreft het hier nieuwe projecten, deels 
gaat het om een voortzetting van reeds eerder begonnen 
onderzoek. 
Doorgaans strekken de werkzaamheden ten behoeve van het 
veldwerk, de conservering, de registratie en de analyse 
van het vondstmateriaal zich over meerdere jaren uit. 
Derhalve zal aan dergelijke projecten vaak meerdere jaren 
achtereen in het jaarverslag aandacht worden besteed. Van 
vondsten en waarnemingen die van bijzonder belang zijn en 
in een breder kader informatie verschaffen, zullen door 



ter zake deskundigen zo mogelijk studies worden gemaakt, 
die als bijdragen aan het verslag worden toegevoegd. In 
dit jaarverslag zijn wederom zes van dergelijke bijdra
gen opgenomen. 

a Projecten, in alfabetische volgorde 

1 Burchtzalen Tijdens de restauratiewerkzaamheden 
aan de Burchtzalen is een summier 
bodemonderzoek verricht. 
In het terrein kon aan de hand van 
een aantal grondboringen (ing. A.P. 
Pruissers) het profiel van de voor
malige Burchtgracht en het talud 
aan de burchtzijde worden beschre
ven. Uit het geologisch onderzoek 
in de stadskern van Leiden is geble
ken dat de Waard, het zgn. "Hogeland", 
tijdens de Romeinse tijd al hoog was 
opgeslibt. 
Op de pre-Romeinse afzettingen komt 
alleen in het Waardgebied op tal van 
plaatsen een laklaag voor, een vege-
tatielaag van ongeveer tien cm dik. 
Tijdens opgravingswerkzaamheden in 
het jaar 1968 is deze vegetatielaag 
ook onder de Burchtheuvel aan-
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afb. 1 

de Burchtheuvel 

getroffen. De recente boringen aan 
de voet van de Burchtheuvel tonen aan 
dat de Burcht eertijds landinwaarts 
omgeven was door een breed ondiep 
water. Als gevolg van de verstede
lijking werd de voet van de Burcht
heuvel met zoden opgehoogd en uit
gebreid en maakte het brede ondiepe 
water plaats voor de thans gedempte 
Burchtgracht. Het gebied tussen de 
voet van de Burchtheuvel en de Burcht
gracht werd aan het einde van de der
tiende eeuw bebouwd. 

Midden in de voormalige Burchtgracht 
werd een zware fundering van kloos
termoppen aangetroffen (zie opmetings-
tekening, afb. 1). 

In Van Oerle Leiden binnen en buiten 
de vesten, Leiden 1975, p. 140, lezen 
we over dertiende-eeuwse boerderijen 
die met de achterzijden van de bebou
wing grensden aan de gracht. Of de 
gevonden fundering deel van een van 
deze boerderijen heeft uitgemaakt, 
kon niet met zekerheid worden vast
gesteld. In het terrein werden eni
ge waterputten aangetroffen, bene
vens een beerput die echter door der
den werd geleegd. 

10 



2 Hooglandsekerk-
gracht/hoek Koppen-
hinksteeg 
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In opdracht van de Stichting Studen
tenhuisvesting werd een begin gemaakt 
met de restauratie van het pand Hoog-
landsekerkgracht 6/6a (architect: 
Taco Mulder, Leiden; uitvoering fa. 
Burgy, Leiden). 
Door een vondstmelding van de archi
tect werd een complete aspot in situ 
aangetroffen. H 31 cm. Zie afb. 2 en 
situatietekening, afb. 3. 
Middeleeuwse verordeningen stonden 
met het oog op brandgevaar niet toe 
dat 's nachts in huis vuur brandende 
werd gehouden. Naast de haardplaats 
werd daarom veelal een voorraadpot 
in de grond ingegraven. Deze pot werd 
afgedekt door een plavuis met ronde 
opening of soms een opening met een 
kleine handgreep. De gloeiende asres-
ten werden in de pot gedaan en daar
na werd het geheel met een scheutje 
water geblust. Om het water te laten 
weglopen werd er veelal een gat in 
de bodem van de pot gestoten. De 
vochtige as veroorzaakt in de pot 
een kenmerkende witte aanslag. 
De in bovengenoemd pand gevonden as-
pot is van rood ongeglazuurd aarde
werk, datering begin veertiende eeuw. 
Elders in dezelfde ruimte werden nog 

A 

B 

A . 

afb. 3 

afb. 2a 

afb. 2b 

24 cm breed 
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fragmenten van een tweede aspot gevon
den. Het vermoeden dat er sprake is 
geweest van twee huizen werd door 
het onderzoek aan muren en funderin
gen bevestigd. Het pand waarin zich 
nog vijftiende-eeuwse bouwfragmen
ten bevinden, is zorgvuldig opgemeten, 
terwijl ook in de bodem is gezocht 
naar gegevens over de vroegste con
structie . 

3 St. Jorissteeg/ 
hoek Levendaal 

afb 

afb. 5 

In de tuin van de voormalige Bar-
baraschool aan het Levendaal werd 
uit enige beerputten een aantal 
voorwerpen verzameld. Behalve het 
vaak voorkomende laat-middeleeuwse 
aardewerk zoals grapen, schotels, 
platte pannen en kommen werden de 
navolgende voorwerpen aangetroffen. 

Majolica-schoteltje (afb. 4) 

Diam. standring 11 cm. 
Het bord toont de Leidse sleutels 
bekroond door een zeer primitief 
getekend gezichtje. Kleur: wit fond 
met blauwe en oranje tekening. Da
tering eerste helft zeventiende eeuw. 

Stenen kruikje (afb. 5) 

Het betreft een slechts 7 cm hoog 
2-oor kruikje van steengoed. Deze 
potjes werden begin zestiende eeuw 
in het Rheinland vervaardigd (o.a. 
Raeren) en dienden als "vetkruikjes". 
Gevuld met olie, het zogenaamde 
"smout", hingen ze aan het spinne
wiel. De spinsters gebruikten het 
vet om de draad in te vetten, opdat 
deze gladder en buigzamer werd. 

afb. 6 

Vijzel (afb. 6) 

Op de bodem van één van de beerput
ten werd een fragment van een zand
stenen vijzel aangetroffen. Binnen-
diam. 17 cm, H 9 cm. 
Over dit fragment van Nivelsteiner 
zandsteen zal tezamen met nog eni
ge andere Leidse en Delftse vijzels 
en vijzelfragmenten elders worden 
gepubliceerd. De datering is moge
lijk in de vijftiende eeuw te 
plaatsen. 

12 



4 Latijnse school De restauratie van de Latijnse 
school aan de Lokhorststraat is in 
volle gang. (Opdrachtgever: Stich
ting DIOGENES, architect: J. Walraad, 
Brielle, uitvoering: fa. du Prie, 
Leiden). Op verzoek van de commissie 
houden enige studenten van de T.H. 
Delft, afdeling Bouwkunde, zich be
zig met een architectuur-historisch 
onderzoek van dit gebouw. De bij 
deze werkzaamheden gevonden fun
deringen werden gefotografeerd en 
ingemeten. Tijdens de grondwerk
zaamheden werd naast een waterput 
een zeer grote beerput gevonden 
(diameter 3 m, diepte eveneens 3 m), 
waarin aardewerk, glas, leder en 
enige houten voorwerpen werden 
aangetroffen. 

Het voornamelijk vijftiende-en zes-
tiende-eeuwse materiaal werd verza
meld en geregistreerd. Het ligt in 
de bedoeling dat een deel van het 
materiaal te zijner tijd in een 
vitrine in het gebouw zal worden 
opgesteld. 
Hieronder volgt een beschrijving 
van een aantal minder vaak voorko
mende voorwerpen. 

Hengselpotjes (afb. 7) 

Vrij zeldzaam zijn de twee hengsel
potjes van rood aardewerk met lood-
glazuur en gele slib-versiering. Da
tering begin vijftiende eeuw. Heng
selpotjes zijn goed bekend uit la
tere perioden (achttiende eeuw) en 
worden omschreven als marktpotjes; 
deze hebben dan echter een stand-
ring en geen pootjes. Een vroeg 
blauw-grijs hengselpotje (veertien
de eeuw) uit Strevelshoek heeft aan-
geknepen voeten. Op de Leidse heng
selpotjes werd geen roetaanslag 
aangetroffen. Van een derde exem
plaar werden alleen de hals en een 
deel van het hengsel gevonden; ook 
dit potje was versierd met gele slib. 
H 17 cm (met hengsel). 

afb. 7 
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afb. 8 

Glas (afb. 8) 

Een tweetal glazen bekers kon worden 
gerestaureerd. Boven een cylindrische 
beker met hoge ziel, H 7,5 cm, onder 
een wijd uitlopende beker met een 
patroon van elkaar kruisende ribben, 
H 6,5 cm. Deze groene "waldglas" be
kers werden vervaardigd in het Rhein
land. Datering vijftiende eeuw. 

Houten plank (afb. 9, tekening 
details) 

Naast enige houten lepels en schoen
zolen werd een grote eikehouten 
plank met inscriptie aangetroffen. 
De plank toont een aantal ingekras-
te huizen alsmede enige huismerken. 
Over doel en interpretatie van de 
voorstelling op deze plank is niets 
te zeggen. De datering is eveneens 
onzeker maar waarschijnlijk vijftien
de of zestiende eeuw. 
Getracht zal worden de plank te 
conserveren. 
Afm. 137 x 35 x 3 cm. 

afb. 9 

\ 
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afb. 10 

Houten vogel (afb. 10) 

Bij het fijnere zoekwerk kwam een 
houten vogeltje te voorschijn. Het 
bijzonder fraai gesneden dier is 
slechts 2 cm hoog en heeft een leng
te van 13 cm. Het voorwerp is door
boord en heeft vermoedelijk op een 
metalen pen gezeten. Datering en ge
bruik onbekend. Het voorwerp zal 
geconserveerd worden. De vogel 
stelt mogelijk een vorkstaartvlie-
genvanger (Muscicapa Sarana) voor. 
Vgl. afb. 11. 
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Pijpekop (afb. 12) 

afb. 12 

Pijpekop met aan de voorzijde de af
beelding van Minerva en aan de ach
terzijde de tekst: ACAD.LUGD.BATAV. 
De Minerva houdt een speer in de ene 
hand, terwijl zij in de andere hand 
een gevleugeld beeldje heeft; op 
haar helm zit een uiltje. Het hiel-
merk toont de Leidse sleutels, ter
wijl het Goudse merk aan de zijkant 
van de hiel aangeeft dat het hier 
een Gouds product betreft. 
Qua vorm is deze pijp te dateren 
in het derde kwart van de achttien
de eeuw. Het lijkt heel goed moge
lijk dat deze pijp is vervaardigd 
ter gelegenheid van het 200-jarig 
bestaan van de Leidse Universiteit 
in 1775. Dit tweede eeuwfeest waar
van veel publiciteit werd gegeven 
is met vele feestelijkheden gepaard 
gegaan. 

Leder 

Aan het gevonden leer is een 
aparte bijdrage gewijd. Zie 
pagina 45. 

5 Marktenroute De rioleringswerkzaamheden werden 
dit jaar afgesloten. De ophogings
laag in de Boommarkt leverde geen 
spectaculaire gegevens op. Wederom 
werd veel leder, aardewerk en bot-
materiaal gevonden. Het aardewerk 
was niet veel ouder dan het begin 
van de vijftiende eeuw. Vroeg steen-
goed, Andenne- en Pingsdorfaardewerk 
ontbraken geheel en ook blauwgrijs 
aardewerk was nauwelijks aanwezig. 
De heer ing. A.P. Pruissers verricht
te boringen en maakte een profiel
beschrijving ter hoogte van pand 
Boommarkt 3. 
Door aanvullende boorgegevens o.a. 
in het wegdek van de Nieuwe Rijn 
kon een beeld van de beide Rijnoe
vers worden verkregen. 
Aan de westzijde loopt de uiter
waard van de Rijn zeer geleidelijk 
tegen het middeleeuwse dijklichaam 
onder de Breestraat op. Ter plaatse 
van de Boommarkt bereikt de middel
eeuwse ophogingslaag een dikte van 
1 ,5 m. 

16 



Deze ophogingslaag bestaat uit 
zwarte grond, bevattende veel mest-
afval en eveneens puin- en scher-
venresten. Uit de ophogingslaag blijkt 
dat tijdens het verstedelijkings-
proces het agrarisch areaal een be
langrijke plaats innam. Aan de bo
venkant is de ophogingslaag afge
dekt met een laag klei. Op deze op-
hogingsklei wordt zand van diverse 
bestratingslagen aangetroffen. 
De ongeroerde grond onder de opho
gingslaag bestaat uit fijngelaagde 
zandige klei, afgewisseld met dun
ne zandlaagjes, na 4 meter onder 
het tegenwoordige wegdek overgaande 
in matig grof zand. 
Aan de oostzijde is de uiterwaard 
veel korter en steiler, uitlopend 
tegen het "Hogeland". 

Uit de boringen blijkt dat de op
hogingslaag minder dan 1 m dik is, 
met eveneens mestafval en scher-
venmateriaal. De ongeroerde grond 
onder de ophogingslaag toont hier 
eenzelfde opbouw. 
In het verslag van 1981 zal mede 
naar aanleiding van het gereed
komen van het kaartblad 30, 
's-Gravenhage, een uitgebreide 
geologische bijdrage over de Rijn-
monding worden opgenomen. 

Tijdens de rioleringswerkzaamhe-
den aan de Nieuwe Rijn bleek het 
niet mogelijk een onderzoek te 
doen naar de funderingspalen 
van de Grote of Visbrug (zie 
jaarverslag 1979, p. 17). Op de 
te verwachten plaats werden geen 
grondwerkzaamheden verricht, zodat 
de juiste ligging van deze houten 
dertiende-eeuwse brug niet kon 
worden vastgesteld. Een natuurste
nen bekleding van de walmuur van 
de Nieuwe Rijn zoals ter hoogte 
van het stadhuis (zie p. 35) werd 
aan de oostzijde van. de Rijn ner
gens aangetroffen. 

17 



6 Pieterskerk In de eerste helft van 1980 kon 
nog een aanvullend onderzoek van 
funderingen plaatsvinden. Door de 
voortgang van de restauratiewerk
zaamheden en het feit dat de zer
ken in het koor niet werden ver
wijderd kon slechts op beperkte 
schaal worden gegraven. Toch le
verde dit onderzoek tal van nieu
we gegevens op. Zo werd aan de 
zuidzijde van de tweede (veer-
tiende-eeuwse) kerk nog de fun
dering van een kapel gevonden 
terwijl bij de koorafsluiting 
de aanzet van een traptoren aan 
het licht kwam. Een afrondend 
onderzoek zal in 1981 plaatsvin
den, waarvan in het verslag van 
dat jaar een uitgebreide publi-
katie zal worden opgenomen. 

afb. 13 
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7 Pieterskerkgracht 1 1 De restauratie van het pand Pie
terskerkgracht 11 (Ars Aemula Na
turae) vordert gestaag, (opdracht
gever: Gemeente Leiden; architect: 
bureau Kooreman en Raue, Delft; 
uitvoering: fa. Woudenberg, Amei-
de ) . 

Enige studenten van de T.H. Delft 
afdeling Bouwkunde hebben dit pand 
als studie-opdracht die in een scrip
tie zal uitmonden. Behalve een bouw
kundig onderzoek werd een uitgebreid 
historisch onderzoek verricht. In 
dit onderzoek,dat ruim 2 jaar in be
slag nam,werden niet alleen de pan
den Pieterskerkgracht 9 en 11, maar 
ook het gehele bouwblok waarin de 
panden zijn gelegen, betrokken. Het 
gehele onderzoek zal te zijner tijd 
elders worden gepubliceerd, terwijl 
de scriptie op het Gemeentearchief 
zal worden gedeponeerd. 

Als aanvulling op en ter staving van 
het bronnenonderzoek werd een uitge
breid bodemonderzoek verricht. De 
bodem van pand nr. 11 bleek een wir
war van funderingen, kelders, put
ten, goten, verschillende vloerni
veaus en restanten van een traptoren 
te bevatten. De interpretatie van het 
gevondene leverde nogal wat proble
men op. 

Een vrij recent (omstreeks de eeuw
wisseling) aangelegd gotensysteem 
zorgde in eerste instantie voor hoofd
brekens. Een opzichter van de Dienst 
Gemeentewerken herkende dit echter 
dadelijk als een gotenstelsel aange
legd ten behoeve van de eerste cen
trale verwarming! 

Foto: C. v. Wanrooy 
Prentenkabinet RUL 

Tijdens de herstelwerkzaamheden kwam 
na verwijdering van een stuc-plafond 
een origineel beschilderd houten pla
fond aan het licht (afb. 13). De 
schildering is in zeer redelijke 
staat en wordt thans hersteld. Het 
midden zeventiende-eeuwse plafond, 
gesigneerd SAGAMOLE (it), vertaald 
Saagmolen, mag uniek worden genoemd; 
er is slechts één plafondschildering 
bekend (Weeshuis Kalverstraat, Am
sterdam) dat enigszins met het Leidse 
exemplaar kan worden vergeleken. 
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afb. 14 

afb. 15 

Van de twee in het pand aange
troffen beerputten bleek één mid
deleeuws aardewerk en enige dier
resten te bevatten. 
Hieronder volgt een beschrijving 
van enige voorwerpen. 

Steengoed kop of beker (afb. 14) 

Twee-oor beker van Duits steengoed 
met zoutglazuur. Dit soort koppen 
wordt frequent gevonden met één oor 
de zgn. Schöpfbecher; twee-oor bekers 
behoren tot de uitzonderingen. Date
ring vijftiende/zestiende eeuw. Her
komst waarschijnlijk Raeren.H 7,5 cm. 

Kan (afb. 15) 

Ook minder algemeen is de kan van 
rood aardewerk met loodglazuur op de 
schouder en voorzien van gele slib-
versiering. Datering begin vijftien
de eeuw. H 27 cm. 

Vetvangers (ab. 16) 

Een aantal vetvangers kon worden ge
restaureerd. De drie spitschotels 
waren voorzien van één poot en zijn 
van oplopend formaat. 
Deze vetvangers werden onder het 
spit geplaatst om het vet op te 
vangen. Via de uitgietopening kon 
men het vet in een lepel opvangen 
waarmee het gebraad opnieuw kon 
worden bedropen. Het oog dient 
om de vetvanger aan de muur te kun
nen ophangen. 

afb. 16 

K 4I cm -H N- 48cm 

20 



Fauna 

ifb. 17 

groene meerkat 

In de beerput werden ook nog enige 
schedels aangetroffen. Mevr. dr. L. 
van Wijngaarden-Bakker van het In
stituut voor Prae- en Protohistorie 
van de Universiteit van Amsterdam 
was zo welwillend deze schedels te 
bestuderen. Hieronder volgt het ver
slag van haar bevindingen: 

Uit de beerput achter het gebouw Ars 
Aemula kwam een drietal schedels te 
voorschijn: twee hondenschedels en 
één schedeltje van een aap (afb. 17). 
Het apeschedeltje is, gezien de open 
schedelnaden afkomstig van een jong 
dier en dit bemoeilijkte de deter
minatie. Na vergelijking met het om
vangrijke schedelmateriaal in het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
te Leiden kon dr. C. Smeenk de 
schedel uiteindelijk (onder voorbe
houd) determineren als een groene 
meerkat (Ceroopithecus of aethiops). 

De groene meerkat is één van de 
meest algemene apesoorten van Afri
ka die ook in de kuststreken van 
West Afrika en de Kaap gevonden 
wordt. Het is een echte cultuur-
volger, die veel rond huizen en 
plantages voorkomt (Haltenorth en 
Diller, 1979). Het dier is echter 
moeilijk tam te houden en is door 
z'n soms agressieve gedrag niet 
geslaagd als huisdier. Men kan 
groene meerkatten geen kunstjes 
leren en ze zijn ook nooit ge
bruikt als zgn. orgeldraaiers
aapjes (mondelinge mededeling C. 
Smeenk). 

Het lijkt erop dat het exemplaar 
uit Leiden door een Indië-vaar-
der op de thuisreis mee uit Afri
ka is genomen en dat het dier 
vrij snel na aankomst in Holland 
is doodgegaan. 
Ook bij de stadskernopgravingen 
van Dordrecht werd in een zeven-
tiende-eeuwse context een apesche-
del gevonden. Het betrof hier ech
ter een Zuid-Amerikaans Capucijner-
aapje (mondelinge mededeling Gerard 
F. IJzereef). 
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Van de hondeschedels is er één af
komstig van een jong volwassen exem
plaar en één van een drie à vier 
maanden oud dier. De volwassen sche
del heeft een basale schedellengte 
van 108 mm en valt hiermee nog net 
in de groep middeleeuwse Dwerghon-
den zoals beschreven door Van Wijn
gaarden-Bakker en IJzereef (1977). 

De tweede schedel, die nog ten 
dele het melkgebit bezit, heeft 
een basale lengte van 116 mm; 
maar dit dier had uiteraard nog 
niet zijn uiteindelijke grootte 
bereikt. Wanneer het volgroeid 
zou zijn, zou het in de groep 
Kleine honden vallen. 
Noch bij de honden noch bij het 
aapje is iets over de doodsoorzaak 
te zeggen. 

Louise H. van Wijngaarden-Bakker 
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8 Klooster Schagen Bij de sloopwerkzaamheden aan de 
Noordrundersteeg hoek Janvossensteeg 
is gezocht naar de resten van het 
voormalige Catharinaklooster, ge
naamd Schagen. 
Het lag in de bedoeling dat het ge
hele gebied tussen de Noord- en Zuid-
rundersteeg in 1980 zou worden ge
sloopt ten behoeve van de aanleg 
van een pleintje. De uitvoering zal 
echter in gedeelten plaatsvinden en 
pas in de komende jaren worden vol
tooid. 
Bij het amoveren van de eerste rij 
huisjes werd geen spoor van het 
klooster gevonden. De komende werk
zaamheden ter plaatse zullen de 
aandacht van de commissie krijgen. 
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9 Vestestraat/ 
Uiterstegracht 

Bij sloopwerkzaamheden van het 
voormalige Zaalbergcomplex aan de 
Vestestraat zijn uit beerputten 
enkele opmerkelijke voorwerpen naar 
boven gekomen. 

afb. 18 

Stenen beeld (afb. 18) 

Dit beeld dat mogelijk een Madonna 
met kind voorstelde is moedwillig 
beschadigd. Het hoofd is duidelijk 
afgeslagen, waarna de bovenzijde 
van het beeld is afgevlakt. 
Aan de voorzijde is een deel van de 
figuur afgehouwen, mogelijk is hier 
de Christus zittend op de arm van 
Maria verwijderd. Dergelijke vermin
kingen zijn bekend uit de tweede 
helft van de zestiende eeuw (Beel
denstorm) . Het beeld zelf is ver
moedelijk in de tweede helft van de 
vijf tiende eeuw vervaardigd. H 32 cm. 
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afb. 19 

afb. 20 
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Zonnewijzer (afb. 19 en 20) 

Een stuk lei (vermoedelijk daklei) 
toont een duidelijke inscriptie. 
Een cirkel verdeeld in 24 segmenten. 
Deze zijn genummerd van 1 t/m 12 in 
gotische cijfers; aan de rechterzij
kant is iets minder duidelijk een 
toren te zien. Linksonder bevinden 
zich enige krassen die mogelijk de 
signatuur van de maker voorstellen. 
Tot nu toe zijn slechts enkele van 
deze zonnewijzers in Nederland ge
vonden nl. tijdens de opgraving 
van het klooster Galilea Minor te 
Monnickendam in 1967 en de opgraving 
van de Burcht van Kuinre (N.O.-pol
der) in 1953. Deze zonnewijzers 
werden gedateerd in de veertiende/ 
vijftiende eeuw. Ook voor het Leidse 
exemplaar kan deze datering worden 
aangehouden op grond van het feit 
dat dergelijke gotische cijfers en 
letters na het derde kwart van de 
vijftiende eeuw in onbruik raken. 

Literatuur 

J.G. van Cittert-Eymers, 1972. Zonnewijzers aan en bij ge
bouwen in Nederland, benevens een korte beschrijving 
van twee astronomische uurwerken. Zutphen 1972. 
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Minor bij Monnickendam". in: Hollandse Studiën 8, 
1975, pp. 1-131. 

Zwavelstokken- of kaarsenbak (afb. 21) 

Een langwerpig bakje van rood aarde
werk met loodglazuur en versierd met 
duimindrukken en gele slibbogen. 
De bovenrand van het bakje is kan-
teelvormig. Datering vijftiende eeuw. 
H 12 cm, Br 14 cm, D 8,5 cm. 

m & > — • 
afb. 21 
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10 Vestmuur Bij werkzaamheden aan de Vestestraat 
werd vlak bij de hoek van de Kerk-
steeg een stuk van de veertiende-
eeuwse vestwal ontgraven over een 
lengte van 16,5 ra. De muur was ter 
plaatse 128 cm breed. Hoogte 161 cm. 
De fundering lag op 83 cm -n.a.p. 
Bij werkzaamheden in 1973 werd reeds 
eerder een deel van de vestwal en 
de toren Groenendaal aan de Veste
straat hoek Groenesteeg blootgelegd. 
(Zie Van Oerle, Leiden binnen en 
buiten de vesten, Leiden 1975, p. 
256. 

11 Onze Lieve 
Vrouwekerk 

Het vorig jaar gestarte onderzoek 
naar de fundering van de voormalige 
O.L. Vrouwekerk in de Camp (zie Bo
demonderzoek in Leiden 1979, p. 19) 
werd met medewerking van de Rijks
dienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek voortgezet. Door deze 
dienst werd een archeologische op-
metingstekening vervaardigd waarin 
zoveel mogelijk de bouwfasen werden 
weergegeven. 
Nadat de ROB zijn werkzaamheden had 
beëindigd, is het onderzoek door de 
heer Vos voortgezet. Zijn veronder
stelling dat er ter plaatse nog een 
oudere kerk moet hebben gestaan werd 
bewaarheid. Onder de houten funde
ringspalen van de kerk uit het mid
den van de veertiende eeuw werden 
nl. de resten van een uit klooster
moppen opgetrokken fundering aange
troffen. Van deze oudere kerk, waar
van eveneens de aanzet van het al
taar werd gevonden, zijn uit histo
rische bron nauwelijks gegevens be
kend. Zie voor een volledig verslag 
pag. 67. 

12 Waterputten en 
Waterkelders 

Tijdens restauratiewerkzaamheden 
van panden in de binnenstad komen 
geregeld zeventiende-eeuwse lang
werpige waterkelders en kleine 
ronde waterputten van veelal 
vroeger datum aan het licht. Meestal 
wordt hier geen melding van gemaakt; 
de kap van de put of kelder wordt 
eraf gehaald en de ruimte volge
stort met zand om eventuele verzak
kingen te voorkomen. 
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De architect Taco Mulder maakte ons 
echter attent op een waterreservoir 
en waterput in de vloer van het 
pand Garenmarkt 19. De waterput, 
die kristalhelder water bevatte, 
was gefundeerd op een grote hou
ten ton. De architect maakte een 
opmetingstekening (afb. 22). 
De commissie is bijzonder blij 
met dergelijke initiatieven en 
hoopt dat ook anderen die zich 
met verbouwing van panden bezig 
houden dit voorbeeld zullen vol
gen. 

13 Witte Poort Bij het slopen van een pand op de 
hoek van de Rembrandtstraat en het 
Noordeinde werd een deel van de fun
dering van de voormalige Witte Poort 
zichtbaar. Voordat tot bebouwing 
van het terrein wordt overgegaan 
zal een onderzoek naar deze funde
ring plaatsvinden. 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Plantsoen 75 
2311 KK LEIDEN 
tel.: 071-123766 
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BOUWHISTORISCH ONDERZOEK VAN DE BIBLIOTHEQUE WALLONNE. 
PIETERSKERKHOF 40 TE LEIDEN 

J.J. Raue 

Naar aanleiding van de uitvoering van een rehabilitatie-
plan in het in de titel genoemde pand is op verzoek van de 
Gemeentelijke Archeologische Begeleidingscommissie aan het 
begin van de werkzaamheden een bouwhistorisch onderzoek 
verricht door een aantal studenten van de Sectie Restau
ratie van de Afdeling Bouwkunde der Technische Hogeschool 
te Delft. De werkzaamheden vonden plaats van september 
1977 tot en met maart 1978; de auteur is opgetreden als 
mentor van het onderzoeks-project. 

In de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandsche Monu
menten van Geschiedenis en Kunst, Deel VII, eerste stuk: 
Leiden en Westelijk Rijnland staat van het gebouw alleen de 
trapgevel aan de westkant beschreven; er wordt een datering 
opgegeven in het derde kwart van de zeventiende eeuw. Ver
schillende bestemmingen worden genoemd: Ziekenhuis, daarna 
Weeshuis en Oude-liedenhuis van de Waals-Hervormde Gemeente. 
Bij nadere beschouwing aan het begin van het onderzoek bleek 
het gebouw te bestaan uit twee laat-middeleeuwse bouwmassa's 
met authentieke kapconstructies, waarvan de nokken loodrecht 
op elkaar staan, en die ten opzichte van elkaar zodanig ge
situeerd zijn, dat een L-vorm is gegroeid; beide bouwdelen 
zijn niet tegelijk tot stand gekomen. De lange poot van de 
L steekt twaalf meter buiten de voorgevelrooilijn van de oost-
wand van het Pieterskerkhof uit, waardoor het aan het eind 
van de negentiende eeuw mogelijk was, om in de inwendige 
hoek van de L, die op het plein is gericht, een bouwsel met 
de hoofdingang neer te zetten. De blinde zuidgevel van de L 
grenst aan een steeg (poort), die toegang geeft tot een hof
je en die, afgaande op het beeld van de kadastrale minuut 
uit 1830, door heeft gelopen tot aan de Langebrug. Achter 
het hoofdcomplex bevonden zich enige lagere en later te da
teren aanbouwen. 

Tijdens de ontmanteling van het gebouw en daarna bij opgra
vingen, die op diverse punten hebben plaats gevonden, is 
bijzonder veel ontdekt, dat kan bijdragen tot de bouwgeschie
denis van het geheel. Helaas zijn alle opmetingen, veel fo
tomateriaal en ook het resultaat van een gelijktijdig inge
steld archiefonderzoek bij een inbraak verloren gegaan. Ge
poogd zal worden, om een overzicht van de belangrijkste 
vondsten te geven. 

Na ontpleistering van het interieur is gebleken, dat de eer
der genoemde laat-middeleeuwse bouwblokken niet tegelijk zijn 
gebouwd; het achterste blok (in de tekening gemerkt I) lijkt 
aan de hand van het gevonden kloostermoppen-metselwerk het 
oudste. Een datering aan het begin van de vijftiende eeuw is 
mogelijk. De fundering en een deel van het muurwerk op de 
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begane grond zijn uit die periode afkomstig; het gebouw 
moet vrij kort na de totstandkoming ernstig door brand 
zijn beschadigd, te oordelen aan de vele brandsporen op 
het metselwerk en de hoeveelheid verbrand hout. In de loop 
van de vijftiende eeuw is het gebouw opnieuw opgetrokken, 
ongeveer gelijktijdig met het bouwvolume aan het Pieters
kerkhof. De achterbouw is op de verdieping voorzien geweest 
van een zwaar houtskelet. De muurstijlen zijn in de loop van 
de eeuwen weggerot; de sleuven opgevuld met voornamelijk in 
de zeventiende-eeuw te dateren baksteen. De begane, grondlaag 
was en is na de restauratie nog steeds toegankelijk vanuit 
het negentiende eeuwse voorportaal. Er is geen onderkelde-
ring geweest. Op de verdieping tegen de noordmuur heeft ooit 
een grote schouw gestaan, waarvan de resten in de vorm van 
zware muurpenanten op de zolder zijn blijven bestaan. 
Een bijzonderheid is de vondst direct achter de eerder be
schreven hoofdingang in de linker zijmuur van een gothische 
blindnis (vijftiende-eeuws), waarin mogelijk een deur heeft 
gezeten. 

Het bouwblok aan de zijde van het Pieterskerkhof is volledig 
onderkelderd en overwelfd met ribloze kruisgewelven. Daarbo
ven bevindt zich een van oorsprong ongedeelde ruimte, voor
zien van op kaarsenissen lijkende elementen vlak onder het 
moer- en kinderbinten-plafond (afb. 1). De nissen bleken het 
originele stucwerk nog te bezitten; op de achterwand staan 
gelijk-armige kruistekens in een gr ijs-zwarte kleur afgebeeld. 

Het huidige plafond is in een latere periode aangebracht; de 
oorspronkelijke balklaag bevond zich ruim een meter hoger. 
Ook de daarboven gelegen ongedeelde zaal was voorzien van 

afb. 1 
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zware muurstijlen, mogelijk in verband met horizontale re
gels van een houten vakwerk. Ook hier was alles, wat aan 
deze houtconstructie kon herinneren, verwijderd. Alleen de 
sporen in het metselwerk waren nog goed herkenbaar. Enkele 
middeleeuwse, dichtgemetselde, kleine raamopeningen zijn in 
de noordmuur teruggevonden. 
De twee L-vormig gegroepeerde bouwmassa's zijn in de zeven
tiende en achttiende eeuw ingrijpend gewijzigd, waardoor 
onder meer de toegang tot de zalen op de verdieping en tot 
de zolders niet zonder meer konden worden teruggevonden. 
Hetzelfde geldt voor keuken(s?) en w.c.(s?). 

Ten tijde van het begin van het onderzoek bevonden zich in 
het negentiende-eeuwse voorbouwsel recht tegenover de voor
deur trappen naar de verdieping en de kelder. Aan de hand 
van bouwsporen bleek de trap naar boven een latere wijzi
ging te zijn van een vroegere constructie. Dit was aanlei
ding, om vóór deze trap in de negentiende eeuwse voorbouw 
de begane grondvloer open te graven. Hier kwamen resten te 
voorschijn van vijf elkaar opvolgende fasen van stenen trap
pen, die behoord moeten hebben tot een traptoren, die in de 
inwendige hoek van de L-vorm heeft gestaan, en die daardoor 
toegang kan hebben gegeven tot beide besproken bouwmassa's, 
en ook tot de kelder (afb. 2). Het aangetroffen baksteenfor
maat varieerde van kloostermoppen in de onderste lagen tot 
een zestiende-eeuwse steen in de hogere fasen. De bij de 
diverse trappen behorende bordessen hebben rode plavuizen-
vloeren. De vorm van de trapresten en van de bordessen wees 
in de richting van een spiltrap met korte tussenarmen, waar
door het mogelijk kan zijn geweest, dat zich in de traptoren 
ook de hoofdingang heeft bevonden. Merkwaardig genoeg was 
nergens in het opgaande metselwerk van het gebouwencomplex 

afb. 2 
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iets waarneembaar van een aansluiting aan de traptoren, zo
dat het geheel van hout geweest zou kunnen zijn, in aanslui
ting op een bakstenen onderbouw. 

Ook buiten de negentiende-eeuwse voorbouw en tegen de west
gevel is gegraven, om na te gaan of zich hier nog oudere 
bouwresten hebben bevonden. Alleen vóór de tegenwoordige 
voordeur is enig metselwerk van een lichte fundering aange
troffen, die een scheve stand ten opzichte van de entree-
gevel vertoonde. 

Het archief-onderzoek heeft als belangrijkste resultaat op
geleverd een in de zestiende eeuw doorgevoerde splitsing 
van het complex in twee eigendommen. In die periode bleek 
het huis, dat links van de hoofdingang ligt, en dat een 
twaalf meter naar achter gesitueerde voorgevel heeft ten 
opzichte van de voorgevel van de Bibliothèque Wallonne, ook 
tot het geheel te behoren. Een in het Gemeente-archief aan
wezige situatieschets met ingeschreven maten gaf de toestand 
in de zestiende eeuw aan. Bij de opdeling werden het terug
gelegen pand en de achterste bouwmassa (I) met de opstallen 
in de tuin samengevoegd. De ingang bleef aan het Pieters
kerkhof; mogelijk ter plaatse van de gothische nis. Het 
voorste bouwblok (II), samen met de traptoren, vormden de 
andere woning, die een toegang kreeg via een steeg vanaf de 
Langebrug. De doorgang van de traptoren naar bouwblok I werd 
dichtgemetseld. De fundering van deze muur is bij de opgra
ving gevonden (afb. 3 en 4). 
De lijst van eigenaren en bewoners bleek vrij compleet te 
reconstrueren vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw; 
daarvóór is het gebruik van het gebouw niet altijd duidelijk. 
Een van de belangrijkste bewoners, waarschijnlijk van het 
bouwblok gemerkt II, was Willebrordus Snellius (1591-1626), 
wis- en natuurkundige en hoogleraar te Leiden. In de acht
tiende eeuw bevond zich een opleiding voor verloskundigen 
met bijbehorende kliniek in het complex. 

Detailfoto's uit verschillende historische stadsplattegron
den van Leiden bevestigen de opstelling van de bouwblokken, 
zoals die hierboven is beschreven. Het nauwkeurigst in dit 
opzicht is de uit 1633 daterende voorstudie voor de kaart 
van Blaeu (zie afbeelding op pagina 28). 
Deze geeft beide bouwblokken I en II, en verder een 
tuinmuur met een poort naar het Pieterskerkhof. Deze 
muur heeft een ten opzichte van de bestaande rooilij
nen scheve stand, om het mogelijk te maken, dat het 
linker teruggelegen buurpand de voordeur binnen de 
ommuring kon houden. Hieruit zou men de conclusie kun
nen trekken, dat de muur is gebouwd, toen het complex 
nog niet in tweeën was gesplitst. De scheef georiën
teerde fundering is opgegraven. 

J.J. Raue 
Prof. Evertslaan 110 
2628 XZ Delft 
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DE LEIDSE "WATERKANT" 

H.A. Van Oerle, H.H. Vos 

De open wateren in onze oude steden hadden aanvankelijk 
grasbermen aan beide zijden. Op deze oevers graasde soms 
nog vee en deden de kinderen hun spelletjes. 
Gaandeweg werden de primitieve oeverbeschermingen vervan
gen door houten beschoeiingen in de vorm van houten platen, 
die "platingen" werden genoemd. In de oudste Leidse keur-
boeken, die verordeningen bevatten die omstreeks 1380 moe
ten zijn opgesteld, worden dergelijke "platingen" al voor
geschreven (1), 

Door deze verbeterde beschoeiing werd het benutbaar opper
vlak van kavels land aan het water groter. Straten langs 
het water konden nu breder worden, terwijl ook het gebruik 
van de oever als laad- en losplaats, of voor het uitoefenen 
van bepaalde nijverheden veel beter kon geschieden. 
De scheepvaart binnen de stad kon in die periode niet met 
behulp van grote vaartuigen geschieden. De stadsvestwallen 
liepen met gemetselde, vaste oeververbindingen over de wa
terwegen door, zodat vaartuigen die hun koopwaar binnen 
Leiden wilden lossen, de "gaten" onder de wallen moesten 
passeren. Het waren dan ook vaartuigen met beweegbare mas
ten en weinig diepgang. 

In deze situatie kwam aan het einde van de zestiende eeuw 
een verandering. Men achtte het in toenemende mate wense
lijk dat ook boten met "staende masten" de stad binnen 
konden varen om aan de handelskade binnen de muren te kun
nen afmeren. 
De gemetselde overkluizingen in de stadswal over de Rijn 
werden daartoe gesloopt en door beweegbare bruggen vervan
gen. Op de oude kaarten van Leiden is dit goed te volgen. 
Dit ging uiteraard ook gepaard met hogere eisen, die aan 
de kaden moesten worden gesteld. .De houten schoeiingen 
werden door gemetselde walkanten vervangen. Dit waren zeer 
kostbare werken. 
Pas toen zich, na het beleg, de eerste tekenen van een 
terugkerende welvaart begonnen af te tekenen kwamen deze 
werken goed op gang. 
Hieraan was een zorgvuldige opmeting van alle grachten voor
af gegaan. Jan van Hout tekende op deze kaarten in bijschrift 
aan hoe deze grachtmuren nu moesten gaan lopen. 
Het ligt voor de hand dat de Nieuwe Rijn het eerst aan de 
beurt was. Dit was de belangrijkste handelskade. 
In dit kader werden in de jaren 1593 en 1596 respectievelijk 
aan de noordzijde en de zuidzijde van de Nieuwe Rijn, tussen 
de Visbrug en de Kraaierstraat, de bestaande houten beplatin
gen door gemetselde constructies vervangen (2). Deze stenen 
beschoeiingen zijn in de loop der tijden regelmatig hersteld 
dan wel partieel vernieuwd. 
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Om een indruk te krijgen van de opbouw van deze oude 
walmuren is in 1979 een poging ondernomen om het on
derste gedeelte van de oorspronkelijke gemetselde wal
muren "boven water" te brengen. De gelegenheid daartoe 
deed zich voor toen de gehele walkant werd vervangen 
door nieuwe, van een houten paalfundering voorziene, 
walmuren. 
Na een aantal vergeefse pogingen kon nabij de fontein 
aan de Vismarkt een deel van de oude walmuur worden ge
borgen. 
Gebleken is, dat deze oude muren opgemetseld werden vanaf 
een houten roosterwerk, dat op de aanwezige kleibodem werd 
gelegd. Op sommige plaatsen werden slechts in de lengte
richting van de muur gelegde planken als fundering aange
troffen. 

Het muurfragment met de afmetingen 1.00 x 1.40 x 1.50 m 
bleek toevallig afkomstig van een muurgedeelte, waaraan 
duidelijk sporen van reparaties zichtbaar waren. De oude, 
uit de zestiende eeuw daterende muur, die aan de voorzijde 
bekleed is met Gobertanger steen, is zeer waarschijnlijk 
als gevolg van een slechte ondergrond, scheefgezakt. 

afb. 1 
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Het scheefgezakte onderste deel van de muur (zie afb. 
1 en 2) bleek stabiel genoeg om als fundering voor een 
nieuwe muur dienst te doen. Op de tekening (afb. 3) is dui
delijk de overgang tussen het restant van de zestiende-
eeuwse walmuur en de nieuwe, zeventiende-eeuwse opbouw te 
zien. 
Bekleding van bakstenen walmuren geschiedde veelal in een 
smalle strook boven en onder de waterlijn, op plaatsen waar 
regelmatig schepen afmeerden. De hardere, doch veel kost
baardere natuursteen ging beschadiging van de walmuur door 
de langs schurende schepen tegen. 
Bij het gevonden muurfragment is de natuurstenen bekleding 
tot ver beneden de waterlijn doorgetrokken, hetgeen niet 
gebruikelijk was. 

Het muurfragment is thans opgesteld op de binnenplaats van 
het stadsbouwhuis aan de Langegracht. 

Voor de Vismarkt, waar zoveel vaartuigen moesten afmeren, 
was de bekleding met natuursteen een uitermate doelmatige 
oplossing. 

afb. 2 afb. 3 
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Een schilderij uit het museum de Lakenhal, dat dateert uit 
omstreeks 1600, geeft de situatie kort na de vernieuwing 
van de wallekant weer (afb. 4). Voor een indruk van de Vis
markt in die tijd is het schilderij uiterst waardevol, voor 
een beeld van de architectuur van de walmuur is de detail
lering echter volstrekt ontoereikend. 
De archeologische vondst van het muurfragment vult dan ook 
een leemte in onze kennis van dit aspect van de openbare 
werken in het verleden op welkome wijze aan. 

Noten 

(1) De Middeneeuwsche Keuvboeken van de stad Leiden, 
uitgegeven door H.G. Hamaker, Leiden 1873, p. 89 
(oudste keurboek), XI Wie werve uten Riin maken 
wil. 
Item so wie binnen der vrihede van Leyden maken 
wil enighe werve uten Riin jof wt enigen graften 
opt water, die sel dat erve eerst beplaten, ende 
die plaet niet vorder wtte steken dan den gherecht 
goet dunct, bi 12 se. 
Ibidem p. 4 (keurboek 1406) 
XI Alle erven te beplaten. 
Item alle erven, die gheleghen sijn binnen der vrij-
hede van Leyden up enige wateren, die sel men bepla
ten eer men ze behuyst, bi 12 se. 

(2) G.L. Driessen, Openbare werken der stad Leiden, 16e 
eeuw, p. 34. 

(3) De foto's werden vervaardigd door H.P. van Oosterom, 
de nrs. 1, 2. De tekening door H.H. Vos, nr. 3. 

H.A. Van Oerle 
Boekhorsterweg 5 
2374 BI OUDE ADE 
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A. Coorendraegers huisken 

B. Plaats van de bodemvondst 

C. Excijnshuisken 

Gezicht op de Vismarkt, fragment 
onbekend kunstenaar 
formaat van het paneel 48,5 x 102,5 cm 

Stedelijk Museum "De Lakenhal". 
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"LE FERMAIL ESTOIT UNE CEINTURE"? 

M.L. Wurfbain. 

De Vlaamse jurist Jehan Boutillier (1) schreef omstreeks 
1380 een opsomming van het in zijn tijd geldende kanonieke 
recht en gewoonterecht, geldig voor het gebied ressorte
rend onder het Parlement van Parijs. 
Hierin vindt men ook allerlei andere informatie, waarvan 
historici de laatste anderhalve eeuw al veelvuldig dank
baar gebruik hebben gemaakt. 
Zo schrijft hij : 

"Le fermail estoit une ceinture en laquelle y avoit un 
fermail d'or ou d'argent, selon la qualité des personnes, 
parce qu'alors on avoit accoustumé de porter des ceintures 
de tout or ou d'argent, quelques riches que fussent les 
espoux ou espousées "(2) 

Hieruit blijkt dat deze gewoonte in 1380 niet meer bestond. 
Een dergelijke "fermail" vormt onderwerp van de volgende 
opmerkingen, hoewel het moeilijk is dit met zekerheid vast 
te stellen. 

In het voorjaar van 1980 namelijk vond de heer J.P. Wou
ters, lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Ne
derland, tijdens de werkzaamheden aan de Marktenroute ter 
hoogte van de Koornbeursbrug een siergesp of -speld (afb. 
1). De vinder was zo vriendelijk de vondst af te staan aan 
het Stedelijk Museum "de Lakenhal", voor opname in de ver
zameling. 

afb. 1 
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De gesp is van messing gemaakt en bestaat uit een ronde 
ring, voor de helft platgehamerd, en voor de andere helft 
getordeerd. De doorsnede bedraagt 72 mm. 
Aan het getordeerde gedeelte is een 71 mm lange pen losjes 
bevestigd, zodat hij over de gehele lengte van dat ge
draaide gedeelte schuifbaar is. Aan een kant van het plat
te deel van de gesp bevinden zich twee vierpas-ornamenten, 
die daaraan geklonken zijn. 
Het is kennelijk de bedoeling geweest dat wanneer de gesp 
in gebruik is en de pen het kledingstuk vasthoudt, deze 
met de punt ongeveer halverwege de ruimte tussen de vier
pas-ornamenten op het platte deel van de gesp rust. 
Aan de (onversierde) achterkant van het platte deel be
vinden zich nog restanten van een zeer dunne laag zilver. 
Aan het gedraaide deel is geen zilver meer te zien, zodat 
onduidelijk is of dit deel ooit verzilverd is geweest. 
Omdat de punt van de pen en het getordeerde gedeelte van 
de gesp sporen van slijtage vertonen, kan men aannemen 
dat de gesp relatief veel gebruikt is en niet tot de han
delsvoorraad van een of andere koopman heeft behoord. 
De heer K.A. Citroen te Amsterdam, specialist op het ge
bied van decoratieve kunsten en vooral van sieraden, was 
zo vriendelijk mee te delen dat een vergelijkbaar voorwerp 
zich in het Musée de Cluny te Parijs bevond. 

Inderdaad wordt daar onder inv.nr. 12 743 een volledige 
ceintuur bewaard, met verguld zilveren beslag, en daar
aan bevindt zich een gesp, eveneens van verguld zilver, 
waarvan de diamter 69 mm bedraagt (afb. 2). 
De hele gordel is beschreven door I. Fingerlin, Gürtel des 
hohen und späten Mittelalters (3). Het zou gaan om in de 
Loire gedane vondsten, die pas later, in 1891, gerestau
reerd werden tot het geheel, zoals dat nu wordt bewaard. 
Fingerlin dateert gordel en beslag op 1320-40. 
Fingerlin vermeldt p.p. 84-85 een aantal documenten, waar
in dergelijke "fermails" zijn genoemd. Deze dateren uit de 
periode 1328-1360/68. 

afb. 
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Als voorbeeld moge dienen een fragment uit de inventaris 
van Lodewijk I hertog van Anjou, daterend uit 1360 of 1368: 
"1. Une sainture longue d'or et de perles pour nous, dont 
la toille est d'une bisette d'or faite en ceste manière: 
c'est assavoir que le mordant de ladite sainture est d'un 
ouvrage roont, en manière d'un fermail". 
Ook in rekeningen van de grafelijke ambtenaren in Holland 
uit de veertiende eeuw en in die van hoge adellijke heren, 
als Jan van Blois, heer van Gouda, Schoonhoven en Steyn, 
vinden we herhaaldelijk de aankoop van dergelijke riemen. 
Ook gordels of banden en tal van zilveren en gouden siera
den in die periode geleverd door goud- en zilversmeden uit 
plaatsen als Delft, Dordrecht en Middelburg (4). 
Het kan dus heel goed mogelijk zijn, dat de Leidse gesp 
een wat goedkopere bewerking is geweest van een zilveren 
gesp om aan een gordel of ceintuur te bevestigen, en dat 
de drager (of draagster) deze ergens in de veertiende eeuw 
heeft verloren bij de Koornbeursbrug. 
Het is echter ook mogelijk dat het stuk eerder is gemaakt, 
en ook een andere functie heeft gehad: in het Musée Saint-
Remi te Reims bevindt zich namelijk een beeld, afkomstig 
uit het bekende "Maison des Musiciens" te Reims. Deze 
beelden worden gedateerd eind dertiende eeuw. 
Een van de muzikanten draagt een tuniek, die aan de hals 
een opening vertoont, die met een ronde speld bijeen wordt 
gehouden (afb. 3). 

afb. 
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Dergelijke spelden heetten destijds ook "fermail", zoals 
blijkt uit de definitie die J. Evans geeft in A History 
of Jewellery 1100-1870 (S), en waarbij zij inventarissen 
uit 1272, 1299/1300 aanvoert. In alle gevallen gaat het 
om spelden gedragen door mannen. Pas na 1300 is er een 
verschuiving naar een volgende fase, waarbij de pen niet 
door de stof wordt vastgehouden, maar door een haakje: 
"Once the ring-brooch was no longer thought of as depen
ding on the pull of the stuff against the ring for holding 
the pin in place, the distinction hardly existed 
the ouch, or brooch formed of a roughly disc-shaped orna
ment affixed by a pin fastening with te catch, as a modern 
brooch is" (6). 

Het woord "fermail" is afgeleid van het Latijnse fir-
maculum ("sluitinkje") volgens de gezaghebbende M. de 
Laborde in zijn Notice des émaux, bijoux et objets 
divers, exposés dant les galeries du Musée du Louvre (7). 
"C'étaient, l'un et l'autre, une agrafe destinée à 
réunir en deux parties du vêtement, soit sur l'épaule, 
soit sur le col, soit sur la poitrine ....". 
Ofschoon onduidelijk is of het in Leiden gevonden voor
werp gebruikt is aan de hals (als in Reims) of aan een 
ceintuur (als het exemplaar in het Musée de Cluny te 
Parijs), is het ongetwijfeld een fraaie aanwinst voor de 
Lakenhal. In verband met de datering van het overige ma
teriaal langs de Marktenroute gevonden, kan de "fermail" 
of gesp in de eerste helft van de veertiende eeuw geda
teerd worden, hetgeen goed overeenkomt met de datering 
die Fingerlin geeft voor de gordel met gesp in het Musée 
de Cluny. 

Vertaling oud-Franse citaten: 

"De sluiting was een gordel waaraan, al naar gelang 
iemands status, een gouden of zilveren gesp beves
tigd was, omdat men destijds gewoon was geheel gou
den of zilveren gordels te dragen, afhankelijk van 
de rijkdom van de mannen of vrouwen." 

1. Voor ons een lange gordel van goud en paarlen, 
die is uitgevoerd in twee gouden delen en als 
volgt vervaardigd is: namelijk de gesp van voor
noemde ceintuur is gemaakt in de vorm van een 
rond voorwerp, op de wijze van een "fermail". 

M.L. Wurfbain 
Stedelijk Museum "De Lakenhal" 
Oude Singel 28-32 
2312 RA LEIDEN 
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Noten 

(1) Jehan Boutillier, Vlaams jurist, geboren circa 1340, 
overleden 1395/6. 

(2) De "fermail" was een gordel waaraan zich een "fermail" 
(of sluiting) van goud of van zilver bevond, volgens 
de rang der mensen, omdat men vroeger gewend was om 
gordels te dragen geheel van goud of van zilver, al 
naar gelang de rijkdom van de echtgenoten of hun ega's. 

(3) I. Fingerlin, Gürtel des hohen und späten Mittelalters, 
München 1971, p. 425 no. 364, afb. 502. 

(4) Zie de voorbeelden in Oud-Holland, 78 (1963), pp. 98, 
101 . 

(5) J. Evans, A History of Jewellery 1100-1870, Londen 
19702, p. 51. 

(6) id. p. 60. 

(7) M. de Laborde, Botice des émaux, bijoux, et objets di
vers, exposés dans les galeries du Musée du Louvre, II: 
Documents et glossaire, Parijs 1853, p. 312. 

afb. 1 

verzilverde messing gesp, circa 1320-40 
Stedelijk Museum "de Lakenhal", Leiden 
inv. 8471 
foto: A. Dingjan, Den Haag 

afb. 2 

zilveren gesp met gordel, circa 1320-40 
Musée de Cluny, Parijs 
inv. 12 743 
foto: Service de documentation photographique 

de la Réunion des musées nationaux, Parijs 

afb. 3 

beeld van een der muzikanten uit het zogenaamde 
Maison des musiciens, Reims, circa 1280 
Musée St.Remi, Reims 
foto: Bulloz, Parijs 
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afb. 1 twee t r ipb laden 2:3 

afb. 2 
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LAAT-MIDDELEEUWS SCHOEISEL 
UIT EEN BEERPUT IN DE LATIJNSE SCHOOL TE LEIDEN 

C. van Driel-Murray 

Bij restauratiewerkzaamheden in de Latijnse school te Lei
den werd in een beerput een hoeveelheid leerafval aangetrof
fen. Het vondstmateriaal dateert voornamelijk uit de late 
middeleeuwen, maar bevat ook enkele losse schoenzolen uit 
een meer recent verleden. De samenstelling van de vondst 
doet vermoeden dat de put zich vanaf het begin geleidelijk 
met afval gevuld heeft, waarna periodiek een grote hoeveel
heid vuil is uitgebaggerd. Doordat dit echter niet grondig 
geschiedde, bleef een aantal vroege en vrij volledige voor
beelden van schoeisel in het oorspronkelijke bezinksel op 
de bodem achter. 
Van het jongere schoeisel zijn slechts vier losse zolen 
- waarvan één van een laat-zeventiende-eeuwse damesschoen -
bewaard, zonder resten van daarbij passend bovenleer. Daar
uit kan worden afgeleid dat de latere vulling van de put 
grondiger werd verwijderd. Het oudste bezinksel op de bo-
demput werd daarbij echter niet verstoord. De buitensporig 
puntige zool (nr. 12, getekend aan de vleeszijde, in dit 
geval de naar onder gerichte zijde) is afkomstig van een 
met leer beklede, kurken of houten stillegang van een type 
dat vaak op vijftiende-eeuwse schilderijen afgebeeld staat. 
Het betreft hier de bovenbekleding, waar de voet op rustte. 
In de onderzijde van de zool zijn nog indrukken te zien van 
de koordjes waarmee het leren omhulsel rond de kurken-vul-
ling was bevestigd. Door de bewoners van dit specifieke 
gebouw schijnen - als de vondst daarvoor tenminste repre
sentatief is - houten trippen meer gebruikt te zijn. Behalve 
drie complete specimina zijn namelijk niet minder dan tien 
leren bovenstukken bewaard gebleven (afb. 1). Al deze trip-
bladen zijn effen, in tegenstelling tot de veertiende-eeuwse 
voorbeelden uit de Marktenroute, die in de meeste gevallen 
een versiering in de vorm van stiksel droegen. De uitein
den werden met nagels aan de houten zool bevestigd, waarbij 
aan de buitenzijde een strook leer ter versteviging werd 
aangebracht. Van de bewaard gebleven losse bovenstukken 
zijn in sommige gevallen de nagels uit het hout getrok
ken terwijl bij andere het leer gewoonweg is afgesneden. 
Het is mogelijk dat de leren bovenstukken van versleten 
schoenen verwijderd werden, omdat afvalhout meestal in de 
haard verdween. Brandend leer zou daarbij een bepaald on
aangename stank veroorzaken. De tien bovenstukken van de 
trippen zijn identiek. De punt van een zijde werd door een 
inkeping in de andere zijde gestoken en het geheel werd 
door een metalen pin vastgemaakt. Een restant van die pin
nen is nog slechts op twee exemplaren waar te nemen in de 
vorm van een roestplekje. Trippen werden door zowel mannen 
als vrouwen buitenshuis als overschoen gedragen, om de 
voeten tegen de modder en nattigheid op straat te bescher
men. 
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De negen min of meer complete schoenen (1) lijken uiterlijk 
sterk op elkaar (afb. 2). Allen zijn volgens hetzelfde patroon 
gesneden, hebben eenzelfde soort sluiting en komen overeen 
in de manier waarop de tong, de verstevigingen van de ve
tergaatjes, de contreforts en de afbiesrandjes genaaid zijn. 
Het stiksel van alle schoenen is netjes en regelmatig en 
telt tussen de drie en vier steken per centimeter. Het 
stiksel van de zool is gevarieerd, met een steeklengte 
(dit wil zeggen de afstand tussen twee steken) van 0,6 tot 
0,8 centimeter. 

Het bovenleer bestaat uit drie onderdelen, het voorblad en 
twee gelijke hielpanden die met een spannaad zodanig aan 
elkaar genaaid zijn, dat het stiksel aan de buitenzijde on
zichtbaar is. Deze uitvoering met een naad midden over de 
hiel ontbreekt volledig bij het veertiende-en vijftiende-
eeuwse schoeisel dat in Leiden en elders gevonden is. De 
oudere schoentypen werden daarentegen uit twee delen samen
gesteld: het voorblad en het achterblad, of werden vervaar
digd door voor- en achterpartij uit één stuk leer te snij
den, waarna het geheel rond werd gevouwen en met één enkele 
naad aan de zijkant van de voet werd genaaid. Indien van 
kleinere stukken leer gebruik werd gemaakt, waren er uiter
aard meer naden; maar men ging toch van hetzelfde principe 
uit. Door de toepassing van drie naden, die symmetrisch ge
plaatst werden, was het mogelijk de schoen nauwer om de voet 
te laten sluiten. De wijze waarop de onderdelen bij deze 
schoenen samengevoegd zijn, is dan ook de vrucht van een 
ontwikkeling die uit de praktijk voortkwam. Een driekante 
hielversterking werd aan de binnenzijde over de hielnaad 
genaaid om de schoen prettiger te laten zitten. Het voor
blad is hoog over de wreef gesneden, waarbij door het midden 
een split is gesneden met aan elke kant een paar vetergaten. 
Deze gaten zijn zo aangebracht dat twee in het eigenlijke 
voorblad en één in elk hielpand zijn geplaatst. 
Aan de binnenzijde van de schoen is een gespleten veter met 
het niet doormidden gesneden uiteinde in de schoen vastge
naaid; de veters werden door de vetergaten naar buiten ge
trokken. Vervolgens moest men ze van buitenaf door de te
genoverliggende vetergaten trekken. 

Hoewel het tamelijk onhandig lijkt veters aan de binnenzijde 
van de schoen te knopen, laten de nrs. 1 en 9 zien dat dit 
toch inderdaad het geval was. Boeren op schilderijen van 
Breughel lijken dit type schoeisel eveneens te dragen. 
Het kwetsbare deel van de schoen rond de vetergaten is ver
sterkt met een aan de binnenzijde aangebrachte strook leer. 
Door de gaten ter weerszijden van de naad aan te brengen, is 
een elegante oplossing gevonden voor het probleem van de 
spanning op de naden aan de zijkant, omdat nu de door het 
vastknopen veroorzaakte spanning over voorblad en hielpanden 
verdeeld wordt, terwijl de leren strook en het vetereinde 
bijdragen tot de versterking van de naad zelf. 

De bovenranden van het bovenleer werden afgewerkt met een 
smalle, leren bies die dubbelgevouwen werd en geheel rond 
de instap van de schoen genaaid werd. Fragmenten van deze 
bies zijn bewaard aan de schoenen nrs. 4, 8 en 9. Boven-
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dien was op nr. 2 het uiteinde van de bies nog aanwezig, 
doordat het door de chemische reacties in de beer aan de 
schoen vastgekoekt zat. Een driehoekige tong werd aan één 
zijde van het split vastgenaaid, waardoor de schoen geheel 
gesloten kon worden. Eén tong kon met zekerheid gepast wor
den op het stiksel van schoen nr. 2 en het is mogelijk dat 
de andere tong in de vondst bij nr. 3 hoort. Slechts de nrs. 
8 en 9 lijken geen tong gehad te hebben. 
Schoen nr. 5 is volgens een enigszins ander patroon gesne
den: er zou een kleine driehoek nodig zijn om een gat tussen 
het voorblad en het hielpand op te vullen. Misschien was het 
leer op die plek beschadigd en moest het verwijderd worden. 

Hoewel de schoenen sterk op elkaar lijken ten aanzien van de 
uitvoering van het bovenleer, zijn er twee nogal verschillen
de technieken voor de bevestiging van de zool toegepast. 
Bij de eerste techniek (de zogenaamde "retourné"—methode) 
wordt het bovenleer binnenste buiten aan de zool vastgenaaid, 
waarbij een smalle strook leer (de tussenrand) al dan niet 
tussen beide onderdelen kon worden aangebracht (vergelijk 
respectievelijk nrs. 5 en 6 met 2 en 4 zonder een dergelijke 
rand). Bij de vervaardiging moest het leer soepel en waar
schijnlijk zelfs nat zijn, aangezien de schoen na voltooi
ing moest worden gekeerd, zodat de buitenzijde inderdaad 
aan de buitenkant kwam te zitten. De meeste schoenen uit 
de hier besproken groep zijn volgens deze techniek vervaar
digd. 
In het geval van de beide puntige schoenen (nrs. 3 en 6) 
werden de uiteinden pas genaaid nadat de vrijwel voltooide 
schoen gekeerd was. De neus van nr. 5 was gevuld met een 
wollen of haren prop om hem in vorm te houden. De "retour-
né-schoen" werd gedurende de gehele periode van de middel
eeuwen gemaakt, ook al is het in onze ogen een weinig 
praktisch schoeisel geweest. De naad is niet erg sterk en 
moet snel gesleten zijn, doordat hij de grond raakte. Bo
vendien is de naad waarschijnlijk niet zo erg waterdicht. 
De enkelvoudige, dunne zool lijkt ook onvoldoende bescher
ming voor de voet te hebben geboden. Mogelijk is dit een 
verklaring voor de populariteit van de trippen. Niettemin 
pleit het langdurig vasthouden aan deze techniek voor de 
gedachte dat de schoen in de toenmalige omstandigheden goed 
voldeed. Bij twee schoenen zien we echter een ontwikkeling 
van de "retourné"-techniek, die nauwer aansluit bij de 
methoden van schoenfabricage die tegenwoordig toegepast 
worden. 

Gelukkig zijn de schoenen nrs. 8 en 9 in deze groep het 
meest volledig bewaard gebleven. In de doorsnede kunnen 
we zien dat de schoenmaker op het vindingrijke idee geko
men was om de tussenrand breder te maken en te gebruiken 
om een tweede zool onder aan de schoen te bevestigen. Het 
bovenleer is zelf volgens de oude "retourné"-methode aan 
de binnenzool bevestigd en het enige verschil met de 
andere schoenen bestaat hierin dat de naad niet langer 
op de grond rust, maar door een buitenzooi beschermd 
wordt. Bij beide voorbeelden bestond de buitenzooi uit 
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twee stukken die onder het geleng losjes aan de binnen-
zool vastgestikt waren. Schoenen met een buitenzooi waren 
niet alleen beter waterbestendig, maar konden ook gemak
kelijker hersteld worden en gingen waarschijnlijk langer 
mee. In een nog later stadium realiseerde men zich dat 
het niet langer nodig was de schoen binnenste buiten te 
keren, aangezien de (verbrede) rand gebruikt kon worden 
om alle onderdelen aan elkaar te verbinden. Ten gevolge 
daarvan verdween de "retourné"-schoen om plaats te maken 
voor de tot op heden gebruikte schoen met de doorgenaaide 
rand. 
Binnen de besproken groep schoenen, die overigens met ui
terlijk vrijwel identiek bovenleer zijn uitgevoerd, is de 
verscheidenheid aan uitvoeringen van de neusvorm een op
merkelijk kenmerk. De vorm loopt uiteen van de extreme 
punt van nr. 3 tot de bredere, ronde neus van de nrs. 8 
en 9. De neusvorm is één van de belangrijkste uiterlijke 
karakteristieken op het gebied van de schoenmode. Een 
langere periode met puntig schoeisel bereikte zijn abso
lute hoogtepunt met de modegrillen van de zestiger en ze
ventiger jaren van de vijftiende eeuw. Daarna kwam de na
druk te liggen op het andere uiterste in de vorm van 
schoenen met buitensporig brede neuzen (Kühmäuler) uit de 
negentiger jaren van de vijftiende en de eerste jaren van 
de zestiende eeuw. Toch hadden deze overdreven vormen nooit 
het alleenrecht. Schilderijen uit de laatste decennia van 
de vijftiende eeuw laten zien, hoe zowel de puntige als de 
brede schoenen naast de rondere vormen gelijktijdig bleven 
bestaan. 
In onze vondst ontbreken de zestiende-eeuwse schoenen met hun 
stompe neuzen. Naast dit gegeven wijst ook de combinatie 
van gematigd puntig schoeisel met schoenen met brede neuzen 
op een datering omstreeks 1500, welke overeenkomt met de 
globale datering van de technologische innovatie met be
trekking tot de bevestiging van de buitenzooi. 

In geheel Europa kunnen we rond 1500 een dergelijk experi
menteren met de vervaardigingswijze van het schoeisel waar
nemen (J. Thornton, Museum Assistant's Group Transactions 
12, 1973, 9-11). 

De beste documentatie is echter afkomstig uit de archeolo
gische vondsten uit Noord-Europa. De zoolvormen zijn zo 
uiteenlopend, dat het moeilijk is een vergelijking van de 
schoenmaat uit te voeren. De puntige neuzen van de schoe
nen 2, 3, 5, 6 en 7 zijn duidelijk voorbij de tenen uit
gelopen, terwijl de zolen met ronde neuzen waarschijnlijk 
nauwkeuriger de voet weerspiegelen. De punten van zowel 
1 als 7 waren omhoog gedraaid en in het bovenleer vast
genaaid, zodat deze ogenschijnlijk puntige schoenen in 
feite tot schoenen met ronde neuzen gemaakt werden. De 
schoenen die van een binnen- en een buitenzooi voorzien 
waren, hebben meer ruimte rond de voet vrijgelaten. Nr. 
8 heeft een beduidende zwenking in de vorm, in tegen
stelling tot anderen die alleen voor een voet met een wat 
rechtere lijn vervaardigd zijn. Wanneer we de werkelijke 
afmetingen van de zolen even buiten beschouwing laten en 
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slechts de leest als zodanig vergelijken, kunnen we zien 
dat de schoenen 5 en 6 waarschijnlijk voor voeten van de
zelfde maat gemaakt zijn, waarbij nr. 6 de langste punt 
heeft. Een mogelijke voetlengte van 20,7 cm tegenover een 
zooilengte van 24 respectievelijk 25,6 cm. 
Nr. 1 is slechts iets kleiner dan nr. 2; maar het is niet 
waarschijnlijk dat beide schoenen eigendom van één 
persoon zijn geweest, gelet op de gezwenkte vorm van nr. 2. 
De modebewuste middeleeuwer die zich met de puntige schoen 
nr. 3 geschoeid heeft, kan ook eigenaar van schoen nr. 4 
met de ronde neus geweest zijn. Beide schoenen hebben een 
tamelijk rechte voetvorm, met een uit de voetafdruk in nr. 
4 af te meten voetlengte van 20,1 cm. Er zijn geen paren 
bewaard gebleven en we lijken over het schoeisel van ten
minste zeven en waarschijnlijk zelfs acht verschillende 
individuen te beschikken. Deze groep schoenen uit een 
beerput in de Latijnse School illustreert treffend de 
wijze waarop de zachte "retourné"-schoen van de middel
eeuwen werd opgevolgd door de steviger schoen met de bin
nen- en buitenzooi van de nieuwe tijd. Het moet een ge
leidelijk proces geweest zijn en het is moeilijk voorstel
baar hoe dergelijke innovaties verwezenlijkt konden worden 
in het licht van de toenemende strakke en conservatieve 
gildereguleringen. Het is onmogelijk de vraag te beantwoor
den waarom juist op dit moment de schoenmakers de buitenzooi 
uitgevonden hebben. Werd het klimaat kouder of natter? Be
reikten de mensen eenvoudig een hogere levensstandaard, waar 
ook dergelijk comfort bij hoorde? Of maakte het verharden 
van de straten, dat de schoenen met enkelvoudige zolen te 
ongerieflijk werden om te dragen? 

De beantwoording van dergelijke vragen zal slechts mogelijk 
zijn, wanneer de waarnemingen in geïsoleerde vondsten als 
deze aan nadere (kunst)historische en archeologische gege
vens gerelateerd kunnen worden (2). 
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C A T A L O G U S 

Linker "retourné"-schoen. Met uitzondering van de tong, 
onderrand en afbiesrand compleet. Driehoekig voorblad; 
teruggevouwen, puntige, neus, waardoor de schoen eigen
lijk een ronde neus had. Twee bijgesneden hielpanden; 
een met de vleeszijde naar beneden genaaid contrefort; 
twee paar vetergaten, versterkt met een D-vormig stuk 
leer, dat met de vleeszijde naar beneden aan de binnen
zijde over de zijnaad genaaid was; een gespleten veter 
is door de bijbehorende gaten geregen bewaard gebleven. 
Zooiafmetingen: 24.9/8.0/3.0/3.9 cm.(3). Materiaal: 
runderleer. 

Linker "retourné"-schoen als nr. 1, waaraan een hielpand 
en het contrefort, maar de afbiesrand, vastgekoekt aan 
het split van het voorblad bewaard is gebleven. De tong 
past op de overblijfselen van het stiksel. Twee dwars-
sneden in het voorblad in verband met de pasvorm. Uit het 
feit dat het bovenleer precies op de zool past, mag wor
den afgeleid dat geen rand was toegepast. 
Zooiafmetingen: 24.8/8.8/3.6/4.5 cm. Materiaal: geite
leer. 

Rechter "retourné"-schoen als nr. 1, waaraan een hielpand, 
de tong, de vetergatversiering, de afbiesrand en het me
rendeel van de veters ontbreken. Het contrefort is met de 
vleeszijde naar beneden vastgenaaid. Het bewaard gebleven 
hielpand is bijgesneden. De randen van het voorblad zijn 
aan beide zijden afgesneden, waarbij stiksel van een her
stelling bij de beschadiging op de plaats waar de zool 
bevestigd was, waarneembaar is. De spitse neus is na de 
voltooiing van de schoen afzonderlijk genaaid/gestikt. 
Zooiafmetingen 28/8.5/4.2/5.6 cm. Materiaal: runderleer. 

Rechter "retourné"-schoen als nr. 1, waarvan één zijde van 
het voorblad gescheurd is. Overigens compleet, met het 
contrefort en de vastgekoekte afbiesrand in situ. Het 
precies op elkaar passen van zool en bovenleer wijst erop 
dat de schoen zonder rand gemaakt was. 
Zooiafmetingen: 25.6/8.8/3.8/4.5 cm. Materiaal: geiteleer. 

Linker "retourné"-schoen als nr. 1, waaraan de hielpanden 
ontbreken. De brede onderrand zit aan de zool vastgekoekt. 
De neus was verstevigd met een prop wol of haar. 
Zooiafmetingen: 23.9/7.7/2.7/3.9 cm. Materiaal: runder
leer. 

Linker "retourné"-schoen als nr. 1, waarvan een groot 
deel van de rand en een deel van het bovenleer aan de 
zool gekoekt was. Een hielpand ontbreekt. De binnenzijde 
van het voorblad is weggesneden, de bovenzijde van het 
resterende hielpand is bijgesneden. De helft van het 
contrefort is bewaard gebleven. Spitse punt van het 
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bovenblad na de voltooiing van de schoen van buitenaf 
vastgenaaid. 
Zooiafmetingen: 25.6/6.7/2.7/4.5 cm. Materiaal: runder
leer. 

Linker "retourné"-schoen, waarvan slechts de voorzijde 
van zowel zool als bovenleer over zijn. Een groot deel 
van de instap van het voorblad en van de zijkant is be
schadigd; maar het uiteinde van het split in het voor
blad en het stiksel van de uiteinden van de afbiesrand 
zijn in voldoende mate bewaard gebleven om het boven
leer te kunnen identificeren als van hetzelfde type 
als nr. 1. Zowel zool als bovenleer waren oorspronke
lijk voor een puntige schoen gesneden. Bij het naaien 
werden de punten echter naar binnen vastgezet, waardoor 
een schoen met een ronde neus ontstond. 
Zooiafmetingen: (18)/8.3/2.6/(-) cm. Materiaal: runder
leer. 

Rechter "retourné"-schoen met een buitenzooi, die door 
een stiksel aan de onderrand is bevestigd. De afbiesrand. 
vetergatversteviging, veters, een groot deel van de rand 
en de hak van de buitenzooi ontbreken. Het bovenleer 
heeft veel gemeen met nr. 1, maar de rand is breder uit
gevoerd om de buitenzooi aan te kunnen naaien, terwijl 
de binnenzool is gesneden uit veel dikker en stijver 
leer dan dat van de eenvoudige "retourné"-schoen. De 
binnenzool is aan de onderzijde niet versleten. De bui
tenzooi is gemaakt uit dik leer, met de vleeszijde op de 
grond met afgeschuinde randen om goed op de onderrand 
aan te sluiten. Een diepe snede en een schaafplek bij 
het geleng suggereren dat de zool oorspronkelijk uit 
twee delen was vervaardigd, waarbij het achterste deel 
over het voorste heen lag en losjes met een boorsteek 
bij het geleng aan de binnenzool was vastgezet. 
Zooiafmetingen: binnenzool: (26(/8.2/3.9/5.5 cm. 

buitenzooi: (18.7)/9,8/4.4/(-) cm. 
Materiaal: runderleer. 

Linker "retourné"-schoen met een buitenzooi, die door een 
stiksel aan de onderrand is bevestigd, zoals nr. 8. Vrij
wel compleet op het voorste deel van de buitenzooi en een 
deel van de onderrand na. De buitenzooi is wederom in 
twee delen vervaardigd en het hakgedeelte is bij het ge
leng aan de binnenzool vastgenaaid. 
Zooiafmetingen: binnenzool: 27.4/8.7/3.2/5.3 cm. 

buitenzooi: 10/-/-/6.7 cm. 
Materiaal: runderleer. 

10 Voorblad van een lage schoen met het stiksel van een tong 
over de wreef en van de versteviging aan de vleeszijde in 
de hoek. Losgesneden van de zool. 
Afmetingen: teen tot instap 20,5 cm, breedte over de wreef 
19,5 cm. Materiaal: runderleer. 
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11 Rechterhielpand van een linkerschoen als 1, met stiksel 
van een contrefort en een nog aanwezig fragment van een 
gespleten veter. 
Afmetingen: 15.5 x 12 cm. Materiaal: runderleer. 

12 Binnenzool van een kurken stillegang, waarschijnlijk voor 
een rechtervoet. Het leren omhulsel van de kurken vulling 
werd op zijn plaats gehouden door koordjes, waarvan de 
indrukken in de onderzijde van de zool nog zichtbaar zijn. 
De zool werd bevestigd door middel van een boorsteek. 
Op de hiel lijkt een verstelstuk ingezet te zijn. 
Zooiafmetingen: (30.8)/8.3/3.5/5.2 cm. Materiaal: runder
leer. 

13 Tong van stijf leer wellicht behorend bij schoen nr. 3. 
Afmetingen 12.2 x 11 cm. Materiaal: runderleer. 

Noten 

(1) Het schoeisel werd gereconstrueerd uit de afzonderlijk 
bewaard gebleven onderdelen. Nadat zoveel mogelijk stuk
ken op en aan elkaar waren, bleven enkele losse stukken 
over, die hier niet besproken worden, met uitzondering 
van de vier fragmenten die in de vondstbeschrijving als 
de nrs. 10 tot en met 13 zijn opgenomen. Verder betrof 
het: vier zolen van "retourné"-schoenen, twee hielran-
den en een contrefort, die nergens aan bleken te passen. 
Van schoeisel uit de periode na de middeleeuwen: vier 
voorstukken van buitenzolen, een hielsteun, twee van de 
voorrand van een zool gesneden stroken en een geleng 
van een schoen met een hak. Tevens een aantal niet be
schreven riemfragmenten. 

(2) Ik ben de Archeologische Begeleidingscommissie en voor
al mevr. H. Suurmond-van Leeuwen dankbaar voor het be
schikbaar stellen van het materiaal. Dr. D.E.H, de Boer 
ben ik zeer erkentelijk voor zijn opmerkingen en voor 
de vertaling vanuit het Engels. 

(3) De gegeven afmetingen betreffen: lengte en breedte onder 
de bal, breedte bij het geleng en breedte onder de hiel, 
waarbij onvolledige afmetingen tussen haakjes worden ge
geven . 

drs. C. van Driel-Murray 
Albert Egges van Giffen instituut voor Prae- en Proto-
historie (IPP) Singel 453, 1012 WP Amsterdam. 
Telefoon 020-525.4325 
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English Summary 

Nine virtually complete shoes from the bottom of a cess
pit in the Latin School, Leiden, though identical in outward 
appearance, display differences in construction and toe shape 
which suggest a date of around 1500. 
Seven of the shoes were of "turnshoe"-construction (two of these 
did not possess a rand), while two others, nos. 8 and 9, show 
a development towards the welted construction. Here, though the 
upper is sewn to the insole in the usual turnshoe manner, an 
outer sole (made in two sections) has been attached to the 
rand, which is now much wider than previously. The shape of 
the toes varies from pointed to round, and in some cases the 
points have been sewn back to form round toe shoes. The point 
of no. 5 was stuffed with a wad of wool or hair. Ten undecorated 
patten tops were also found, along with the top part of a 
leather covered cork patten (no. 12). 
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MESHEFTEN, KAARDEKAMMEN EN GLISSEN 

Louise H. van Wijngaarden-Bakker 

Benen gebruiksvoorwerpen zal men in de meeste Neder
landse huishoudens van tegenwoordig niet meer vinden. 
Sommigen zullen nog messen met benen (of hertshoornen) 
heften hebben en misschien nog benen eierlepeltjes. 
In de middeleeuwen was dit heel anders. Been was een 
veel gebruikte grondstof voor de hele reeks van ge
bruiksvoorwerpen en in iedere stad vond men een aan
tal beensnijders. Dat deze handwerkslieden bijzonder 
fraaie voorwerpen konden maken wordt wel aangetoond 
door de twee benen mesheften die tezamen met een aan
tal andere benen voorwerpen door leden van de AWN bij 
de werkzaamheden aan de marktenroute werden gevonden 
(zie Suurmond-van Leeuwen 1980, 17-18). De hieronder 
beschreven archaeologica dateren globaal uit de eerste 
helft van de veertiende eeuw. 

Mesheften (fig. 1) 

De beide benen mesheften vormen elk een helft van het 
oorspronkelijke heft. De twee helften omsloten en be
schermden de plaatvormige angel van het mes en waren 
elk met vier nagels (waarvan er bij één exemplaar nog 
twee aanwezig zijn) aan elkaar verbonden. De heften 
dragen aan de bovenzijde en aan de zijkanten een punt-
cirkelversiering. Zowel enkele cirkelpunten als wat 
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grotere dubbele cirkelpunten komen voor. Waar het heft 
aansluit op het lemmet en men bij houten en hertshoor
nen heften vaak een aparte heftbeschermer vindt (Baart 
e.a. 1977), is bij de Leidse exemplaren een drietop-
pige versiering aangebracht. Alhoewel de beide heften 
niet geheel gelijk zijn,tonen zij toch wel zoveel 
overeenkomst, dat ze misschien uit dezelfde werkplaats 
zouden kunnen komen. 
Afmetingen: heft 1 lengte 10,1 cm; grootste breedte 2,3 cm 

heft 2 lengte 9,7 cm; grootste breedte 2,3 cm 

Kaardekammen (fig. 2) 

Wolkaarderskammen werden gebruikt om voor het spinnen de 
kortere wolharen van de wolmassa te scheiden en de langere 
wolharen recht en evenwijdig uit te strekken. Voor de ver
vaardiging van deze kammen werden over het algemeen de 
middenhands-of -voetsbeenderen van runderen gekozen, aan
gezien deze botten een dikke wand en een kleine mergholte 
bezitten. 

Het middenhandsbeen (metacarpus) is iets breder dan het 
middenvoetsbeen (metatarsus) en hieruit kon dan ook een 
bredere kam vervaardigd worden. Bij de Leidse exemplaren is 
dit duidelijk te zien: er is een breed type (vervaardigd uit 
een metacarpus) met een breedte van 54 mm en een smaller type 
(vervaardigd uit een metatarsus) met breedtes van respectie
velijk 36, 32, 31 en 31 mm. De tanden van de kammen zijn ont
staan door insnijdingen in het bot en aan de bovenzijde is 
steeds een rond ophanggaatje gemaakt. 
Vergelijkbare kaardekammen werden o.a. gevonden in Aardenburg 
(11e-12e eeuw), Coudorpe (11e eeuw), Amsterdam (14e eeuw), 
Haarlem (13e-15e eeuw), Zwolle (9e-12e eeuw) en de Friese 
terpen (8e-10e eeuw) (zie Trimpe Burger, 1965-66; Baart e.a. 
1977; van Wijngaarden-Bakker, 1980; van Beek en van Vilste-
ren, 1980; Roes, 1963). Uit Aardenburg, Coudorpe, Amsterdam, 
Haarlem en Zwolle is steeds maar één exemplaar bekend. Dat 
er in Leiden vijf exemplaren gevonden zijn, houdt zeer waar
schijnlijk verband met de belangrijke lakenindustrie die 
daar in de veertiende eeuw opkwam (Posthumus, 1908). 
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Glissen (fig. 3) 

In totaal werden bij het materiaal van de marktenroute negen 
glissen aangetroffen, waarvan een aantal reeds beschreven is 
(Suurmond-van Leeuwen, 1980 en van Wijngaarden-Bakker, 1980a). 
Hieronder volgt in schematische vorm een overzicht van de 
vondsten. 

dier
soort bot aantal 

aantal met 
doorboring lengte (cm) 

Paard 

Rund 

metacarpus 

metacarpus 

metatarsus 

3 

5 

1 

1 

5 

21,5; 21,0; (17,0)* 

25,0; 23,5; (21,5); 

21,0 

( ) = lengte van fragment 

De doorboorde exemplaren dragen, voorzover dit na te gaan is, 
slechts één doorboring in loodrechte richting op het glijvak 
en met een breedte variërend van 7 tot 14 mm. Slechts bij één 
exemplaar is de doorboring niet door en door. De glissen met 
loodrechte doorboring werden toegepast als glijders onder 
sleden, terwijl die zonder doorboring als 'schaatsen' werden 
gebruikt, waarbij men zich met een prikstok voortbewoog. 

fig. 3 
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Jacobi, die een speciale studie van de Nederlandse glissen 
maakte, vermeldt dat de vroegste met zekerheid gedateerde 
Nederlandse exemplaren uit de 7e-8e eeuw stammen. In Duits
land en Skandinavië zijn echter reeds exemplaren uit de Be-
Se eeuw bekend. In afgelegen delen van Europa ging het ge
bruik van glissen door tot in het begin van de vorige eeuw 
(Jacobi, 1976). Jacobi, die een paar paardenmetatarsi ge
bruikte voor een schaatsproef, concludeerde dat 'de glissen 
zeer comfortabel zitten en dat het mogelijk is vrij rede
lijk te sturen'. De proef toonde tevens aan dat glissen 
zeer snel slijten (Jacobi, 1976). 

Naald (fig. 4) 

Een benen naald met een lengte van ruim 15 cm, en een ophang-
gaatje met een diameter van slechts 2 mm op 2 cm van de top 
is waarschijnlijk gebruikt voor het nettenboeten. Vis vormde 
een belangrijk deel van de voeding van de Leidse bevolking in 
de veertiende eeuw (van Wijngaarden-Bakker, 1980a) en de 
vondst van de boetnaald is een aanwijzing dat nevenactivitei
ten van de visvangst mogelijk in de stad werden uitgevoerd. 

Dobbelsteen (fig. 5) 

Bij het materiaal dat afkomstig was uit de Aalmarkt kwam een 
piepklein, benen dobbelsteentje te voorschijn. In tegenstel
ling tot onze tegenwoordige dobbelstenen draagt dit steentje 
de 6 tegenover de 5 en de 2 tegenover de 1. De 3 en de 4 
staan op de normale wijze tegenover elkaar. De ogen, in de 
vorm van puntcirkels, zijn met zorg aangebracht. Een verge
lijkbaar dobbelsteentje zowel wat betreft afmeting als plaat
sing van de ogen werd gevonden in Amsterdam en dateert uit de 
eerste helft van de veertiende eeuw (Baart e.a., 1977). 
Afmeting dobbelsteen: 4,3 x 4,6 x 4,6 mm. 

Koten (fig. 6) 

Een eerste kootje (phalanx I) afkomstig van een rund draagt 
aan de voorzijde een slordig ingekraste versiering bestaande 
uit een vierkantje waarbinnen een kruis en een dwarsstreepje. 
De koot vertoont aan alle zijden onregelmatige slijtagespo-
ren. Dit bot werd gebruikt bij het kootspel, een spel waarbij 
de koten tegen een muur werden gezet en de spelers beurte
lings proberen met een werpkoot een aantal koten omver te 
werpen. Vergelijkbare, versierde koten werden aangetroffen 
bij de opgraving onder de Sint Olofskapel in Amsterdam (Baart 
en van Wijngaarden-Bakker, 1972). 

Een tweede koot, een phalanx I van een jong rund, vertoont een 
groot aantal willekeurig aangebrachte, dwarse insnijdingen op 
de voorzijde, met in het midden een onregelmatig gat, dat ont
staan lijkt te zijn door deze insnijdingen. Een vergelijkbaar 
stuk, doch zonder gat, werd gevonden aan de Nes te Amsterdam 
(datering eerste helft veertiende eeuw, Baart e.a., 1977). Het 
Leidse bot vertoont verder geen slijtagesporen ontstaan door 
het omverwerpen, zodat het niet waarschijnlijk lijkt dat deze 
koot ook gebruikt is bij het spel. Het lijkt er eerder op dat 
het diende als ondergrond voor een hakbeweging. 

64 



Overige voorwerpen (fig. 7) 

Een metacarpus van een rund vertoont zowel aan de voor- als 
achterzijde een in de lengterichting over een afstand van 
circa 8,5 cm enigszins hol uitgesneden vlak. Bij geringe ver
groting zijn duidelijk fijne, in de lengterichting parallel 
verlopende slijpsporen te onderscheiden. 
Zo te zien is eerst de achterzijde van het bot gebruikt tot 
het zover afgesleten was dat de mergholte tevoorschijn kwam, 
waarna de voorzijde gebruikt werd. Waarvoor een dergelijk bot 
gebruikt werd is mij onbekend; ik houd mij van harte aanbevo
len voor suggesties van de zijde van de lezers. 
Lengte metacarpus: 21 cm. 
Een tweede voorwerp bestaat uit een circa 6,5 cm lange cylin-
dervormig fragment dat is gezaagd uit het middendeel van de 
metatarsus van een rund. Het fragment vertoont geen gebruiks
sporen en is mogelijk een nog niet gereed voorwerp of een 
afvalproduct van de beenindustrie. 

Dr. L.H. van Wijngaarden-Bakker 
Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Proto-
historie (IPP) Singel 453, 1012 WP Amsterdam 
Telefoon 020-525.4325 

fia. 4 

fig. 5 

fig. 6 fig. 7 

65 



Literatuur 

- J.M. Baart en L.H. van Wijngaarden-Bakker, 1972. "Spelen 
bij de poort". 
in: H.H. van Regteren Altena (ed.), Vondsten onder de Sint 
Olofskapel, Amsterdam, pp. 28-33. 
J. Baart e.a., 1977. Opgravingen in Amsterdam. Haarlem 
1977. 

- H.W. Jacobi en V.T. van Vilsteren, 1980. "Van Karel de 
Grote tot Karel de Vijfde". 
in: Overig sselsche Historische Bijdragen 55,1980, pp. 5-93. 

- H.W. Jacobi, De Nederlandse glissen. Doctoraalscriptie IPP, 
Amsterdam, 1976. 

- N.W. Posthumus, , 1908-1939. De Leidsche lakenindustrie. 
's-Gravenhage, 1908-1939. 

- A. Roes, 1963. Bone and antler objects from the Frisian 
terp-mounds. Haarlem, 1963. 
H. Suurmond-van Leeuwen, 1980, "Verslag over het jaar 
1979". 
in: Bodemonderzoek in leiden, Leiden, 1980, pp. 7-34. 

- J.A. Trimpe Burger, 1965-66. "Korte vondstberichten uit 
Aardenburg II". 
in: Berichten R.O.B. 15-16, 1965-66, pp. 211-218. 
L.H. van Wijngaarden-Bakker, 1980. "Botten uit de opgra
ving in het 'Brinkman-comp lex', Grote Markt, Haarlem", 
in: Haarlems Bodemonderzoek 12, 1980, pp. 53-58. 
L.H. van Wijngaarden-Bakker, 1980a. "Heb je wel gehoord 
van die holle, bolle Gij s - veertiende-eeuwse dierenres
ten uit Leiden", 
in: Bodemonderzoek in Leiden, Leiden, 1980, pp. 45-50. 

Lijst van afbeeldingen 

Fig. 1 Benen mesheften, schaal 1:1. Tekening IPP (B. Donker) 

Fig. 2 Benen kaardekammen, schaal 1:2. Foto IPP (F. Gijbels) 

Fig. 3 Glissen. Vervaardigd uit v.l.n.r. een metatarsus van 
een paard, een metatarsus van een rund en uit een 
metacarpus van een paard (2x). Schaal 1:2. 
Foto IPP (F. Gijbels) 

Fig. 4 Benen boetnaald. Schaal 1:2. Foto IPP (F. Gijbels) 

Fig. 5 Benen dobbelsteentje. Schaal 2:1. Foto IPP (F. Gij
bels) 

Fig. 6 Versierde koot. Schaal 1:1. Foto IPP (F. Gijbels) 

Fig. 7 Rundermetacarpus met slijpsporen. Foto IPP (F. Gij-
bels) 

66 



VAN VROUWEKAPEL TOT VROUWEKERK 

D.E.H, de Boer, H.H. Vos 

Meer nog dan voor enige andere periode geldt voor de 
aanvangsperiode der Hollandse steden dat voor een beter 
inzicht in de ontwikkeling van gebouwen, instellingen 
en levensomstandigheden een combinatie van archeologisch 
en historisch onderzoek tot onverwachte resultaten kan 
leiden. Een confrontatie van de vaak schaarse gegevens 
draagt er soms toe bij dat losse stukjes van de histo
rische legpuzzel ineens lijken te passen. Ook al blijft 
de weergave van de prent onvolkomen, toch wordt op die 
wijze iets van het verloren beeld ontsluierd. 
In deze bijdrage zal worden getracht vanuit de twee on
derscheiden invalshoeken een nieuw licht te werpen op de 
vroegste geschiedenis van de Vrouwekerk in de Haarlemmer
straat te Leiden. 

In de jaren tussen 1347 en 1355 was door de stad Leiden 
gretig gebruik gemaakt van de tijdelijke verzwakking van 
het grafelijk gezag in Holland in de periode van het uit
breken der Hoekse en Kabeljauwse twisten. 
Een strook grond ten noorden van de Oude Rijn was omvest 
en bij de stad getrokken. Ten dele was dit oorspronkelijk 
grondgebied van Leiderdorp, ten dele van Oegstgeest, welke 
ambachten in de Mare aan elkaar grensden (1). 
Het ging niet slechts om onbebouwd terrein, hoewel de lan
den langs de Rijn nog voor een belangrijk deel voor land
bouw en veeteelt gebruikt werden (2). Op het punt waar de 
Mare in de Rijn stroomde, hadden zich al lang tevoren men
sen gevestigd. De aanvang van de geschiedenis van die pril
le nederzetting Marendorp is in de mist der tijden verbor
gen, maar opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat aan het 
eind van de dertiende eeuw - juist ook de periode waarin 
de bewoning op het Waardeiland zich gingen uitbreiden -
in Marendorp kleinschalige, lokale nijverheid tot ontwik
keling kwam. Een voorbeeld daarvan is de pottenbakker, 
waarvan het afvalmateriaal in 1978 werd opgegraven (3). 
De bewoners van de kleine nederzetting die zich zo onder 
de rook van Leiden ontwikkelde, bleven kerkelijk en ju
ridisch voorlopig vallen onder de parochies en schoutam
bachten Oegstgeest en Leiderdorp. Het feit dat zich ter 
plaatse een leefgemeenschap had ontwikkeld, die los was 
komen te staan van de oorspronkelijke moedergemeenten, 
vond in de eerste helft van de veertiende eeuw erkenning, 
doordat een afzonderlijk schoutambt Marendorp in het le
ven werd geroepen (4). Vanaf de stichting van de Hoogland
se Kerk, die in 1315 als bijkerk van de parochiekerk van 
Leiderdorp werd gewijd, konden de inwoners van het gebied 
ten oosten van de Mare daar ter kerke gaan. Het is de 
vraag in hoeverre ook voor de bewoners van het gebied 
ten westen van de Mare een dergelijke voorziening werd 
getroffen en wanneer die gedateerd kan worden. 
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Over het moment waarop in de latere bon Overmare Land-
zijde een kapel verrees, die later tot parochiekerk van 
de Onze Lieve Vrouweparochie zou worden verheven, bestaat 
in de literatuur grote onzekerheid (5). Voor alle auteurs 
staat slechts vast, dat in 1364 door de abdis van Rijns
burg toestemming werd gegeven tot afsplitsing van de 
nieuwe parochie van het kerkelijk gebied van Oegstgeest. 
Dankzij de medewerking van het Leidse stadsbestuur, dat 
sinds tien jaar in dit stadsdeel de scepter zwaaide, en 
de pastoor van Oegstgeest, kon in 1365 de Vrouwekapel 
tot Vrouwekerk gewijd worden. In de oorkonden, waarin de 
verschillende autoriteiten hun medewerking toezeggen, 
wordt gesproken van de "capelle die nu ghesticht ende 
ghemaect is" en over "deser nyewer kerke" (6). 

Buiten deze gegevens was er slechts een omstreden mede
deling bij Van Mieris, die stelde dat omstreeks 1330 bo
men in de hof van het Catharinagasthuis in de Breestraat 
gerooid werden, om als heipalen te dienen voor de bouw 
van de Vrouwekapel. Aangenomen werd dat Van Mieris hier 
het slachtoffer van een vervalsing geworden was (7). 
Daarom bleef men in het algemeen vasthouden aan een mo
ment in of kort voor 1364 als aanvangsdatum van de Vrou
wekapel, met hoogstens een zekere bereidheid te geloven 
in het bestaan van een oudere kapel, die omstreeks 1364 
voor nieuwbouw had moeten wijken (8). 
Zowel de gegevens uit de in 1979-1980 verrichte opgraving, 
als een analyse van onbekende archivalische bronnen voegen 
thans nieuwe elementen toe aan de ontwikkeling van Vrou
wekapel tot Vrouwekerk. 

In de eerste helft van de veertiende eeuw moet in Marendorp 
een kapel van enige importantie gestaan hebben, gewijd aan 
Onze Lieve Vrouwe. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat 
in die periode de vorming van een eigen vermogensbestand 
op gang was gekomen. Voor het beheer van een dergelijk ver
mogen, waren in vrijwel alle middeleeuwse parochiekerken 
leken ingeschakeld, die onder de titel kerkmeesters zorg 
droegen voor de administratie van het bezit aan onroerend 
goed en renten en voor onderhoud en nieuwbouw van het kerk
gebouw. Voor een klein hulpkapelletje is het bestaan van 
een zelfstandig kerkmeesterscollege heel wat minder aan
nemelijk dan voor een grotere kapel met haast parochiale 
functies. 

Door een gelukkig toeval is, ondanks het ontbreken van een 
afzonderlijk archief van de kerkmeesters van de Vrouwekerk 
(9), een aantal documenten bewaard gebleven, waaruit de 
activiteiten van eigen kerkmeesters blijken. 
In het Weeshuisarchief bevinden zich - ingeschreven in de 
oudste cartularia van de Heilige Geestmeesters - enkele 
stukken uit 1356, waarin de beheerders van de Vrouwekapel 
eigendomsrechten op enkele renten overdragen aan de Heilige 
Geestmeesters (10). Bij die stukken zijn ook de retroacta 
opgenomen. Daaruit blijkt dat deze renten in de jaren 1344 
tot en met 1347 in het bezit van de Vrouwekapel gekomen 
waren. 
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In de meeste gevallen zou een dergelijk bezit eigendom 
van de Vrouwekerk gebleven zijn, maar dergelijke overdrach
ten zijn ook van de kerkmeesters van de Pieterskerk en de 
Hooglandse kerk bekend (11). In ons geval vullen zij op 
gelukkige wijze een leemte in de kennis betreffende het 
oudste godshuis in de latere Vrouweparochie op. 

Op de woensdag voor St. Bonifacius, dit wil zeggen 2 juni 
1344, verscheen Claes die Welighe voor de Leidse schepenen 
om een acte op te laten maken van de verkoop van een jaar
rente op zijn huis aan de Oude Rijn. De kopers waren Dieric 
den Brunen den spoudiersticker - een man die als beroep le
deren schouderstukken van wapenrustingen vervaardigde - en 
Symon Gorijs "toet Onser Vrouwen behoef" (12). Twaalf jaar 
later, op 24 augustus 1356, werd deze rente overgedragen 
"tote des Heylich Gheest behoef" aan de beheerders van die 
instelling voor armenzorg (13) . De overdracht werd de dag 
tevoren al voorafgegaan door drie andere transacties, even
eens ten gunste van de Heilige Geest in Leiden. En in alle 
vier de gevallen werden de rechten afgestaan door Jan 
Philips zoen ende Florijs Muyl "nu ter tijt beraders van 
Onser Vrouwen Capelle in Marendorp". Onder beraders moeten 
we de wereldlijke beheerders van het vermogen van de kapel 
verstaan (14). 
Mogen we Dieric den Brunen en Symon Gorijs in 1344 ook be
schouwen als dergelijke kerkmeesters van de kapel van Onze 
Lieve Vrouw? Het lijkt van wel. Immers, wanneer we bezien 
wie degenen zijn die de overige in 1356 door de Vrouwekapel 
afgestane renten indertijd gekocht of ontvangen hebben, dan 
zien we duidelijk een kerkmeesterscollege in functie. Op 
11 november 1345 verkocht Aernt Val Int Goet een rente op 
zijn huis "tot Onser Vrouwen behoef" en wederom waren Symon 
Gorijs en Dieric den Brunen de kopers (15). De volgende 
transactie vond plaats op 3 oktober 1346 (16). 

Ditmaal betrof het een schenking door Gouburch Reyners 
dochter aan "Onser Vrouwen"; merkwaardig genoeg een rente 
die indertijd door Arnt Valantgoet - duidelijk dezelfde 
als de eerder genoemde verkoper - op hetzelfde huis aan 
Gouburchs vader verkocht was. 
De ontvangers waren "heeren Volprecht, priester, Hughe 
Wolbrante sone, Willaem Willaems sone, Gheeraerd Grieten 
sone ende Dieric den Brunen den spoudiersticker". Het is 
opmerkelijk dat wederom Dieric den Brunen voor Onze Lieve 
Vrouwe optrad, maar belangwekkender is nog dat hier het 
voltallige college van kermeesters met de priester van de 
kapel genoemd lijkt te worden. Heer Volprecht kan moeilijk 
iemand anders zijn dan de beroemde Volpert of Volprecht van 
den Woude die later carrière zou maken als deken van de 
Hooglandse Kerk en hier nog aan het begin van zijn loopbaan 
lijkt te staan. 
De laatste rente die in 1356 door de kerkmeesters aan de 
Heilige Geest werd overgedragen werd op 13 juni 1347 door 
Willaem Willaems sone (17). Hoewel daarbij slechts één naam 
genoemd werd, blijkt uit een vergelijking met de namen van 
1346, dat ook ditmaal een functionaris van de Vrouwekapel in 
rechte voor de religieuze instelling optrad. 
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Deze analyse van de retroacta bij de vier transportacten van 
1356 leert ons, dat in ieder geval in 1344 een college van 
kerkmeesters de priester van de Onze Lieve Vrouwekerk in Ma-
rendorp bij het beheer van het zelfstandige vermogen van die 
kapel assisteerde. 

Nu op grond van deze gegevens zonder meer vaststaat, dat al 
in de veertiger jaren van de veertiende eeuw een kapel ten 
dienste stond van de inwoners van Marendorp, lijkt het ge
rechtvaardigd de gegevens bij Van Mieris opnieuw te bezien 
en tot een herwaardering van zijn verhaal te komen. 
Van Mieris maakte, schrijvend over de oudste geschiedenis 
van het Catharinagasthuis, naar zijn zeggen gebruik van een 
geschriftje, dat zou zijn vervaardigd door een zekere Otte 
Hermans (18). Als vijfde kapelaan van de kapel van het gast
huis zou deze Otte omstreeks 1340 een verhaal over de stich
ting van het gasthuis geschreven hebben. In de literatuur 
is men het erover eens, dat de daarin vervatte bewering dat 
het gasthuis al in 1125 gesticht zou zijn, een onmiskenbaar 
staaltje van geschiedvervalsing is. Omdat verder over de 
vroegste geschiedenis van het gasthuis weinig meer bekend 
is, dan dat in 1275 toestemming van de Utrechtse bisschop 
werd verkregen voor het wijden van een kapel, nam men maar 
aan dat het gehele verhaal van Van Mieris als vervalst moest 
worden beschouwd (19). 

Het is echter heel goed mogelijk, dat we hier te maken heb
ben met een vaker voorkomend geval, waarbij een fictief 
stichtingsverhaal geënt is op een tekst die historisch be
trouwbare gegevens bevat. 
Opvallend is, dat het verhaal van Otte Hermans na 1275 dui
delijk van karakter verandert. Vanaf 1278 noemt hij de naam 
van de kapelaans van het gasthuis en de periodes, waarin zij 
de kapel bedienden. De historische bijzonderheden zijn vanaf 
dat moment aan hun optreden verbonden. 
Hoewel ons over de genoemde kapelaans, overigens net als 
over hun Leidse collegae in deze periode, verder niets be
kend is, is het aannemelijk, dat een verloren gegane lijst 
van kapelaans aan de wieg van dit verhaal heeft gestaan. 
Op grond van de door Van Mieris genoemde gegevens kan wor
den gereconstrueerd dat heer Jan de Leyden van 1319 tot en 
met 1330 in functie was als kapelaan van het gasthuis. 
Otte Hermans zou zijn opvolger geweest zijn. 

Citerend uit het geschrift van de laatste, schrijft Van 
Mieris over heer Jan: "bi sinen tide werde die groete bo
men in den hof an die Ryne uytgegraven, die onder in die 
fondamente van die nieuwe Lieve Vrouwe Capelle wierden gesla
gen, want die grond van niet vast genoeg" (20). 
Schrijvend over de Vrouwekerk, beperkte Van Mieris zich tot 
de mededeling dat omstreeks 1330 de kapel is "begonnen ge
bouwd te worden" (21). 
Waar uit de archivalia kon worden afgeleid dat rond 1345 in 
elk geval een Vrouwekapel in Marendorp stond, is het aan
trekkelijk te veronderstellen, dat omstreeks 1330 inderdaad 
een bouwactiviteit heeft plaatsgehad. Pikant is de mogelijk-
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heid die schuilt in de formulering "nieuwe Lieve Vrouwe 
Capelle", namelijk dat de kapel van omstreeks 1330, waarvoor 
grondverbetering nodig was, door een kapel voorafgegaan was. 
Ook om andere redenen is het aannemelijk dat de kapel, waar
van we thans enkele kerkmeesters omstreeks 1345 kennen, niet 
de eerste geweest is. Aanvankelijk zal het Oegstgeester ge
deelte van Marendorp voldoende gehad hebben aan een kleine 
kapel. De activiteiten van kerkmeesters zijn echter mede een 
uitvloeisel van het feit dat parochianen aan de kapel schen
kingen gingen doen. Vrijwel altijd vormde het verrichten van 
religieuze handelingen een tegenprestatie voor dergelijke 
schenkingen. Dat leidde tot de uitbreiding van het aantal 
altaren in het godshuis. Een eenvoudige kapel kan daardoor 
èn door een toename van de bevolking in de pre-stedelijke 
nederzetting, al spoedig te klein zijn geworden. 
Hoewel omtrent de datering nog onzekerheden overblijven, kan 
nu definitief worden vastgesteld, dat de kapel die in 1364 
van de parochiekerk van Oegstgeest werd afgescheiden om het 
volgende jaar tot parochiekerk van de nieuwe Leidse Vrouwe
parochie te worden gewijd, geen recente stichting geweest 
is. 

We moeten ons afvragen of op grond van het historische ma
teriaal nog iets naders gezegd kan worden over de kerk van 
1364/65. Hiertoe is een afweging van de gegevens uit de 
bekende teksten gewenst. 
De beide oorkonden uit 1364 spreken - zij het in iets van 
elkaar verschillende bewoordingen - over een nieuwe kapel 
of nieuwe kerk (22). Bij de formulering "nyewer kerk" kan 
men denken aan de betekenis nieuw gebouwd, maar ook aan 
nieuw ontstaan, namelijk ten gevolge van de afscheiding. 
Ook bij "nu ghesticht ende ghemaect" kunnen we denken dat 
men wil aangeven dat de verheffing van kapel tot kerk als 
een nieuwe stichting beschouwd mag worden. Maar we mogen 
niet uitsluiten dat in, of kort voor, 1364 een nieuw ge
bouw de oude kapel had vervangen (23). 
Dat hier "nu" in de betekenis van "thans" gebruikt is, is 
onwaarschijnlijk. Clarisse van Scenyen, de abdis van Rijns
burg, omschreef in het stuk waarin zij instemde met de 
splitsing en wijding, de te wijden kerk als "die capelle 
die ghemaect is binnen der vrihede van Leyden". 
Daarmee blijft de mogelijkheid aanwezig, dat het bouwwerk 
waarvan in 1364 sprake was in die vorm pas gebouwd was 
nadat Marendorp bij Leiden getrokken was. 
Op zich zou dat niet verwonderlijk zijn. Toen kort na 1350 
de gracht om het nieuwe stadsdeel gegraven was, veranderde 
het karakter van de wijk. Hoewel nog lange tijd grote delen 
van De Camp onbebouwd bleven, zal het aantal parochianen 
nadrukkelijk zijn toegenomen. 
Mogelijk heeft de bouw van een toren de vernieuwing van de 
kapel ingeluid. J. Vos maakte in zijn analyse van de bouw
geschiedenis van de Vrouwekerk melding van de vondst die 
door stadsarchitect Van der Paauw in 1838 bij de sloop van 
de kerk gedaan was (24). Bij afbraak van de toren was op 
7 à 8 el boven de grond (i 4,80 - 5,50 m) een losse steen 
gevonden, waarop enige letters met krijt geschreven ston
den: AN 1354. Van der Paauw nam indertijd Van Mieris ver-
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haal nog als betrouwbaar over en dacht aan een toevoeging 
van een toren in 1354. Vos stelde zich bij gebrek aan na
dere historische gegevens sceptisch tegenover Van Mieris 
op. Hij meende dat de toren - die de zelfde vormentaal 
als die van de Pancraskerk sprak - inderdaad wel ouder dan 
1364 kon zijn, maar liet zich niet uit over de vraag naar 
de bouw van de voorganger(s) van de eerste kerk. 

Op grond van de historische gegevens komen we tot de vol
gende reconstructie. 
a In het begin van de veertiende eeuw, mogelijk reeds om

streeks 1300, stond in Marendorp ten westen van de Mare 
een kapel, ressorterende onder de parochiekerk van Oegst-
geest. 

b Omstreeks 1330 kan deze kapel om liturgische en 
ruimtelijke redenen zijn vergroot, waarbij een bodem
verbetering noodzakelijk was. 
De activiteiten van kerkmeesters van de Vrouwekapel, 
die in elk geval vanaf 1344 vaststaan, lijken te pas
sen in een situatie met een vergrote kapel, of toch 
minstens te preluderen op zo'n situatie, 

c In de jaren kort voor 1365 was een tweede vergroting 
noodzakelijk, waardoor het gebouw ontstond, dat in dat 
jaar tot parochiekerk werd gewijd, 

d Indien de datering van de verbouwing bij Van Mieris on
juist is, kunnen de onder b. en c. bedoelde verbouwingen 
mogelijk op eenzelfde bouwactiviteit betrekking hebben, 
die dan mogelijk omstreeks 1350 heeft plaatsgevonden. 

Deze reconstructie kan thans getoetst worden aan de resul
taten van het archeologisch onderzoek. 

Midden 1979 besloten burgemeester en wethouders van Leiden 
dat de in 1925 verbouwde school op het terrein van de in 
1825 afgebroken Onze Lieve Vrouwekerk door de Dienst Gemeen
tewerken moest worden gesloopt. Daarna diende een archeolo
gisch onderzoek naar de resten van deze kerk te worden ver
richt. De sloop van de schooien het daaropvolgende bodemon
derzoek werden in 1979 en 1980 uitgevoerd door de Dienst 
Gemeentewerken, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig bo
demonderzoek te Amersfoort (ROB) en de Archeologische Bege-
leidings Commissie. 
Slechts weinig bouwkundige resten van de voormalige kerk wa
ren op het schoolterrein zichtbaar (afb. 1), zodat voor het 
opstellen van een werkprogramma voor het bodemonderzoek dank
baar gebruik werd gemaakt van het materiaal in de vorm van 
vele prenten en kaarten, zoals die in het Gemeente-archief 
bewaard worden. Tevens vormde de eerder genoemde scriptie 
van J. Vos over de bouwgeschiedenis van de kerk (25) een 
uiterst welkome informatiebron. In afbeelding 2 is diens 
reconstructie van de opeenvolgende bouwfasen aangegeven. 
Na de sloop van het schoolgebouw zou niet het gehele ter
rein waarop de kerk gestaan had voor onderzoek beschikbaar 
komen. Het gedeelte grenzend aan de Haarlemmerstraat wordt 
thans immers ingenomen door winkelbebouwing. 
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RESTANTEN 
MUURWERK 
O.LV.-KERK 

a f b . 1 en 2 

Reeds kort na het begin van het bodemonderzoek op het vrij
gekomen terrein, bleek een groot gedeelte van de zware kerk-
funderingen nog in de grond aanwezig te zijn en in goede 
staat te verkeren (afb. 3). Aangezien het verwijderen van 
deze funderingen een zeer kostbare zaak zou worden, werd be-
besloten ze te handhaven en alleen de grond rondom de fun
deringen weg te graven. 

afb. 3 
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Het bleek dat bij de sloop van de kerk in de vorige 
eeuw een groot deel van de aanwezige graven en graf
keldermuren verwijderd was. 
Enkele verspreid liggende grafzerken konden geborgen 
worden. Zij zullen worden opgenomen in de bestrating 
van het pleintje, dat in de toekomst ter plaatse zal 
worden aangelegd. 
Een zevental grafkisten, daterend uit verschillende 
perioden van de kerkgeschiedenis werden op hun inhoud 
onderzocht (afb. 4). Hierover zal in het jaarverslag 1981 
worden gerapporteerd. 
Het graf (no. 58) van de geleerde Joseph Scaliger die 
op 25 januari 1609 in de Onze Lieve Vrouwekerk werd be
graven, is op 26 oktober 1979 onderzocht. 
De stoffelijke resten zullen te zijner tijd in de geres
taureerde Pieterskerk worden bijgezet. Over dit onderzoek 
werd uitvoerig gerapporteerd door H.J. de Jonge en G.J.R. 
Maat (26). 

Aan de westzijde van het terrein werden vijf kleine ka
pellen en één grote kapel blootgelegd, alsmede de buiten
muur van een driebeukige kerk. Aan de oostzijde kwam een 
deel van een grote kapel en de oostelijke buitenmuur aan 
het licht. Van een schip werden aan de westzijde vijf 
prismatisch gevormde, bakstenen kolomvoeten gevonden; 
aan de oostzijde drie rechthoekige kolomvoeten, die ech
ter op een doorlopende muur gemetseld waren. 
De volledige fundering van het koor werd blootgelegd, 
evenals die van een vijfhoekige kooromgang, met in alle 
hoekpunten steunberen aan de buitenzijde. 
De bakstenen muurresten werden opgemeten, gefotografeerd 
en op tekening gebracht in nauwe samenwerking met de ROB 
(afb. 5). Nadere bestudering van de muurresten van het 
koor bracht een houten fundering aan het licht. Deze be
stond uit eikehouten balken (25/22/20 x 22/20/15 cm) die 
aan beide zijden van het muurwerk in langsrichting op de 
kleibodem gelegd waren en als geheel een balkenrooster 
onder het muurwerk vormden. De aldus verkregen vakken wer
den per twee stuks opgevuld met stijf tegen elkaar staande 
houten palen, waarvan de diameters sterk wisselden (0 12 
tot 0 28 cm) (afb. 6, 7 en 8). 

Tussen twee groepen paalfunderingen waren in de lengte
richting aaneengesloten, rondhouten balkjes gelegd, die 
dienst deden als ondersteuning van een daarover gemetselde 
boogconstructie (afb. 9). In het muurwerk was ter verste
viging een rooster, opgebouwd uit rondhout, aangebracht. 

De lengte van de funderingspalen kon niet worden vastge
steld. Trekken van de palen was in verband met de slechte 
toestand waarin het hout verkeerde niet mogelijk, terwijl 
een ontgraving niet gelukte. Toch kon nog wel een idee 
van de paallengte worden verkregen. Door de Rijks Geo
logische Dienst (Pruissers) werd een grondboring uit
gevoerd tot 8,00 m beneden het afgegraven terrein (8,50 
- n.a.p.), waaruit bleek dat op 3,00 m beneden de paal
koppen een kleilaag met veel zandlaagjes aanwezig was en 
op 4,50 m een zandlaag. 
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afb. 4 

afb. 9 
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Zeer waarschijnlijk heeft men de niet voldoende draagkrach
tige bodem door een grondverdichting met behulp van houten 
palen willen verbeteren. 
Het gebruik van palen en paaltjes van verschillende diameter 
gecombineerd met de uit de boring verkregen indruk van de 
ondergrond leidt tot deze conclusie. De paallengte kan dan 
nog wel kleiner dan 3,00 m zijn geweest. 
Op zes van deze paalgroepen met tussenliggende bakstenen 
bogen was het metselwerk van een koor opgetrokken. De ge
bruikte steen, met de maten 25/24/23 x 12/11^/11 x 6/5£/ 5 
cm, kan in elk geval als veertiende-eeuws gedateerd worden. 
In de noordwestelijke hoek van het koor was dit muurwerk 
zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde verzwaard, 
mogelijk ten behoeve van de fundering van een sacraments
huisje. 
Gezien de vorm en afmetingen van het in tekening gebrachte 
muurwerk, zou het koor een cirkelvormige sluiting gehad 
kunnen hebben, dan wel een driezijdige zonder steunberen. 
De koormuur werd in een latere bouwfase gebruikt om de fun
deringsvoeten van de kolommen te dragen, toen een kooromgang 
werd gebouwd. Tussen de kolommen werd toen zoveel mogelijk 
metselwerk afgebroken, om plaats te maken voor grafkelders. 
Dat dit niet overal het geval was, blijkt uit de vergelij
king van de kaart uit het grafboek 1676 (afb. 10) met de op-
metingstekening (afb. 5). Binnen het koor werden twee pris
matisch gevormde metselwerkblokken aangetroffen, die beide 
op korte palen gefundeerd waren. 
De oostelijke buitenmuur van de driebeukige kerk, die tot 
op de fundering ontgraven kon worden, was opgebouwd uit bak
steen met de afmetingen 24^/23 x 11/11i x 5 cm (onderste 
lagen) en 22^/22 x 94/10 x 5/5i cm (bovenaan). Bovenin wer
den ook stenen van 19 x 9 x 4£ cm aangetroffen. Bij de wes
telijke buitenmuur werden stenen met de afmetingen 20 x 9 x 
5 cm gebruikt. 
In kapellen aan de westzijde werd de fundering van alle al
taren gevonden (afb. 11). In de achtergevel van het pand 
Haarlemmerstraat 66 werd de voorzijde van de scheidingsmuur 
tussen twee kapellen zichtbaar, opgebouwd uit geprofileerde 
natuurstenen blokken (afb. 12). 

Binnen de grote kapel aan de oostzijde werd een grote 
verscheidenheid aan muurwerk aangetroffen, waarvan de 
herkomst niet kon worden achterhaald. Het is mogelijk 
dat ter plaatse vóór de bouw van deze zijkapel een ge
bouwtje stond, dat met de oostelijke buitenmuur van de 
driebeukige kerk verbonden was. 
Gezien de wijze van funderen van het koor - de grond
verdichting met behulp van verticaal in de grond ge
dreven palen - had het zin de herkomst van het gebruikte 
hout te determineren. De aldus uitgevoerde grondverbete-
ting sluit immers nauw aan bij de hiervoor geciteerde 
mededeling van Van Mieris over het onderheien van de 
nieuwe kapel wegens de slapte van de grond. 
Indien uit een analyse van de houtmonsters zou blijken 
dat naast naaldhout ook loofhout, in het bijzonder appel, 
peer, pruim of kers, voor zou komen, dan zou daarmee ook 
de herkomst uit de hof van het Catharinagasthuis aanneme-
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afb. 12 
lijker worden. Daarmee zou slechts de datering van Van 
Mieris' verhaal een onzekere factor blijven. 
Ten behoeve van de determinatie werden bij het noordwes
telijke muurgedeelte van het koor stukken tot een lengte 
van 60/90 cm van de koppen van de eerste rij palen afge
zaagd (afb. 13). Vervolgens werden zij ten behoeve van het 
onderzoek tot schijven verwerkt. 
Helaas werd dit onderzoek door een misverstand dermate 
vertraagd, dat de resultaten niet in dit verslag verwerkt 
konden worden. Het is de bedoeling hierover in het jaar
verslag 1981 alsnog te rapporteren. 
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afb. 13 

Voor de datering van de bouwgeschiedenis van het koor staan 
dus naast de resultaten van het historisch onderzoek alleen 
de steenmaten ter beschikking. 
Nadere beschouwing van het muurwerk van het koor maakte dui
delijk dat de muur oorspronkelijk ± 5,00 m doorgelopen had, 
tot aan het later tot stand gekomen fundament van de beide 
eerste schipkolommen (afb. 14, doorsnede 1 en 2). Toen de 
kerk tot een driebeukig gebouw werd vergroot, werden deze 
muurdelen afgebroken om ruimte te scheppen voor de fundering 
van de schipkolommen. De fundering van de vier westelijke 
schipkolommen bestond uit twee lagen kruislings over elkaar 
liggende, aaneengesloten, eikehouten balken met de afmetin
gen 23 x 22 cm. Daarop waren de prismatisch gevormde, bak-
steken kolomvoeten opgetrokken (afb. 8 en afb. 15, doorsnede 
5). 
De afmetingen van de gebruikte bakstenen waren 20 x 9 x 5 cm. 

Tussen de kolomvoeten werden geen houten balken aangetroffen. 
De oostelijke kolommen werden op rechthoekige, bakstenen voe
ten geplaatst, die op een doorgaande muur rustten. Deze muur 
was gefundeerd op twee lagen kruislings over elkaarliggende, 
eikehouten balken, met de afmetingen 31/26 x 19/16 cm. Ook 
hier waren beide lagen aaneengesloten gelegd. Het houtwerk 
stak 80 à 90 cm buiten het muurwerk uit (afb. 16 en 17). 
Onder de dubbele laag eikehouten balken werden zowel aan 
de oost- als aan de westzijde van het schip geen verticale 
palen, of resten daarvan, aangetroffen. 
Om na te gaan of zich beneden de fundering van het koor 
nog resten van een vroegere bouwfase van de kerk bevonden, 
werd door het midden van het koor en het schip nog een bre
de, doorgaande sleuf gegraven, die binnen het koor werd 
verdiept, om een indruk te krijgen van de ondergrond, ter 
aanvulling van de gegevens uit de grondboring. Hierbij bleek 
dat vlak onder de fundering van het koor nog funderings
resten van een vroegere kerk aanwezig waren. Het betrof een 
rechtgesloten koor met een inwendige maat van 5,70 m, waarbij 
nog ± 7,00 m van de zijmuren aanwezig was. De gebruikte 
steenmaat bedroeg 29 x 14 x 7 cm. 
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Binnen dit koor werd de fundering van het altaar (1,25 x 
1,95 m) met een daarop aan de westzijde aansluitende muur 
met een zelfde steenmaat gevonden (afb. 17 en 18). Voordat 
dit koor werd gebouwd, had men de ter plaatse aanwezige 
sloot gedempt (afb. 19). 
Tussen de eerste kolom van het schip en de tweede kolom van 
het koor werd ten behoeve van het onderzoek de kooromgang 
over de volle breedte afgegraven tot de onderkant van het 
aan beide zijden aanwezige muurwerk. Door plaatselijk iets 
dieper te graven, kon de ondergrond bestudeerd worden. 
Zodoende kon ook hier de met houten palen uitgevoerde grond-
verdichting van de koormuur worden blootgelegd. 
De paalafmetingen waren 0 33 - 0 16 cm. Het merendeel was 
als naaldhout herkenbaar. 
De buitenmuur van de driebeukige kerk liep hier verder door 
dan aan de westzijde het geval was en werd gefundeerd op 
rondhouten palen met de afmetingen 0 20 - 0 10 cm, die in 
de lengterichting van de muur gelegd waren. Tussen deze bui
tenmuur en de fundering van de eerste schipkolom werd een 
dwarsmuur aangetroffen, die eveneens op horizontaal lig
gende paaltjes was gefundeerd. 
De aansluiting met de buitenmuur geschiedde door een bouw
naad die de versnijdingen van de buitenmuur geheel volgde. 
Aan de westzijde was de muur afgebroken (afb. 20). Omdat 
tevens de eikehouten balken uit de onderste laag van de 
fundering voor de eerste schipkolom bij de voet van de 
dwarsmuur ingekort waren, kan worden aangenomen dat deze 
muur aanwezig was voordat de kolomfundering werd uitgevoerd. 
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Ook in de kooromgang werd een gedempte sloot aangetrof
fen. Daarom mag worden aangenomen dat Van Mieris' mede
deling over de grondverbetering slaat op de funderingen 
ten behoeve van de vergroting van het koor. 
Tenslotte kon nog worden geconstateerd dat voor de bouw 
van de noord-oostelijke muur van de grote kapel aan deze 
zijde een gat in de kooromgang gehakt werd. 

Getracht is ook omtrent eventuele bouwresten van de kerk 
die zich nog buiten het opgravingsterrein bevinden, nadere 
gegevens te verkrijgen. Op de kadastrale kaart van 1840 is 
duidelijk een deel van de voorgevel van de kerk terug te 
vinden. Het betreft het zuidoostelijk gedeelte van de toren 
met aansluitend muurwerk, waarin een trap aanwezig was. 
In de winkel Haarlemmerstraat 68 is dit muurwerk over een 
lengte van 4,00 m nog zichtbaar. De plaats van het trap-
torentje aan de zuidwestelijke zijde is binnen de bebou
wing aan de Vrouwekerksteeg duidelijk zichtbaar. Tevens 
zijn de raamopeningen van twee aangrenzende kapellen nog 
goed te zien. 

Indien we de gegevens ten aanzien van de steenmaten, de 
funderingswij zen en de bouwfasen met elkaar combineren, 
kunnen we samenvattend tot het volgende beeld komen: 
In het laatste kwart van de dertiende eeuw, dan wel in 
het eerste kwart van de veertiende eeuw is een kapel ge
bouwd, waarvan een deel van het rechthoekig gesloten koor 
met de fundering van het altaar is teruggevonden. Over de 
grootte van de kapel konden geen gegevens verkregen worden, 
daar de funderingsresten ten gevolge van latere bouwacti
viteiten verloren zijn gegaan. De mogelijkheid bestaat nog, 
dat de oorspronkelijke zuidmuur van het schip onder de be
bouwing aan de Haarlemmerstraat aanwezig is. De kapel kan 
een rechthoekige vorm gehad hebben, maar het is ook moge
lijk dat het schip versmald is om een koor te vormen. Dit 
is bijvoorbeeld bij de oudste bouwfase van de Sint Liduina-
kerk te Schiedam, die uit omstreeks 1270 dateert, het ge
val (27). Op afbeelding 10 is deze kapel getekend in de 
plattegrond van de Leidse Vrouwekerk. 

Het is mogelijk dat in eerste instantie het koor van de 
oudste Vrouwekapel vergroot is van 5,70 x 8,00 m tot 8,50 
x 15,50 m, met behoud van het bestaande schip, toen de 
ruimte binnen de kapel te klein werd. De volgende bouwfase 
zal spoedig hierop gevolgd z^jn. Het betreft dan de vergro
ting van het schip tot een driebeukige kerk. Dat hier tus
sen geen al te grote tijdspanne kan zijn verstreken, mag 
worden afgeleid uit het feit dat bij beide bouwfasen de 
bakstenen van hetzelfde formaat is, te weten 25/245/23^/23 
x I2/II5/II x 6/52/5 cm. 
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Gezien de baksteenformaten van de oostelijke muur - 22/215 
x 102/10/9s x 5 cm - in verhouding tot die van de westelijke 
muur - 20 x 9 x 5 cm - mag worden aangenomen dat de ooste
lijke muur met de kolomfunderingen het eerst werd opgetrok
ken. Daarna werd aan de westzijde uit een oogpunt van be
sparing op de hoeveelheid te verwerken bakstenen de pris
matische blokfundering toegepast. 
Het zuinigheidsaspect kan ook spreken uit het feit dat aan 
deze zijde de eikehouten balkfundering krapper bemeten is 
dan aan de oostzijde, waar de balken ruim buiten de muur 
uitstaken. 
Ten aanzien van de aanleg van de kooromgang en de daaropvol
gende bouw van de kapellen aan beide zijden van het schip, 
werden bij het bodemonderzoek geen nieuwe gegevens verkregen. 
Aangezien, zoals hierboven reeds vermeld, het houtonderzoek 
niet tijdig gereed kwam, kon geen voldoende duidelijkheid 
worden verkregen omtrent de herkomst van het voor grondver-
dichting gebruikte hout. Daarmee blijft de aansluiting van 
de archeologische gegevens bij het verhaal van de bouw van 
de kapel bij Van Mieris onduidelijk. 
De steenmaat van het vergrote koor wordt in Leiden in de 
jaren 1350-1375 gebruikt voor de bouw van de toren van de 
Sint Pancraskerk en pas in 1395 bij de bouw van het koor van 
de Sint Pieterskerk. Hoewel het mogelijk is dat de in de 
lokale of regionale steenbakkerij toegepaste steenmaten al 
eerder voorkwamen, zonder dat daarvan thans voldoende geda
teerde voorbeelden bekend zijn, lijkt het op grond van deze 
gegevens niet mogelijk de vergroting van het koor van de 
Vrouwekerk vroeger dan omstreeks 1350 te dateren. 
Deze bouwfase werd nog voor 1364 gevolgd door een vergroting 
tot een driebeukige kerk, die in dat jaar van de parochie
kerk van Oegstgeest werd afgesplitst en in het volgende jaar 
gewijd. 
De toren viel in zijn geheel buiten het opgravingsterrein. 
Gezien de hiervoor vermelde steen met het opschrift AN 1354, 
is het mogelijk dat de bouw van de toren gelijk met, of 
kort na de vergroting van het koor heeft plaatsgevonden. 
De mogelijkheid moet echter niet worden uitgesloten, dat ook 
de kapel van omstreeks 1300 reeds een toren had, die in het 
midden van de veertiende eeuw werd hersteld, of hoger werd 
opgetrokken. 
Verbouwing in de panden Haarlemmerstraat 62 tot en met 74 
zal daarom in de toekomst nauwlettend in het oog gehouden 
moeten worden. Want slechts daarbij kunnen nog belangrijke 
aanvullende gegevens over de vroegste bouwgeschiedenis van 
de Vrouwekerk verkregen worden. 

Zo hebben historisch en archeologisch onderzoek tezamen 
een nieuw en meer volledig beeld geschapen van de ont
wikkeling van Vrouwekapel naar Vrouwekerk. Vragen die 
bij een afzonderlijk onderzoek nog te vaag en onvolkomen 
beantwoord kunnen worden, lijken nu tot een bevredigende 
oplossing te kunnen leiden. 
Dankzij het archeologisch onderzoek is een verloren monu
ment van het Leidse verleden nog juist voor de volstrekte 
vergetelheid behoed. 
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Noten 

(1) H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, 
Leiden 1975, p. 156; vgl. D.E.H, de Boer, "De Camp, 
1347-1610", in: De Leidse Hofjes, 2 (1973), 1-9. 

(2) 0p 5 oktober 1319 schonk de burggraaf van Leiden tien
den, waarover zijn vader en de abdis van Rijnsburg een 
conflict gehad hadden, aan de abdij. Later, in 1498, 
blijkt een deel van deze tienden buiten de Rijnsburger-
poort te liggen. Oorspronkelijk zullen de tienden, voor 
de annexatie van Marendorp door Leiden, ook dichter 
naar de Mare gelegen hebben. 
Zie M. Hüffer (ed.), Bronnen voor de geschiedenis der 
abdij Rijnsburg, 's-Gravenhage 1951 (R.G.P., kl. S, 31) 
p. 77 en 462. 

(3) Bodemonderzoek in Leiden, Jaarverslag 1978, Leiden 1979, 
p. 17-19. 

(4) Van Oerle, a.w., p. 156. Hij meent dat het schoutam
bacht Marendorp was afgescheiden uit het ambacht Leider
dorp. Het feit dat de Rode Steen - het middelpunt van 
het rechtsgebied van Marendorp - in de Haarlemmerstraat 
lag op het punt waar de Donkersteeg daarop uitkomt, 
pleit daar voor. Niettemin is er reden om aan te nemen 
dat vanaf het begin ook het Overmarese gedeelte van de 
nederzetting tot dat Schoutambt behoorde en derhalve 
van het ambacht Oegstgeest was afgescheiden, aangezien 
in 1352 en zelfs nog in 1356 in lijsten voor de buiten
gewone beden Marendorp na Oegstgeest wordt genoemd. Zie 
D.E.H, de Boer, Graaf en Grafiek, Leiden 1978, p. 129. 
Hierover ook W.H. Lenselink en A.D.A. Monna, Studies 
over het Zeeuwse en het Leidse burggraafschap, Gronin
gen 1976, p. 70. 

(5) J. Vos, De voormalige Vrouwekerk te Leiden. Een onder
zoek naar de bouwkundige gedaante van een verdwenen 
kerkgebouw. Leiden 1974, ongepubliceerde doctoraalscrip
tie, constateerde dat Blok en Ter Kuile 1364 als 
stichtingsjaar aanhouden. In een onuitgegeven manus
cript volgde Overvoorde, zonder expliciete vermelding, 
Van Mieris ten aanzien van diens jaar 1330. Vos was 
sceptisch ten aanzien van dat gegeven, in navolging 
van B.N. Leverland, De Pastoors van Onze Lieve Vrouwe-
kerk te Leiden, z.pl. 1959, onuitgegeven scriptie, maar 
sprak zich over een juiste stichtingsdatum niet uit. 
Hetzelfde deed Overvoorde in zijn inleiding op de in
ventaris van de Archieven van de Kerken. Van Oerle, 
a.w. p. 165, houdt het op het bestaan van een bijkerk 
van Oegstgeest gedurende meer dan twintig jaar voor de 
verheffing tot parochiekerk, zonder nadere bronvermel
ding. 

(6) Zie hierna de bijlagen 3 en 4, waarin de tekst van deze 
oorkonden, die in het algemeen slecht te raadplegen is, 
nogmaals is afgedrukt. 

(7) Hierover m.n. Chr. Ligtenberg, De armezorg te Leiden tot 
het einde van de zestiende eeuw, 's-Gravenhage 1908, 
p. 22 vlg. en P.J. Blok, Geschiedenis eener Eollandsche 
Stad I. Eene Eollandsche stad in de Middeleeuwen, 
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's-Gravenhage 19102, p. 50 en een kort artikel van zijn 
hand in de Handelingen van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde 1907/08, p. 129, waarin hij ech
ter niet op de periode na 1275 ingaat. Ligtenberg ver
giste zich overigens toen zij beweerde dat in de aan
tekeningen van Van Mieris onleesbaar was gemaakt waar 
hij zijn aantekeningen vandaan had. Er staat "uit de 
achter gelaatene papieren van de samenstellers der Ker
kelijke Oudheden van 't Bisdom van Utrecht" boven een 
inderdaad doorgehaalde tekst. Het is dus niet onmoge
lijk, dat in de archieven van het bisdom na de Refor
matie stukken betreffende de Katholieke kapellen in de 
middeleeuwen terecht zijn gekomen, waar destijds ge
bruik van is gemaakt. 

(8) Zie hiervoor noot 5. 
(9) J.C. Overvoorde, Arahieven van de Kerken, Leiden 1915, 

XXIII. 
(10) G.A. Leiden, Archief Weeshuis, inv.nr. B.1. Oud regis

ter Heilige Geest f.f. 13 r° tot en met 15 r°. Eveneens 
opgenomen in inv.nr. B.2. een net-register dat in de 
vijftiende eeuw naar het eerste register is afgeschreven. 

(11) B.v. G.A. Leiden, Archieven van de Gasthuizen, inv.nr. 
355, fol. 49, verkoop van een rente door de kerkmeesters 
van de Pieterskerk aan het Catharinagasthuis; ibidem inv. 
nr. 619, verkoop van een rente door de godshuismeesters 
van de Pancraskerk aan het klooster van St. Margriet. 

(12) Zie hierna bijlage 1. 
(13) G.A. Leiden, Archief Weeshuis, inv.nr. B.1. fol. 13 v°. 
(14) Vgl. Overvoorde, Archieven Kerken, XII over het gebruik 

van de termen kerkmeesters, godshuisvessters, godshuis-
beraders en fabrieksmeesters. 

(15) G.A. Leiden, Archief Weeshuis, inv.nr. B.1. fol. 15 r°. 
(16) Zie hierna bijlage 2. 
(17) G.A. Leiden, Archief Weeshuis, inv.nr. B.1. fol. 14 v°. 
(18) F. van Mieris, Beschrijving der stad Leyden, I, 1762, 

p. 164. 
(19) Zie hiervoor noot 7. 
(20) Van Mieris, a.w., p. 164. 
(21) ibidem, p. 85. 
(22) Zie hierna de bijlagen 3 en 4. 
(23) Overigens is het gevaarlijk een al te recente bouwacti

viteit uit het gebruik van het woord "nieuw" af te wil
len leiden. Soms kunnen eenmaal vastgelegde benamingen 
een hardnekkig leven leiden, zoals blijkt uit de bouw
rekeningen van de Dom in Utrecht. N.B. Tenhaeff (ed.), 
Bronnen tot de Bouwgeschiedenis van den Dom in Utrecht, 
(R.G.P. 88), 's-Gravenhage 1946, geeft bij de ontvang
sten in het jaar 1395/96 (het eerste jaar waarover re
keningen bewaard zijn) nog ontvangsten van de "nova 
ecclesia Beate Marie in Leyden" (nieuwe kerk van Onze 
Lieve Vrouwe in Leiden). Zelfs nog in 1480 wordt de 
kerk met deze benaming aangeduid. Daarna vervalt het 
"nova ecclesia" pas. 

(24) J. Vos, a.w., p. 39. Verwijzend naar G.A. Leiden, 
Secretarie-archief na 1574, inv.nr. II 822, bijlage 
156. 
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(25) Zie hiervoor noot 5. 
(26) H.J. de Jonge, G.J.R. Maat, "Bij de berging van het 

gebeente van Joseph Scaliger", in: Holland 12 (1980), 
p. 20-34. 

(27) C. Hoek, "Schiedam. Een historisch-archeologisch stads-
onderzoek", in: Holland 7 (1975), p. 153. 

Bijlagen 

1. 1344, juni 2. Claes die Welighe verklaart voor schepenen 
van Leiden ten behoeve van Onser Vrouuen verkocht te heb
ben een rente van 8 schellingen op zijn huis aan de Oude 
Rijn, onder vrijwaring door Robbrecht veren Hildegaerden 
sone. 

Wi Andries Han Soeten sone ende Dieric vanden Bosche, 
scepene in Leyden, maken cont allen luden dat Claes die 
Welighe vor ons quam ende gheliede dat hi vercoft heeft 
Dieric den Brunen den spoudiersticker ende Simon Gorijs 
toet Onser Vrouwen behoef achte scellinghe Hollants 
vrij s ghelts sjaers op sijn huus ende erve die beleghen 
heeft coeman Vriese mit sinen huse ende erve an die een 
side ende an dander side mit den Ouden Rijn. 
Ende desen renten vors. alle jaer te betale tote Vorscoter 
marcte. Ende Robbrecht veren Hildegaerden sone die heeft 
beloeft Dieric den Brunen ende Simon Gorijs vors. toet 
Onser Vrouwen behoeft dese vorghenoemde renten te waren 
jaer ende dach aise recht is. Vort so heeft Robbrecht vors. 
beloeft Dieric den Brunen ende Symon Gorijs waer dat sake 
dat op deze husinghe ende erve vors. jaerlix meer renten 
op stonden dan vijf scellinghe Hollants sjaers diere Harman 
van Sweeten op heeft ende vier scellinghe Hollants sjaers 
diere Rutgheer Willaems sone uten Campe op heeft, so wat 
scade dat Dieric die Brunen ende Symon Gorijs daer bi na
men, dat heeft Robbrecht vors. beloeft toet Onser Vrouwen 
behoeft ofte te nemen ende te voldoene. Ende Claes die 
Welighe vors. die heeft beloeft Robbrecht vors. scadeloes 
te houden. In orconde desen brieve bezeghelt met onsen 
zeghelen. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° vier ende 
viertich des woensdaghes vor Sente Bonifaes dach. 

Hierbij transfix d.d. 24 augustus 1356, waarbij de bera-
ders van Onser Vrouwen capelle deze rente overdragen aan 
de Heilige Geest te Leiden. 
Afschrift: G.A. Leiden, Archief Weeshuis inv.nr. B.1., 
fol. 13 r°, tevens opgenomen in G.A. Leiden, Archief 
Weeshuis inv.nr. B.2., fol. 10. 

2. 1346, oktober 3. Gouburch Reyners dochter draagt ten be
hoeve van Onser Vrouwen een rente over, in 1330 gevestigd 
op een huis aan de Steenschuur. 

Wi Willaem van Stienberghe ende Hughe Pieters sone, 
scepene in Leyden, maken cont allen luden dat Gouburch 
Reyners dochter quam vor gherechte ende droech op heeren 
Volprecht, priester, Hughe Wolbrants sone, Willaem Wil
laems sone, Gheeraard Grieten sone ende Dieric den Bru
nen den spoudiersticker toet Onser Vrouwen behoef dien 
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brief daer dese brief dore ghesteken is toet eenen eyghen 
met rechte ende met vonnisse alse recht es ende scepene 
wijsden. In orconden desen brieve bezeghelt mit onsen 
zeghelen. Ghegheven int jaar ons Heren M° CCC° ses ende 
viertich des dinxdaghes na Sente Michiels dach. 

Transfix bij oorkonde d.d. 10 oktober 1330, waarin Arnt 
Valantgoet aan Reyner veren Gouburghen sone een rente op 
huis en erf bij de Steenschuur verkoopt. 
Hierbij transfix d.d. 23 augustus 1356, waarbij de bera-
ders van Onser Vrouwen capelle deze rente overdragen aan 
de Heilige Geest te Leiden. 
Afschrift G.A. Leiden, Archief Weeshuis, inv.nr. B.1., 
fol. 14 r°, tevens opgenomen in G.A. Leiden, Archief 
Weeshuis, inv.nr. B.2., fol. 11. 

3. 1364, februari 16. Scout, schepenen en raden van Lei
den verklaren geen aanspraak, te maken op het collatierecht 
van de kapel in Marendorp, die van de parochiekerk van 
Oegstgeest zal worden afgesplitst. 

Wi Hughe van der Hant, scoute, Gherite Rijswic, Ysebrant 
Roetaerts soen, Michyel Gherits soen, Filips Jans soen, 
Willaem van Voirburch, Hughe Jans soen, Hughe Claes soen 
van der Burch ende Pieter Hughen soen, scepen, Danel Jans 
soen ende Dir ie van den Bosche, raedslude binnen der stede 
van Leyden, maken cont allen luden dat wi ons belyen van 
der stede weghen voirsc. dat wi ghien recht en hebben 
yenighe ghifte te gheven van der cappelle die nu ghesticht 
ende ghemaect is binnen Leyden in Marendorp, binnen der 
prochye van Oestgheest, wilke cappelle ghesplit ende ghe-
sceyden sel wesen uter prochykerke van Oestgheest ende 
men, oft God wilt, wyen ende consacreren zei in die ere 
Goids tot eenre kerke, ewelic te wesen, bi rade ende goet-
denken eenre eersamer vrouwen vir Clarysse, bi der ghenade 
Goids abbedysse van Roynsburch, vander oirde Sinte Bene-
dictus ende hoirs convents, want die ghifte vander kerke 
van Oegstgheest van outs der abbedyssen van Reynsburch 
toe behoirt heeft, als wi virstaen hebben van onsen voir-
vorders. In kennesse der waerheyt zoe hebben wi desen brief 
opene beseghelt mit onser stede zeghel. Ghegheven int jaer 
ons Heren M° CCC° vier ende tsestich des vrydaghes na 
Sinte Valentiins dach. 

Origineel. Uithangend zegel verloren gegaan. 
ARA Den Haag, RB 957. 
Regest en nadere beschrijving Hüffer, Bronnen Rijnsburg, 
p. 149, regest nr. 360. Daar niet vermeld druk: Van Mieris, 
Beschrijving, I, p. 86. 

4. 1364, februari 16. Clarisse, adbis van Rijnsburg verklaart 
op verzoek van de stad Leiden en met instemming van de pas
toor van Oestgheest in te stemmen met de wijding van de ka
pel in Marendorp tot parochiekerk, mits het collatierecht 
van Rijnsburg alsmede de rechten van de kerk en de pastoor 
van Oestgheest en diens jaargeld onverminderd van kracht 
blijven. Voor het stichten van kapelrieën in de nieuwe 
kerk wordt bij voorbaat toestemming gegeven. Opgenomen in 
een vidimus door schout, schepenen en raad van Leiden. 
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Wi schout, scepene ende raid der stede van Leyden doen cont 
allen luden dat wi binnen der stede van Leyden onder den 
gherechte bi onzer stede ander brieve legghende enen brief 
gans ende heel ende ongheraseert open bezeghelt mit eenre 
eersamer vrouwen zeghele vir Clarissen van Scenyen bi 
der ghenade Goids abdisse van Reynsburch ende hoirs 
convents zeghele sprekende van woirde te woirde als 
hierna bescreven staet. 

Wi Clarisse van Scenyen bi der ghenade Goids abbe-
disse van Reynsburch der oirde Sinte Benedicti maken 
cont allen luden dat wi bi onsen vrien wille ende bi 
goiddenken ons ghemiens convents om Goids willen bi 
virzoeke ende goiddenken haren Heynrixs Spikers, 
prochipape der kerke van Oistgheest, ende om bede der 
stede van Leyden, gheconsenteert ende oirlof ghegheven 
hebben ende gheven die capelle die ghemaect is binnen 
der vrihede van Leyden ende in die prochye van Oist
gheest staet, te wien ende te consacreren toit eenre 
prochikerke te wesen ende te bliven, behoudelijc ons 
ende ons convents rechts dat wi die ghifte van der kerke 
voirscreven voirtmeer toit aire tijt gheven moghen als 
virscint bi onzer conscienti ende bi onzen vrien wille, 
sonder enich wedersegghen der stede van Leyden. Ende 
behoudelijc der kerke van Oistgheest hoirs rechts ende 
des cureyts der kerke van Oistgheest zijns rechts ende 
sire pensy die hi jairlixs dair of hebben sel, als van 
der nyewer kerk voirseyt, wilke pensy beloipt ses scilde 
tsjairs, vier ende twintich Vlaemsche grote of Dordrexe 
voir eiken seilt. Ende deze pensy te betalen toite Kers-
avont binnen der vier heylichen daghen naistcomende die 
twie scilde, ende toit Paisken bi (nuen) den vier hey-
lighen daghen dair na eerst comende twie scilde ende 
binnen den vier heylighen daghen van Pijnster dair na 
eerst comende twie scilde. Ende voirt allen jare te be
talen dese pensy voiscr. te sulken daghen als voirs. is, 
sonder arghelist. Voirt, wair dat sake dat enighe per-
soene of meer om Goids dienst mede te meerren, in sali-
cheden sire zielen, ene cappelrie in deser nyewer kerk 
voirscr. stichten ende maken wilde bi consente ende 
goiddenken des gherechts van Leyden, so onthenghen wi 
voir ons ende voir onsen convente die nu sien of namails 
wesen seilen, ende gheven over den ghenen die die cappel-
rien maken seilen ende horen rechten erfnamen of den 
ghenen die sise machtich maken te gheven na der tenoir 
van hare fondatie vrilic te gheven in der eren Goids zo 
wien si willen, sonder enich wedersegghen van ons of 
van onsen convent. Ende om dat wi willen dat alle deze 
poynten voirs. stade ende vaste ghehouden bliven, toit 
ewighen daghen van ons ende van onsen convente die nu 
sien of namaels wesen seilen, hebben wi om Goids willen 
ende om bede haren Heynrixs ende der stede van Leyden 
beyde voirs. dese lettere open bezeghelt mit onsen 
zeghele ende mit ons ghemiens convents zeghel. Ghegheven 
int jair ons Heren dusent driehondert vier ende tsestich 
des vridaghes na Sinte Valentijns dach. 

In kennesse der wairheyt hebben wi scout, scepen ende raid 
der stede van Leyden voirs. dit uutscrift bezeghelt mit 



onzer ghemiener stede seghel. Ghegheven int jair ons Heren 
dusent driehondert vier ende tsestich des dijnsdaghes na 
Sinte Valentijns dach. 

Origineel. Uithangend ongeschonden grootzegel der stad 
Leiden, in bruin-groene was (Corpus Sigillorum Neerlandi-
corum nr. 604) . 
ARA Den Haag, RB 957. 
Regest en nadere beschrijving Hüffer, Bronnen Rijnsburg, 
p. 149/150, regest, nr. 361. Daar niet vermeld druk: Van 
Mieris, Beschrijving, I, p. 86 (alleen de gevidimeerde 
tekst). 

D.E.H, de Boer, vakgroep middeleeuwse geschiedenis RUL, 
Middelstegracht 4, Leiden 

H.H. Vos 
Oude Delft 54, Delft 

De foto's werden vervaardigd door: 
C. Baars (3); H.H. Vos (4,6,7,9,11,12,13,16,17,18,19,20) 
tekeningen: 
J.J. Vos (2); H.H. Vos (1,10,14,15) 

p.v. Gemeentelijke Archiefdienst Leiden 23403 
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Medewerking werd verleend door: 

de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, 
afdeling Rijnstreek (AWN) 
P. Deurhouwer, Leiden 
de Dienst Gemeentewerken, de afdelingen landmeten 
i.h.b. A.L.J. Puik en M. Houtman; plantsoenen 
i.h.b. J.T. Siebenga; wegen, rioleringen en be
stratingen i.h.b. H.R. van Meekeren en W.A.M. 
Weenink 
Stichting Diogenes, Leiden 
J.F. Droge, Leiden 
fa. du Prie i.h.b. de hoofduitvoerder J.T.A. Noor
dermeer 
Slopersbedrijf fa. van Eyk, Delft 
architectenbureau Kooreman en Raue, Delft i.h.b. 
de hoofduitvoerder H. Liefhebber 
T. van Lopik, Leiden 
architectenbureau Taco W. Mulder, Leiden 
D. de Nobel, Leiden 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist: T. van 
Stralen 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
Amersfoort: H. Halbertsma, A. van Pernis en H. 
Safatij 
R. Schoonderwoerd den Bezemer, Leiden 
A. Slinger, Den Haag 
architectenbureau van der Sterre, Peetoom i.h.b. 
L. Nederlof 
fa. Woudenberg, Ameide i.h.b. de hoofduitvoerder 
A. de Jong 
fa. gebr. Stuyfzand, Leiden i.h.b. T. Eikelboom. 

naast alle hier boven met naam genoemde personen en instanties, 
danken wij de vele anderen die door hun medewerking hebben bij
gedragen tot het archeologisch onderzoek. 
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