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VOORWOORD 

Het is de Archeologische Begeleidingscommissie een genoegen U 
hierbij haar jaarverslag over het jaar 1982 aan te bieden. 
In Leiden is het thans een normale zaak geworden dat alle 
door de gemeentelijke overheid uitgevoerde bouw- en civiel
technische werkzaamheden archeologisch worden begeleid. 
Ket onderzoek wordt door leden van de Commissie, medewerkers 
van de Directie Civiele Werken Leiden, en soms door hiertoe 
speciaal aangetrokken deskundigen uitgevoerd. 
Ook wordt van de bedrijven die met de uitvoering van werken 
hetzij nieuwbouw hetzij sloop zijn belast, alsmede van parti
culiere bouwers en architecten veel medewerking ondervonden. 
Hierdoor worden regelmatig kleine en grote bijdragen geleverd 
aan een verdieping van de stadsgeschiedenis en kunnen de ar
chief gegevens , aanwezig in het onvolprezen Gemeentearchief, 
aan de archeologische vondsten worden getoetst. 

Hoewel het praten over de aanstelling van een gemeentelijk 
archeoloog in een tijd waarin allerlei bezuinigingen op per
soneels- en financieel gebied plaatsvinden nauwelijks verant
woord lijkt, blijft de Commissie er toch sterk op aandringen 
om na te gaan op welke wijze in deze leemte kan worden voor
zien. 
Het stadskernonderzoek is immers een zaak van de gehele stad, 
vraagt een dagelijkse deskundige begeleiding en kan slechts 
éénmaal worden uitgevoerd daar bij het bouwen alle sporen van 
de vroegere bewoning verloren gaan. 

Eind 1982 werd door het houden van een tentoonstelling in "de 
Waag" aandacht besteed aan het feit dat de commissie 5 jaar 
geleden met haar werkzaamheden aanving. 

Ook dit jaar gaf de Provinciale Archeoloog weer zijn stimule
rende medewerking aan het werk van de Commissie, terwijl de 
redactiecommissie vele uren besteedde aan de totstandkoming 
van dit jaarverslag, waarvoor een woord van dank niet mag 
ontbreken. 

ir. H.H. Vos, voorzitter. 





VERSLAG OVER HET JAAR 1982. 

H. Suurmond-van Leeuwen 

Samenstelling van de commissie 

De commissie was in het jaar 1982 als volgt samengesteld: 

ir. L. Barendregt c.i., Hoofd van de Directie Civiele Wer
ken Leiden 
wetenschappelijk hoofdmedewerker 
van de vakgroep middeleeuwse ge
schiedenis der Rijksuniversiteit 
Leiden 
Hoofd van de Directie Gemeente
archief Leiden 
provinciaal archeoloog voor Zuid-
Holland van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzek 

dr. D.E.H, de Boer, 

mr. W. Downer, 

drs. D.P. Hallewas, 

prof. dr. P.J.R. Mod
derman, 

ing. A.P. Pruissers, 

mevr. H. Suurmond-van 
Leeuwen, 
ir. H.H. Vos c.i., 

dr. A. Wassink, 

drs. M. Wurfbain, 

directeur van het Instituut voor 
Prehistorie der Rijksuniversiteit 
Leiden 
veldgeoloog bij de Rijksgeologische 
Dienst 

namens de Vereniging "Oud Leiden" 
oud-directeur van de Dienst Gemeen
tewerken Leiden 
namens de Archeologische Werkge
meenschap Nederland, afdeling Rijn
streek 
Hoofd van de Directie Musea Leiden 

Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heer Vos, voor
zitter, de heer Barendregt, secretaris en mevr. Suurmond-
van Leeuwen, 2e secretaris. 

De commissie stelt zich ten doel: 

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

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

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



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

II Werkzaamheden van de commissie 

De commissie vergaderde 7 maal; het dagelijks bestuur kwam 
zeer frequent bijeen. In 1982 werd ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van de commissie in het Waaggebouw de 
tentoonstelling "Vijf jaar bodemonderzoek in Leiden" gehou
den. Hiervoor is door de tentoonstellingscommissie zeer 
veel werk verzet waarbij zij dankbaar van assistentie door 
de educatieve dienst van De Lakenhal gebruik maakte. Spe
ciale vermelding verdient het werk dat voor voorbereiding 
en inrichting van de tentoonstelling door de studenten 
W.A.M. Hessing en A.H. Land is verricht. Zie voor een be
schouwing over deze expositie pag.53 
De redactiecommissie belegde een aantal bijeenkomsten dat 
resulteerde in het verschijnen van het vierde jaarverslag, 
"Bodemonderzoek in Leiden, 1981". Vooral door de publikatie 
van het onderzoek in de Breestraat telde het verslag 130 
pagina's. 
In de werkruimten in de v.m. Barbaraschool vonden restaura
tie- en documentâtiewerkzaamheden plaats. Door mevr. 
A. Meyknecht-van den Berg werd op vakkundige wijze in een 
hoog tempo aardewerk gelijmd en gerestaureerd, terwijl zij 
tevens het tekenwerk voor de jaarverslagen van 1981 en 1982 
voor haar rekening nam. 
De commissie prijst zich dan ook zeer gelukkig met deze 
medewerkster omdat door haar werkzaamheden worden verricht 
die anders helaas achterwege zouden blijven. 
De heer Vos was twee dagen per week in Leiden, waar hij een 
groot deel van zijn tijd besteedde aan de tentoonstelling, 
terwijl hij voorts een begin maakte met het bewerken van 
het scherfmateriaal, afkomstig uit de ophogingslagen van de 
marktenroute. 
De werkzaamheden in de stad, zoals de sloop van panden, het 
leggen van rioleringen, vernieuwen van walmuren en bruggen 
etc, werden door de heer Barendregt begeleid. 
Mevr. Suurmond belastte zich, naast de algemene secreta-
riaatswerkzaamheden, met de documentatie bestaande uit het 
fotograferen en beschrijven van mobiele vondsten, het aan
leggen en bijhouden van een foto- en dia-archief en het 
maken van dossiers van het bodemonderzoek. 

Hieronder volgen in alfabetische volgorde de projecten 
waaraan aandacht werd besteed. 
Van belangrijke onderdelen is een verslag in de vorm van 
een bijdrage apart opgenomen. 



Beschuitsteeg Tijdens de aanleg van een riool in 
de Beschuitsteeg werden in de wand 
van de rioolsleuf verschillende op
hogingslagen aan de noordzijde van 
de Nieuwe Rijn bestudeerd. Op de 
hoek van de Beschuitsteeg (westzij
de) en de Nieuwe Rijn (straat) kon 
over een lengte van 4 m een profiel 
worden afgestoken. De opeenvolgende 
Afzettingen van Duinkerke I (500-200 
v Chr) en van Duinkerke III 
(800-1200 na Chr) in de rivierbed
ding waren duidelijk te onderschei
den (afb. 1) terwijl ook het Romein
se en middeleeuwse niveau konden 
worden vastgesteld (vgl. 
A.P. Pruissers en H.H. Vos, "Een 
Hollandse stad in doorsnee. Leiden 
in de geologische geschiedenis van 
de Rijnmonding", in: Bodemonderzoek 
in Leiden, Jaarverslag 1981, Leiden 
1982, 69). 
Het onderzoek werd uitgevoerd door 
ing. A.P. Pruissers en ir. H.H. Vos. 

afb. 1 
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Breestraat ("Het 
Gulden Vlies") 

Naar aanleiding van reeds eerder ver
richt bodemonderzoek in de oudste 
kern van het voorstedelijke Leiden 
(A.P. Pruissers en H.H. Vos, in: 
Bodemonderzoek in Leiden, Jaarver
slag 1981, Leiden 1982, 69) vond 
tijdens de restauratie van het pand 
Breestraat 125 (Het Gulden Vlies) 
een aanvullend bodemonderzoek in de 
kelder van dat pand plaats. 
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?S3 cm 

kelderbodem : 0,33 m+N.A.P 
zand met resten van 
baksteenpuin 

opgebrachte klei 

huisvui l ( zwart ) 

veinig verontreinigde klei 

Afzett ingen van Duinkerke IH 

Afzett ingen van Duinkerke I 

afb. 2 

Het pand heeft een onderbouw uit een 
zeer vroege bouwperiode die dateert 
uit de tweede helft van de dertiende 
eeuw. Uit een boring in de kelder is 
gebleken dat in het bodemprofiel 
(afb. 2) van onderen naar boven een 
vijftal eenheden kan worden onder
scheiden, nl. : 
a de natuurlijke ondergrond, 
b een ophogingslaag bestaande uit 

weinig verontreinigde klei, 
c een ophogingslaag bestaande uit 

huisvuil, 
d een ophogingslaag bestaande uit 

klei en 
e een laag zand met resten van 

baksteenpuin. 
De natuurlijke ondergrond (a) werd 
op ongeveer NAP-O,95 m vastgesteld. 
De aangetroffen afzettingen bestaan 
uit fijnzandige klei, afgewisseld 
met veel dunne kleilaagjes. 

Dit pakket komt overeen met de zan-
dige sedimenten van de Duinkerke III 
transgressiefase (800-1200 na Chr), 
die op tal van plaatsen in de bin
nenstad van Leiden is vastgesteld. 
Op circa NAP-2,20 m gaan deze mid
deleeuwse afzettingen over in een 
grijze, lichte klei van pre-Romeinse 
ouderdom, die aan de bovenkant iets 
doorworteld is. Deze Afzettingen van 
de Duinkerke I transgressiefase 
(500-200 v. Chr) gaan op grotere 
diepte geleidelijk over in fijnzan
dige, gelaagde afzettingen. Binnen 
de gemeentegrenzen van Leiden is op 
diverse plaatsen op de Afzettingen 
van Duinkerke I schervenmateriaal 
van aardewerk uit de Romeinse tijd 
aangetroffen. 
De ophogingslaag bestaande uit wei
nig verontreinigde klei (b) heeft 
een dikte van slechts 40 cm. Ter 
hoogte van het stadhuis bereikt deze 
opgebrachte klei een dikte van circa 
90 cm. Het aanvullend onderzoek 
heeft daarom duidelijk bevestigd dat 
op de natuurlijke ondergrond een 
opgeworpen terp aanwezig is, die 
zich dus niet alleen onder het hoog
ste gedeelte van de Breestraat ter 
hoogte van het stadhuis bevindt doch 
zich ook uitstrekt onder de huizen
rij langs de zuidkant van deze 
straat. 
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De zwarte ophogingslaag die opge
bouwd is uit huisvuil (c), bevat 
veel mestafval. Aan de bovenkant van 
deze circa 60 cm dikke ophogingslaag 
werden grove houtresten aangetroffen 
die zeer waarschijnlijk deel uitma
ken van de voorstedelijke bebouwing-
resten uit de twaalfde eeuw. Deze 
laag is afgedekt met een pakket op
gebrachte klei van ongeveer 20 cm 
dik (d). Hierop werd een dunne laag 
zand met resten van baksteenpuin (e) 
aangetroffen welke waarschijnlijk 
toegeschreven kunnen worden aan de 
bouwactiviteiten met betrekking tot 
dit huis in de tweede helft van de 
dertiende eeuw. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door ing. A.P. Pruissers 
van de Rijksgeologische Dienst. 

Caeciliagasthuis 

afb. 3 

Ten behoeve van de restauratie van 
de voormalige Boerhaavezalen in de 
Camp werd op het terrein van het 
Caeciliagasthuis door een zestal 
studenten o.l.v. W.A.M. Hessing enig 
graafwerk verricht. In overleg met 
de architect A. Peetoom werd op één 
plaats nagegaan of de, op een teke
ning van omstreeks 1662 (afb. 3, 
GALeiden PV nr. 28381a) voorkomende, 
langwerpige kelder en ronde put en 
het riolen- of gotensysteem nog aan
wezig waren. 
Het onderzoek was nogal teleurstel
lend. Van de te verwachten langwer
pige waterkelder en ronde zakput 
werd slechts de eerste aangetroffen; 
van de ronde zakput werd geen spoor 
gevonden. 
Het lijkt derhalve erg onwaarschijn
lijk dat op de aangegeven plaats 
ooit een zakput heeft gelegen. Op
merkelijk was dat de oostwand van de 
langwerpige kelder deels bestaat uit 
een halfronde gemetselde construc
tie, mogelijk het restant van een 
oudere waterput. Voorts bleek dat 
het terrein zeer sterk was geroerd. 
De gevonden kelder en restanten van 
goten zijn als post-middeleeuws te 
dateren en archeologisch van weinig 
belang. Er werd besloten voorlopig 
op het binnenterrein geen verder 
onderzoek te verrichten. 

11 



Cronestein (pol
derpark Crone-
steyn) 

Bij de uitvoering van grondwerkzaam
heden ten behoeve van de aanleg van 
het Polderpark Cronesteyn in de 
Kleine Cronesteinse- of Knotterpol-
der werden scherven van inheems-Ro
meins en Romeins importaardewerk 
aangetroffen. Zie hierover de bij
drage op pag.63 

Dolhuisgracht Bij rioleringswerkzaamheden in de 
Camp werd de in 1670 overkluisde 
Dolhuisgracht op een aantal plaatsen 
blootgelegd. In de gracht bevond 
zich een gekruind riool en ter 
weerszijden hiervan een hoger gele
gen nevenriooltje. 
Een deel van de gracht- en rioolvul
ling is met behulp van een metaalde
tector onderzocht. 

Dit leverde een scala van voorwerpen 
op, zoals lakenloodjes, munten, pen
ningen, ringetjes, tinnen lepels, 
messen, knopen, sloten (afb. 4). 
De voorwerpen zullen door een stu
dent middeleeuwse archeologie worden 
beschreven en getekend. Getracht zal 
worden het resultaat in de vorm van 
een bijdrage in één van de komende 
jaarverslagen te publiceren. 

afb. 4 
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Haarlemmerpoort Bij rioleringswerkzaamheden in de 
Steenstraat werd tussen de le/2e 
Binnenvestgracht en de Rijnsburger-
brug de fundering van de in 1632 
gebouwde Haarlemmer- of Rijnsburgse-
poort gevonden (afb. 5). Bij de 
sloop van de poort in 1857 werden 
opmetingstekeningen vervaardigd (Van 
Oerle, Leiden binnen en buiten de 
Stadsvesten, p. 387). De afmetingen 
van het gevonden metselwerk kloppen 
niet geheel met die tekeningen. Dit 
komt, doordat het metselwerk des
tijds boven het straatniveau is ge
meten, wat o.a. aan de doorsnede van 
de deuren te zien is. Het thans aan
getroffen metselwerk bevond zich 
onder de bestrating. In de asfalt
verharding zal het gevondene worden 
aangegeven. Voor een gedetailleerd 
verslag zie pag.54 

Haarlemmerstraat In de Haarlemmerstraat ter hoogte 
van de Lege Werfsteeg kon bij riole
ringswerkzaamheden in die steeg in 
de westelijke wand van de rioolsleuf 
het profiel van een deel van de 
veertiende eeuwse kade aan de noord
zijde van de Oude Rijn worden opge
meten. In de afgelopen jaren is deze 
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kade reeds op enkele plaatsen gevon
den. De thans gevonden kade was 
125 cm hoog; de breedte kon niet 
worden vastgesteld. De kruin van de 
kade lag op één meter beneden de 
huidige straat. De noordelijke bo-
venkruinlijn lag in de rooilijn van 
de huidige bebouwing. 

8 Hogewoerd Bij grondwerkzaamheden in het pand 
Hogewoerd 49 kwamen enige beerputten 
aan het licht. Deze bevatten vijf
tiende tot negentiende eeuws mate
riaal. 

Eén van de putten, die behoord moet 
hebben tot één van de woningen aan 
de inmiddels verdwenen Crauwelsteeg, 
bevatte echter zeventiende tot en 
met negentiende eeuws materiaal, 
waaronder nogal wat scherven aarde
werk, majolica, Delfts blauw en glas. 
Uit de fragmenten kon een serie van 
zes majolicaborden worden gerestau
reerd (afb. 6 a t/m f). 

De tekening van deze borden is zeer 
primitief. De basis van de afbeel
ding is op 5 van de 6 taferelen 
identiek (a, b, c , d en f). Op een 
tweetal van deze borden is de af
beelding duidelijk een boom (b en 
d); die op afb. 6a is tamelijk 
amorf, afb. 6c toont duidelijk een 
huis. De centrale figuur van afb. 6f 
is een vogel, het geboomte er omheen 
is echter gelijk aan dat van afb 6c. 
Afb 6e tenslotte toont het fraaiste 
exemplaar van de serie, een bloem. 
Datering zeventiende eeuw. 

Tussen de vele glasscherven van ont
kleurd glas bevonden zich versierde 
exemplaren, waaruit een vijftal (be
ker-) glazen kon worden gerecon
strueerd (afb. 7 a t/m e). De hoogte 
varieert van 9 tot 11 cm. 
De decoraties zijn aangebracht met 
een sneldraaiend wieltje en worden 
radgravures genoemd. 

Datering vermoedelijk tweede helft 
achttiende eeuw. De herkomst is niet 
met zekerheid vast te stellen, daar 
dit soort glas op veel plaatsen werd 
vervaardigd. Onbekend is ook of deze 
glazen algemeen waren. 

14 



afb. 6 
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afb. 7 5CM 

a.C.d. MET RONDE VOET. 
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In de beerput bevond zich een aarde
werk stolp (?) van witbakkende klei, 
met volledig glazuur aan de buiten
zijde en enige sporen binnenin. De 
stolp is 13,5 cm hoog en heeft een 
opening van 14,5 cm (afb. 8). Het 
voorwerp is voorzien van een drietal 
pootjes of nokken, die geen slijt-
sporen tonen. Het is niet gelukt de 
functie van deze vondst te achterha
len; gezien de uitvoering en ge
bruikssporen lijkt een toepassing 
als koeler, réchaud of inbouwelement 
in een kachel niet in aanmerking te 
komen. 

Suggesties over naam, functie en 
datering worden met belangstelling 
tegemoet gezien! 
Tenslotte werd nog een zo goed als 
complete steengoedkruik met grijs/ 
bruin zoutglazuur aangetroffen, 
hoogte 28% cm (afb. 9). Dit late, 
negentiende eeuwse, exemplaar uit 
het Rijnland kan gezien worden als 
een opvolger van de zgn. baardman
kruiken en is op zichzelf niet bij
zonder. Het zoutglazuur heeft echter 
een fraai streeppatroon, waardoor 
deze kruik een zeer decoratieve 
kleurschakering bezit. 

afb. 8 afb. 9 
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9 Hooglandse kerk 

afb. 10 

Bij rioleringswerkzaamheden in de 
Nieuwstraat werd metselwerk aange
troffen in het verlengde van de zij
gevels van het schip van de Hoog
landse of St. Pancraskerk (afb. 10). 
Van de Hooglandse kerk is bekend dat 
een voorloper van het huidige gebouw 
in 1315 als bijkerk van de kerk van 
Leiderdorp is gewijd, die in 1366 
tot zelfstandige parochiekerk werd 
verheven. In die periode is het aan
vankelijk houten kerkje door een 
stenen bouwwerk vervangen. De huidi
ge kerk is de nooit voltooide ver
groting uit het einde van de vijf
tiende eeuw. Uit historische bronnen 
is bekend dat de opzet van de kerk 
veel groter geweest is, met name dat 
het schip veel langer zou worden dan 
de uiteindelijk gebouwde vijf tra
veeën. 
Het gevonden metselwerk is de aanzet 
van de muren van de zesde en zevende 
travee van het schip. Het metselwerk 
eindigde aan de noordzijde na de 
zevende travee in een fijne, vallen
de tand zodat mag worden vastgesteld 
dat de opzet is geweest een kerk van 
zeven traveeën te bouwen. De beëin
diging aan de zuidzijde was direct 
na de vijfde travee met een grove, 
vallende tand, die wijst op een tij
delijke beëindiging. Het metselwerk 
aan de noordzijde is ten behoeve van 
de aanleg van de riolering gedeelte
lijk verwijderd. 

afb. 11 

ep» 
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In de klinkerbestrating is het ge
vondene weergegeven (afb. 11), ter
wijl ook het niet meer waterpas lig
gen van de lagen van het metselwerk 

in de gevel van het pand Nieuwstraat 
16 de aanwezigheid van de aanzet van 
de noordelijke muur laat zien. 

10 Kerkpleinbrug Omdat de Kerkpleinbrug (over de He
rengracht) vernieuwd (en verbreed) 
diende te worden werd de brug geheel 
afgebroken. Afb. 12 toont de zuid
zijde van de vernieuwde brug. Tij
dens de sloopwerken werden gegevens 
over de bouw- en funderingswijze van 
de in 1661-1662 gebouwde brug verza
meld. Ook deze brug is tussen ten 
tijde van de bouw aanwezige walmuren 
gebouwd zoals eveneens bij de Doe-
lenbrug (over het Rapenburg) werd 
waargenomen (vgl. L. Barendregt, 
"Bouwkundig-historische aspecten van 
de Doelenbrug en de walmuren van het 
Waaghoofd", in: Bodemonderzoek in 
Leiden, Jaarverslag 1981, Leiden 
1982, 86). Uit het in het Verhu
ring- en bestedingboek opgenomen 
bestek blijkt dat dit een doelbewus
te bouwmethode was. Voor een gede
tailleerd verslag zie pag.58 
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11 Morspoortkazerne-
terrein (bolwerk 
molen "De Put") 

Na de afbraak van de Morspoortkazerne 
werd het terrein bouwrijp gemaakt ten 
behoeve van de in het bestemmings
plan vastgelegde woningbouw. Het was 
daarvoor nodig om de walmuur langs 
het Galgewater "in te zetten", 
d.w.z. de oeververdediging in de 
richting van het water te verplaat
sen. 
Bij de werkzaamheden stuitte men op 
houtconstructies. Deze constructies 
vormden een deel van de fundering 
van de muren van het voormalige bas
tion op het punt Galgewater-Morssin-
gel. Door het vinden van de funde
ring was het mogelijk de vorm en de 
juiste plaats van dit voormalige 
bolwerk vast te stellen. Afb. 13 
toont de huidige situatie waarbij 
weer een bolwerk is opgetrokken, zij 
het niet precies op de oude plaats 
en niet geheel in de vorm van het 
zeventiende eeuwse bouwwerk. Ten 
zuiden van het bolwerk komt wederom 
een dubbele houten ophaalbrug te 
liggen die de verbinding zal gaan 
vormen tussen de beide oevers van 
het Galgewater ter hoogte van de 
Weddesteeg. Deze brug zal niet de 
naam van de in 1817 afgebroken voor
ganger "Lange-houten- of Pelikaans-
brug" dragen, doch zal Rembrandtbrug 
worden genoemd. (Bij het ter perse 
gaan van dit Jaarverslag was de brug 
inmiddels gebouwd). 

afb. 13 
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Bij de stadsuitleg van 1611 werden 
op de nieuwe bolwerken molens ge
bouwd. Op het bolwerk aan het Galge
water ten zuiden van de Morssingel 
verrees een houten korenmolen (stan-
derdmolen). Deze molen heeft slechts 
kort bestaan en werd na een brand 
vervangen door een stenen stelling-
molen, die in 1817 werd afgebroken. 
Plannen voor het terugbrengen van 
een houten standerdmolen op het bol
werk zijn in een vergevorderd sta
dium. Zie voor een gedetailleerd 
verslag van het onderzoek de bijdra
gen op pag. 37 en pag. 49 

12 Noordeinde 18-26 In de veertiende en vijftiende eeuw 
werden naast de haardplaats aspotten 
ingegraven. Ter voorkoming van 
brandgevaar werden hierin 's-avonds 
de gloeiende kolen en asresten ver
zameld en met water geblust. Bij de 
restauratie van de panden Noordeinde 
18-26 kwamen 6 meer of minder com
plete aspotten (afb. 14 A t/m F), 
alsmede enkele bodems aan het licht. 
Dat deze behouden zijn is vooral te 
danken aan de oplettendheid van de 
medewerkers van het Bouw- en Aanne
mingsbedrijf H. de Bolster, die de 
grondwerkzaamheden in de panden met 
veel omzichtigheid hebben verricht. 
De heer De Bolster heeft de eigendom 
van de vondsten welwillend aan de 
gemeente Leiden overgedragen. 

De indruk bestaat dat allerlei soor
ten voorraadpotten als aspot dienst 
hebben gedaan. De meeste aspotten 
tonen in het onderste deel een dui
delijk grijze aanslag terwijl sommi
ge aan de bovenzijde van de binnen
kant zwart gekleurd zijn. Er werd in 
de panden slechts één afdekplavuis 
gevonden, die helaas met de uitgeko
men grond is afgevoerd. Het bleek 
niet mogelijk aan de hand van de 
vindplaatsen een datering van de 
aspotten te geven. Hieronder volgt 
een beschrijving van de aspotten. 

Gebruikte afkortingen: 
0 m = maximale diameter 
0 r = diam. rand 
H = hoogte 
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afb. 14 
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Aspot van rood aardewerk met 
loodglazuur aan de buitenzijde. 
De aanzet van een groot, verti
caal oor doet vermoeden dat dit 
een grote kan is geweest. Van de 
hals en het oor werd geen scherf 
gevonden. 
Binnenzijde: bodem grijze aan
slag, bovenste deel zwart ver
kleurd. Gegolfde standring 
0 14 cm. H: 34 cm. 0m: 32% cm. 
0r (grens schouder/hals): 
10% cm. 

Aspot van rood aardewerk met 
enige glazuurstrepen aan de bui
tenzijde. Twee kleine, horizon
tale oren loodrecht op de wand 
van de pot. Binnenzijde: bodem 
grijze aanslag, bovenste deel 
zwart verkleurd. Standring 
0 16 cm. H: 25 cm. 0m: 26% cm. 
0r: 17 cm. 

Aspot van rood aardewerk met 
strepen loodglazuur aan de bui
tenzijde. Binnenzijde: bodem 
grijze aanslag. 
Op de schouder enige fijne 
draairibbels. Standring 
0 14 cm. H: 28 cm. 0m: 30 cm. 
0r: + 15 cm. 

Aspot van ongeglazuurd rood aar
dewerk, bovenste deel ontbreekt. 
Twee forse, horizontale oren, op 
vier plaatsen "ingevouwen". Bin
nenzijde: bodem grijze aanslag. 
Standring 0 17 cm. H (voor 
zover aanwezig): 25 cm. 
0m: 36 cm. Vgl. nr. E. 

Aspot van rood aardewerk met 
loodglazuurstrepen. Versiering 
in de vorm van vingerindrukken 
onder de rand. Twee forse, hori
zontale oren op vier plaatsen 
"ingevouwen". Binnenzijde: bodem 
grijze aanslag. Standring 
0 16% cm. H: 30 cm. 
0m: 34% cm. 0r: 19 cm. 

Aspot van ongeglazuurd rood aar
dewerk. Aanzet van twee horizon
tale oren. Rand ontbreekt, aan
zet aanwezig. Standring 
0 16% cm. H: + 23% cm. 
0m: 26 cm. Vgl. nr. B. 
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13 Oude Vest 
toren) 

afb. 15 

(Dullen- Bij het vernieuwen van de walmuren 
langs en het aanleggen van de riole
ring in de Oude Vest (straat) tussen 
de Lange Mare en de Turfmarkt was men 
bedacht op het vinden van resten van 
de fundering van de veertiende eeuwse 
stadsmuur en waltorens rond Maredorp 
behorende bij de stadsuitleg van 
1355. Bij werkzaamheden in de vooraf
gaande maanden in de Turfmarkt was de 
stadsmuur reeds op enige plaatsen 
aangetroffen (zie pag. 29). 

In de Oude Vest ter hoogte van pand 
nr. 39 werd op een diepte variërend 
van 175-130 cm onder het straatniveau 
een halfrond stuk metselwerk aange
troffen, buitendiameter circa 8,8 m. 
Dit metselwerk is de fundering van de 
vroegere Dullentoren. 
De breedte van de fundering bedroeg 
150 cm, de onderkant kon niet worden 
vastgesteld. Binnen- en buitenzijde 
van de ronding toonde schoon metsel
werk. De steenmaat was 19x9%x4 cm. In 
het metselwerk was aan de holle zijde 
van de ronding een gat gehakt waarin 
resten van een houten kuip van 5 m 
lang en 2,10 m breed. De aanwezige 
hoogte bedroeg 2 m. Deze kuip, die 
voorzien was van een houten vloer en 
voor een deel gevuld was met dakpan
puin, was asymetrisch in het metsel
werk geplaatst (afb. 15). In de kuip 
mondde een houten gootje uit (inwen
dige breedte 20 cm, hoogte 30 cm). De 
vloer was eveneens van hout en de 
goot werd afgedekt door plankjes in 
dwarsligging. 

Half op de fundering, aan de oostzij
de, mondde een gekruind riool van 
40 cm breed uit. 
Nadat het gevondene zorgvuldig was 
ingemeten is de toren gedeeltelijk 
weer in het zicht gebracht, (afb. 
16). De constructie is thans van be
ton, bekleed met oude steen. Aan de 
straatzijde is het metselwerk ruw 
gehouden om aan te geven dat de muur 
doorliep; in het wegdek is dit ver
loop aangegeven. 
Op één meter boven het waterniveau 
werd in het metselwerk een waterlijst 
aangebracht. 

Deze waterlijst is gereconstrueerd 
aan de hand van de Luys- of Groenen-
daelstoren waarvan een deel bij werk-

24 



a f b . 16 

^ O ^ t o ~ _ 

•t 2.3o" 

o 0,5 4 1.5 M. 

a f b . 17 

25 



14 

zaamheden in de Groenesteeg werd 
blootgelegd. 
Op de kaart van Van Dulmenhorst uit 
1585 is te zien dat de Dullentoren 
dan reeds is teruggebracht tot een 
ronduit. 
De stadsmuur met waltorens werd na de 
stadsuitbreiding van 1612 gesloopt. 
Bij verdere werkzaamheden langs de 
Oude Vest werd van de Jan Pastoren en 
de stadsmuur geen spoor gevonden. 

Oude Vest (tonput) Bij rioleringswerkzaamheden in de 
Oude Vest werd op de grens van pand 
27 en 27a onder het wegdek een grote 
tonput met een diameter van drie me
ter aangetroffen. De bodem van de put 
bestond uit drie lagen op hun kant 
met kalk en tras opgemetselde rode 
klinkers, afm. 18x8x4 cm. 
Asymetrisch in de bodem bevond zich 
een opening waar omheen een rollaag 
en van waaruit een balk in het met
selwerk was opgenomen (afb. 17). 
De wanden van de put werden gevormd 
door + 16 cm brede vlakke duigen bij
eengehouden door smeedijzeren banden 
waarvan er twee werden aangetroffen. 
Op de bodem, aan de bovenkant van het 
metselwerk, werden de duigen gesteund 
door een eikenhouten boogbalk gevormd 
uit schenkels. 
De duigen waren op een hoogte van 
220 cm boven de bodem afgerot. De 
bovenzijde van de bodem bevond zich 
op drie meter onder het straatniveau. 
Het is bekend dat ter plaatse aan de 
Oude Vest vanaf het begin van de ze
ventiende eeuw bierbrouwerijen geves
tigd waren. Het is aannemelijk te 
veronderstellen dat de gevonden put 
een waterput t.b.v. een brouwerij is 
geweest. 
De put kon niet worden gehandhaafd en 
werd in zijn geheel verwijderd. 

15 Klooster Schagen Bij de sloop van panden tussen de 
Noord- en Zuidrundersteeg werd een 
onderzoek ingesteld naar mogelijke 
muurresten van het voormalige kloos
ter Schagen. Slechts op één plaats is 
een deel van de fundering opgemeten 
(steenmaat 23%xll%x5% cm). 

In het terrein werden een waterput en 
twee beerputten gevonden. 
De waterput bevatte alleen zeventien
de eeuwse scherven. Eén der beerput-
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afb. 20 

ten bevatte vrij veel zeventiende 
eeuws aardewerk en een aantal glas
fragmenten. Afb. 18 en 19 tonen een 
deksel van rood aardewerk met lood-
glazuur (kleur licht geel-bruin), 
voorzien van twee handgrepen. De dia
meter is 28 cm. Afb. 20 toont een 
tuitpot met ringeloorversiering 
(H: 15 cm). De andere beerput, waarin 
kloostermoppen waren verwerkt, bevat
te aardewerk uit de vijftiende eeuw 
en heeft dus mogelijk tot het kloos
ter behoord. 
De afbeeldingen 21 en 22 tonen uit 
deze put respectievelijk een kookpot 
(H: 17,5 cm) en een schotel met drie 
aangeknepen voeten en gele slibver-
siering (0 22,5 cm) 

afb. 18 afb. 19 

afb. 21 afb. 22 
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16 Stenevelt 
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Tijdens het najaar van 1982 en de 
eerste dagen van 1983 werd op het 
fabrieksterrein van de firma Fontein, 
gelegen tussen de Sumatrastraat en de 
Zijl, een beperkt onderzoek verricht 
naar bouwresten van het voormalige 
kasteel Stenevelt. Van dit kasteel is 
slechts bekend dat het in 1420 is 
verwoest, in het begin van de zeven
tiende eeuw is herbouwd en vervolgens 
waarschijnlijk in het begin van de 
negentiende eeuw is gesloopt. 
Met een graafmachine werd een viertal 
proefsleuven in het terrein getrok
ken. Op slechts één plaats - 2,50 m 
onder het maaiveld - werd een muur-
rest van het eerste kasteel aange
troffen in de vorm van een vlij laag 
van kloostermoppen, gelegen aan de 
rand van de voormalige kasteelgracht. 
Op vijf plaatsen werd de oever van 
deze gracht, al dan niet voorzien van 
een houten beschoeiing, gevonden. 
Verder werd ondiep gefundeerd muur
werk aangetroffen dat waarschijnlijk 
afkomstig is van het zeventiende 
eeuwse kasteel of van de latere be
bouwing die omstreeks 1855 nog langs 
de noordzijde van het terrein aanwe
zig was. In afb. 23 is het gevondene 
weergegeven. 
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Gezien de geringe sporen van de kas
teelbebouwing en de grote diepte 
waarop deze werden gevonden werd be
sloten geen uitgebreider onderzoek in 
te stellen, mede omdat dit ongetwij
feld zeer kostbaar zou worden. 

17 Stevenshofjes-
polder 

Bij het bouwrijpmaken van de Stevens-
hofjespolder (uitbreidingsplan Ste
venshof) werden aan de westelijke 
rand van de Veenwatering, op een 
diepte van circa 1,20 m onder het 
maaiveld, scherven uit de Midden 
Ijzertijd (500 v. Chr.-200 v. Chr.) 
gevonden. Bovendien kwam een aantal 
verzwaringen, een spinsteentje en een 
deel van een oven (?) aan het licht, 
terwijl ook een hoeveelheid botmate-
riaal kon worden verzameld. Op 
pag. 77 wordt deze bodemvondst nader 
beschreven. 

18 Turfmarkt Bij rioleringswerkzaamheden in de 
Turfmarkt werden delen van een funde
ring gevonden waarvan aangenomen mag 
worden dat ze deel uitmaakten van de 
veertiende eeuwse stadsmuur rond Ma
redorp. Op afb. 24 is te zien dat de 
Oude Vest in aanzienlijke mate is 
aangeplempt; de stadsmuur buigt nl. 
ter hoogte van de panden Turfmarkt 
4-5 reeds naar het oosten. 
Ter hoogte van de Haarlemmerstraat 
werden bouwresten gevonden van de 
voormalige Blauwe Poort. Na verwijde
ring van het metselwerk werd een 
groot aantal funderingspalen zicht
baar (afb. 25). De gevonden bouwres
ten werden ten behoeve van het leggen 
van de rioolbuizen gedeeltelijk ver
wijderd. 

afb. 24 
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Ter hoogte van de panden Turfmarkt 
7-8 werd de uitmonding van de vroege
re Dolhuisgracht aangetroffen. De 
uitmonding is geheel verwijderd. In 
de uitmonding bleken de ook in de 
overwulfde Dolhuisgracht, zie pag.12, 
aanwezige riolen voor te komen. 

afb. 25 
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Behalve aan de bovengenoemde projecten werd aandacht besteed 
aan een aantal kleinere projecten. In alle gevallen werden 
de gevonden funderingsresten, water- en beerputten en water
lopen ingeme^n en gefotografeerd. 

Deze projecten waren: 
Rioleringen Beestenmarkt; Binnenoostsingel; le en 2e Binnen
vestgracht; Doelengracht; Havenkade; Kruisstraat; Lammer
markt; Lange Mare; Maredijk; Narmstraat; Nieuwe Beesten
markt; Nieuwstraat; Oude Rijn(straat) nz; Steenstraat; St. 
Aagtenstraat; Stevenshof; Stille Mare; rond molen de Valk. 
Sloop van de panden Clarasteeg; school Langebrug; Krantzcom-
plex Langegracht; Kempeneerscoltiplex Langestraat; Kingsfarm 
Stevenshof; Sanderscomplex Levendaal; Sjardincomplex Middel
stegracht; panden Mirakelsteeg; panden Pakhuisstraat. 
Bouwput W.S.D.-terrein Cluster III; Huize St. Maarten; Pie
terskerkgracht 11; Rembrandtstraat 12. 

tekening H.H. Vos 
tekening R. Tiesema 
tekening A.H. Land 
foto D. van den Noort 

tekening A. Meyknecht-van den Berg 
foto H. Suurmond-van Leeuwen 
foto L. Barendregt 
tekening G. de Kievit 
tekening D. van den Noort 

Noot: de redactie spreekt (wederom) haar bijzondere waarde 
ring uit voor de tekstverwerking door Sippia Lepoeter. 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Plantsoen 75 
2311 KK LEIDEN 
tel. 071-123766 

Afb. 1 , 23 
Afb. 2 
Afb. 4 
Afb. 5 
Afb. 6 , 7 , 1 0 , 1 4 , 

1 5 , 1 8 , 2 1 
Afb. 8 , 9 , 2 0 , 2 2 
Afb. 1 2 , 1 6 , 1 9 
Afb. 17 
Afb. 24,25 
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TENTOONSTELLING "VIJF JAAR BODEMONDERZOEK IN LEIDEN", 

W.A.M. Hessing en A.H. Land 

Een belangrijke aktiviteit van de Archeologische Begelei
dingscommissie in 1982 was de organisatie en inrichting van 
de tentoonstelling "Vijf jaar Bodemonderzoek in Leiden", die 
van 11 tot 20 november van dat jaar in "De Waag" aan de Aal-
markt bezichtigd kon worden. De commissie greep de viering 
van haar eerste lustrum aan, om op die manier de resultaten 
van het Leidse archeologische onderzoek - ook uit eerdere 
perioden - te presenteren. Zowel de keuze van de lokatie, als 
de opzet van de tentoonstelling waren er op gericht niet in 
de eerste plaats de reeds in de archeologie geïnteresseerden, 
maar juist een breed (Leids) publiek een blik in de archeolo
gische keuken te gunnen. Dat publiek, dat vooral bij de op
gravingen in de Breestraat al zo massaal van haar belangstel
ling blijk had gegeven, zou op de tentoonstelling niet alleen 
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"potjes" moeten kunnen kijken. De inrichting gaf niet alleen 
de vondsten, maar ook het zoeken en vinden de nodige ruimte. 
In plezierige samenwerking met het Stedelijk Museum "De La
kenhal" en de vakgroep middeleeuwse geschiedenis van de 
Rijksuniversiteit Leiden kwam een thematisch-chronologische 
opzet tot stand, waarbij centraal in "De Waag" de bezoeker 
iets aan de weet kon komen over de begrippen en methoden van 
de archeologie en van het stadskernonderzoek in het bijzon
der. Daar bevonden zich de afdelingen: a. De bronnen van onze 
kennis, b. Stadskernonderzoek, c. Hoe oud is dat, d. De op
graving. Een foto van een veertiende-eeuwse oorkonde over een 
"Pieter de Rammaker" in de Breestraat leverde samen met in de 
Breestraat gevonden kammen een mooi voorbeeld van de manier 
waarop geschiedenis en archeologie elkaar kunnen aanvullen. 
De combinatie van voorwerpen, die door materiaal, uiterlijk 
of opschrift gedateerd konden worden, wijdde de leek in date
ringsproblemen in. En ook stratigrafie, ecologisch onderzoek 
en restauratie werden op een elementaire manier aanschouwe
lijk gemaakt. 

Nadat op deze manier de werkwijze van de archeoloog getoond 
was, kon de bezoeker langs de wanden van "De Waag" de resul
taten van het onderzoek in Leiden zien. Ook bij dit deel van 
de tentoonstelling werd getracht niet louter de vondsten te 
tonen. Zowel de vondstomstandigheden, als de historische con
text kregen steeds de ruime aandacht. Hier was de opzet een 
chronologische lijn aan te houden. Maar die werd telkens on
derbroken voor het belichten van een bijzonder thema, dat 
zich door de aard of het belang van het onderwerp daarvoor 
leende. Zo werd aan de hand van het opgegraven materiaal de 
geschiedenis van de bewoning op Leidse bodem vanaf de IJzer-
tijd tot in de Nieuwe Tijd belicht. Daarbij passeerden de 
volgende thema's de revue: 
a. De vroegste bewoners, b. De Burcht, c. Van dijkdorp tot 
stad, d. De Breestraat, e. De Maredorpse pottenbakker, f. De 
Marktenroute, g. Een Leidse werkplaats, h. Kerken en kloos
ters, i. De Keuken, j. Het jongste verleden. 

Bij sommige onderdelen van de tentoonstelling moest worden 
teruggegrepen op onderzoek dat was verricht voor de installa
tie van de Archeologische Begeleidingscommissie in 1978. De 
auteurs van deze bijdrage, die tevens voor de selectie van 
het materiaal zorgdroegen, konden voor dit oudere materiaal 
rekenen op de welwillende medewerking van de Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek en het Rijksmuseum van Oud
heden, dat enkele objecten welwillend in bruikleen afstond. 
Ook werd naast het materiaal dat thans nog bij de Commissie 
in bewerking is, gebruik gemaakt van voorwerpen, die inmid
dels door de Commissie waren overgedragen ten behoeve van de 
collectie van "De Lakenhal". Dit resulteerde in een niet zo
zeer door zijn omvang, maar vooral door zijn samenstelling 
uniek overzicht van de Leidse archeologie. 
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Een opmerkelijk aspect van de tentoonstelling vormden de af
beeldingen van ambachtslieden aan het werk, die naar een ma
nuscript uit de Late Middeleeuwen waren vervaardigd. Zij ga
ven de tentoongestelde werktuigen en Produkten uit die tijd 
een extra dimensie en leidden tesamen tot een middeleeuwse 
tegenhanger van de Marktenroute, die het publiek zeer aan
sprak. Dit geldt in nog grotere mate voor de twee ingerichte 
reconstructies. De ene betrof de werkplaats van een schoenma
ker en mesheftenmaker: daar kon men de ambachtsman aan het 
werk zien. Door het uitstallen van middeleeuws schoeisel (ge
reconstrueerd) in verschillende fasen van produktie ging het 
in de vitrines tentoongestelde vondstmateriaal veel meer tot 
de verbeelding spreken. De andere reconstructie betrof een 
zestiende-eeuwse keuken, die dankzij de inhoud van de beer
putten van de Latijnse School en Ars Aemula Naturae kon wor
den samengesteld. 

Een bijzondere attractie was "de schervenbak" die aan het 
eind van de tentoonstellingsroute was opgesteld. Niet alleen 
de schooljeugd, maar ook ouderen graaiden er naar hartelust 
in. Voor degenen die serieuze belangstelling hadden om meer 
van de archeologie te weten te komen, was informatiemateriaal 
van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en de Neder
landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis aanwezig. 
Voor de surveillance van de tentoonstelling was naast een 
suppoost ook steeds minstens één lid van de Archeologische 
Begeleidingscommissie aanwezig om informatie te verstrekken 
en rondleidingen te geven. Dit directe contact resulteerde 
onder meer in een aantal vondstmeldingen. 

De belangstelling van het Leidse publiek was zeer groot. In 
de tien dagen die de tentoonstelling geopend was, bezochten 
bijna 4000 mensen "De Waag". Deels betrof het volwassenen die 
naar aanleiding van de publiciteit in de pers en op de tele
visie de weg naar "De Waag" wisten te vinden. Maar voor een 
groot deel ging het ook om scholieren. Veel scholen reageer
den enthousiast op de reeds lang van tevoren aangekondigde 
mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken. 

De door de heer D.E.H, de Boer vervaardigde lesbrief met op
drachten was voor velen - ook niet-scholieren - een stimule
rende leidraad langs dit overzicht van de Leidse archeologie. 
Zeer velen maakten gebruik van de gelegenheid om in het be 
zoekersschrift hun opmerkingen te schrijven. De bij herhaling 
geuite wens om iets dergelijks spoedig te herhalen zal zeker 
ter harte genomen moeten worden. 

Foto's R.J.F, van Gulick 

W.A.M. Hessing A.H. Land 
Rijnsburgerweg 56 Hooigracht 27a 
2333 AC Leiden 2312 KM Leiden 
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N.B. 
De commissie dankt de Universiteitsbibliotheek Leiden en het 
Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft die voor de tentoon
stelling vitrines en het Rijksmuseum van Oudheden en het Ste 
delijk Museum "De Lakenhal" te Leiden die voorwerpen in 
bruikleen afstonden. 

Dank komt eveneens toe aan de fa. H. de Bolster te Leiden 
voor vervoersfaciliteiten en van Eijk b.v. te Delft (thans 
ook Leiden) voor het ter beschikking stellen van materiaal. 
Tenslotte betuigt de commissie drogisterij J. Donkers en de 
boekhandels de Kier b.v. en de Boekhalle dank voor de ter 
beschikking gestelde ruimte in hun etalages voor een kleine 
expositie annex aan de tentoonstelling. 
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ENKELE ASPECTEN VAN HET ONDERZOEK VAN HET BOLWERK DE PUT IN 
LEIDEN. 

W.A.M. Hessing en W.J. Kuyper 

In de zomermaanden van 1982 werden walmuren langs de noorde
lijke oever van het Galgewater - zoals de Rijn ter plaatse in 
Leiden heet - vernieuwd. In de bouwplannen was een recon
structie opgenomen van het voormalig bolwerk, gelegen op de 
hoek van het Galgewater en de Morssingel, terwijl even bezij
den het te reconstrueren bolwerk eveneens de heraanleg van de 
Langehoutenbrug was voorzien. Bij de voorbereiding van de 
werkzaamheden was uiteraard van oude stadsplattegronden ge
bruik gemaakt. Toen tijdens de voorbereidende graafwerkzaam-
heden de houten funderingen van het oorspronkelijke bolwerk 
tevoorschijn kwamen, werd de gelegenheid geschapen om een 
kort archeologisch onderzoek te verrichten. Dit onderzoek 
stond onder leiding van W.A.M. Hessing. 
De aangetroffen grondsporen werden zo zorgvuldig als tijdens 
een spoedopgraving mogelijk is ingemeten, gefotografeerd en 
getekend. Daardoor kon een inzicht worden verkregen in de 
wijze waarop het bolwerk destijds gefundeerd was. Voor een 
behandeling van de funderingsresten wordt verwezen naar de 
afzonderlijke bijdrage van L. Barendregt, op pag. 49 
Tijdens het onderzoek werden door het Instituut voor Prehis
torie der Rijksuniversiteit te Leiden grondmonsters genomen 
ten behoeve van een zaden- en schelpenanalyse. 

In het onderstaande wordt allereerst een overzicht gegeven 
van de historische aspecten van het bolwerk, door W.A.M. 
Hessing, terwijl aansluitend W.J. Kuijper zijn analyse van de 
zaden en schelpen presenteert. 

a. De geschiedenis van het bolwerk 
Het terrein waarop het bolwerk verrees, lag tot 1611 buiten 
de stad. In dat jaar realiseerde de stad Leiden voor het 
eerst sinds enkele eeuwen weer een forse stadsuitleg. Doordat 
de gegevens met betrekking tot de aankoop van land bewaard 
zijn gebleven, is bekend, dat vanaf de vijftiende eeuw op het 
toen nog buiten de vesten gelegen land "tuynen en warmoeslan-
den" van Leidse poorters en instellingen aangelegd waren (1). 
De hierna te bespreken afzettingen, die zich vlak onder de 
funderingsresten van het bolwerk bevinden, wijzen erop, dat 
dit deel van de nieuwe verdedigingswerken deels in het water 
van de Rijn en de al gegraven Morssingel is aangelegd. Voor 
de bouw van het bolwerk heeft men het benodigde terrein droog 
laten vallen, om korte tijd later verder op te hogen. 
Onder de ophogingslagen zijn delen van de vroeg-zeventiende 
eeuwse Rijnbedding en de landaanwinning goed geconserveerd. 

In hoeverre het bolwerk inderdaad een militaire functie dien
de te hebben, is onduidelijk. In ieder geval is de vorm niet 
erg in overeenstemming met de zeventiende eeuwse opvattingen 
over vestingbouw in het algemeen en die over bastions ^bol
werken) in het bijzonder (2). In het geheel van de bolwerken 
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van de zeventiende eeuwse Leidse stadsuitbreidingen is dit 
kleine bolwerk duidelijk een uitzondering, dat in zijn vorm 
eerder doet denken aan de kleine, stomphoekige, gemetselde 
bastions, zoals die typerend zijn voor zestiende eeuwse 
stadsverdedigingen (o.a. te zien op de plattegronden van 
Utrecht, Zutphen en Groenlo). 
In de eerste helft van de zeventiende eeuw legde men vooral 
grote, spitshoekige, van aarden wallen voorziene werken aan, 
zoals die ook daadwerkelijk in 1611 aan de noordzijde van de 
stad werden aangelegd. 
Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal moet het bolwerk voor
lopig verklaard worden uit een lokale aanpassing, die noodza
kelijk was door het ruimtegebrek aan dit uiteinde van de ves
ten, waar de Rijn niet versmald mocht worden en de aanslui
ting bij de bestaande structuur een groter bolwerk meer noor
delijk had vereist. 
Het bolwerk was niet alleen onderdeel van de verdedigingsli
nie van de stad, maar had, zoals overigens ook de andere bol
werken, tevens een economische functie, nl. als standplaats 
voor een molen. De eerste molen waarvan het bestaan gedocu
menteerd kan worden, moet spoedig na het gereedkomen van het 
bolwerk gebouwd zijn, aangezien de vroegste vermelding van 
een molen ter plaatse dateert uit 1619 (3). Aanvankelijk be
trof het een standerdmolen "De Put", genoemd naar de eerste 
eigenaar Jan Janszoon (de) Put. Wanneer het bolwerk zelf pre
cies voltooid was, is niet duidelijk. Op de eerste stadsplat
tegrond van na de stadsuitbreiding, die van J.P. Dou uit 
1614, komt het bolwerk nog niet voor. De eerstvolgende kaart, 
die van J. Blaeu uit 1646, geeft het uiteraard wel weer, afb. 
1. 

afb.l 
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Tijdens de opgravingen werden weinig mobiele vondsten van 
betekenis gedaan. Een aantal vroeg-zeventiende eeuwse pijpe-
koppen, die tussen de funderingsresten werden aangetroffen, 
vormen echter een te verwachten archeologische ondersteuning 
van de historische gegevens. 
Van de molens is nagenoeg niets teruggevonden. De resten van 
de houten molen "De Put" zullen vergraven zijn, toen in 1729 
een veel grotere, stenen molen op dezelfde plaats gebouwd 
werd, afb. 2 (4). De nieuwe molen was een stellingmolen, die 
vanaf 1746 met de naam "De Korenbloem" werd aangeduid (5). 
Van deze molen is bekend dat bij haar afbraak in 1817 al het 
muurwerk tot op de fundering mo.est worden uitgebroken (6). 

b Zaden en schelpen in jong-holocene afzettingen op de hoek 
van het Galgewater en de Morssingel 

Op het opgravingsterrein werden drie monsters genomen uit 
enkele duidelijk te onderscheiden afzettingen, die zich onder 
een funderingsbalk van het bolwerk bevonden (zie profiel, 
afb. 3). 

Eén monster (nr. 1) komt uit de "ondergrond" (klei), één (nr. 
2) uit het daarop afgezette "schelpenlaagje" en één (nr. 3) 
uit het daarboven liggende "rood-bruine laagje". Het dikke 
pakket ophogingsmateriaal dat alles bedekte is niet bemons
terd. Aardewerk uit zowel de middeleeuwen als uit de moderne 
tijd gaf een sterke verstoring van deze laag aan. 
De monsters waren een kwart liter groot. Zij werden met water 
op zeven gespoeld, de minimum maaswijdte was hierbij een 
kwart mm. In verband met tijdsbesparing werd van veel soorten 
het aantal niet precies geteld. 

afb. 2 

ku-ê* 
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afb. 3 
NAP+0.37 

OPHOGINGSLAAG VAN ZAND.AFVALPUIN.HOUTEN KLEI 

NAP-154. 

-; T n 1 
i ! ! i ' 

EE KLEImetVUIL 1Mtr 

R^N^I KLEI met WORTELSenander KLEI met BOTRESTEN 

ONGEROERDE KLEI ORGANISCH MATERIAAL(ROODBRUIN) I U I 

3 KLEI met SCHELPENAFVAL(GROEN) QX2)QMONSTERS 

kleilaag (monster nr. 1) 
De onderste laag is ongestoord en bestaat uit klei met iets 
fijn zand. Na zeven werden de volgende dierresten aangetrof
fen: 

uit een marien 
milieu schelpen: 

zeeklit: 

uit een zoet
watermilieu 

diversen 

foraminiferen: 
diatomeeën: 

schelpen: 

mosdiertjes: 
sponzen: 
watervlooien: 
bloedzuiger: 
ostracoden 
(marien?): 
insekten: 
vis : 

Hydrobia cf ventrosa - 1, 
Mytilus edulis - 1 
Echinocardium cordatum 
- tientallen stekels 
- honderden 
- enkele 

Bithynia tentaculata - 2 
opercula 
- tientallen statoblasten 
- enkele gemmula's 
- enkele ephippiums 
- 1 cocon 

- duizenden doubletten 
- tientallen fragmenten 
- 1 schub 

De plantensoorten zijn genoteerd in tabel 1. 

Opvallend in dit monster is de aanwezigheid van veel dierres
ten uit een marien milieu. De soortenkombinatie en de aantal
len wijzen echter niet op een volmariene omgeving. Het zout
gehalte heeft lager gelegen dan dat van de zee. Bij de plan
ten zie we zaden van enkele zoutplanten en in tegenstelling 
tot de hoger gelegen laagjes ontbreken hier de door de mens 
gekweekte soorten. De konklusie is dat de klei afgezet is in 
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een estuarien gebied onder mariene omstandigheden. De Rijn 
zal hier in wisselende hoeveelheden en op wisselende plaatsen 
voor een zoetwaterkomponent gezorgd hebben. Door de hoogte
ligging moeten we hier te maken hebben met één van de subat
lantische Duinkerke fasen waarin de zee ver het mondingsge
bied van de (Oude) Rijn binnendrong. 

schelpenlaag e (monster nr. 2) 
Dit laagje viel op door de aanwezigheid van veel witte 
schelpjes. Deze schelpen van slakken en mossels waren: 

uit een marien 
milieu 
uit een zoet
watermilieu 

uit een land-
milieu 

Mytilus edulis 

Valvata piscinalis 
Bithynia tentaculata 

Bithynia leachi 

Armiger crista 
Radix peregra (+ 
R. auricularia?) 
Valvata cristata 
Hippeutis complanatus 
Pisidium div. sp. 
Anisus vorticulus 
Stagnicola palustris 
Acroloxus lacustris 
Planorbis planorbis 
Gyraulus albus 
Planorbarius corneus 
Sphaerium corneum 
Unio sp. 
Anodonta sp. 

Vallonia cf pulchella 

- enkele fragmenten 

- vele tientallen 
- enkele tientallen, 
vele tientallen opercula 
- enkele, enkele tien
tallen opercula 
- enkele tientallen 

- enkele tientallen 
- enkele 
- 3 
- enkele kleppen 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

De andere dierresten in het monster waren: 
uit een zoet
watermilieu ostracoden: 

sponzen: 
mosdiertjes: 
bloedzuiger: 

diversen zoogdieren/vissen: 

insekten: 

veel doubletten 
enkele gemmula's 
enkele statoblasten 
enkele cocons 
tientallen botfrag-
mentjes 
veel fragmenten 

Naast de vele schelpjes bleek dit monster ook rijk aan zaden 
van vele plantensoorten te zijn (tabel 1). 

De molluskenanalyse levert het beeld op van een afzetting in 
de oeverzone van een niet te klein water. In het zoete water 
groeide een matig rijke vegetatie. 
Uit de zadenanalyse blijkt een duidelijk antropogene invloed. 
Naast de tientallen vijgepitjes zijn onder andere enkele 
druivepitten en hennepzaden gevonden. Opvallend zijn de vele 
zaden van wouw. De diverse goed bewaard gebleven zaden van 
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waterplanten wijzen op een afzetting in zoet water. Hierbij 
komt een wat groter water het meest in aanmerking (door de 
fonteinkruidsoorten en de gele plomp). Verder zijn er veel 
kruiden van braakliggende terreinen, bermen e.d. en akkers. 

De herkomst van deze zaden en die van de gegeten soorten is 
onder andere te verklaren door aanspoel ing langs de oever. 
Via goten (rioleringen) van de stad en vanaf de oevers kunnen 
namelijk al de gevonden soorten gemakkelijk in het water te
recht komen. 
Het laagje moet op natuurlijke wijze ontstaan zijn. 

rood-bruine laagje (monster nr. 3) 
Opvallend in deze afzetting waren de vele stukjes rood ge
kleurd (wortel) hout. 
De gevonden zaden staan in tabel 1, de dierresten in het 
monster zijn: 
uit een marien 
milieu 

uit een zoet
watermilieu 

diversen 

schelpen: 

schelpen: 

mosdiertjes: 
zoogdieren/ 
vissen: 
ei: 
houtskool: 
aardewerk: 
steen 
(mortel?): 

Mytilus edulis-
Spisula sp. - 2 
Cerastoderma sp, 

enkele fragmenten 
fragmenten 
- 1 fragment 

Bithynia tentaculata - 1, enkele 
opercula 
Bithynia leachi - 2 
Anisus vortex - 1 
- enkele statoblasten 

- tientallen fragmenten 
- enkele schaalfragmenten 
-tientallen stukjes 
- enkele stukjes 

- tientallen stukjes 

Het laagje onderscheidt zich duidelijk van het onderliggende 
schelpenlaagje door het vrijwel ontbreken van schelpen en 
zaden van water- en oeverplanten. Verder vertonen de laagjes 
met hun zadeninhoud overeenkomst. Ook nu komt opvallend veel 
wouw voor en zijn er diverse planten van verstoorde terreinen 
aanwezig. Gekweekte gewassen komen iets meer voor. 
Uit de samenstelling van het monster blijkt een grote invloed 
van de mens. De vele stukjes vis, bot, steen, houtskool, e.d. 
en de (on-)kruiden en gegeten zaden zijn een bewijs dat hier 
allerlei afval werd neergegooid. Door het vrijwel ontbreken 
van een zoetwaterfauna en waterplanten lijkt een ontstaan in 
(dieper) water niet aannemelijk. Misschien bevond het water
niveau zich ter hoogte van het toenmalige maaiveld. 

De meeste gevonden dieren en planten zijn een normale ver
schijning in dit soort afzettingen. Opvallend in het schel
penlaagje en het rood-bruine laagje zijn de vele zaden van 
wouw. Deze soort werd vroeger gekweekt als verfplant (gele 
kleurstof). 
De vondst kan een aanwijzing zijn dat deze plant hier ge
kweekt werd, maar de zaden kunnen echter ook wel van een en
kele wilde plant zijn die hier bij de oever groeide. 
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De melding van graan is voornamelijk gebaseerd op de kleine 
fragmentjes van de vruchthuid. Samen met zaadfragmenten van 
korenbloemen, bolderikken e.d. wijst dit op gemalen graan. 
Dit materiaal kan bijvoorbeeld via brood-maag-riolering hier 
terecht zijn gekomen. Boekweit is tot nu toe weinig in mid
deleeuwse en jongere afzettingen aangetroffen. De eerste 
schriftelijke meldingen in Nederland dateren van de middel
eeuwen. De eerste grote uitbreiding van de verbouw kwam ech
ter pas in de zestiende eeuw. De druif en de vijg zijn ken
merkende soorten voor middeleeuws stadsafval. 
Uitspraken over het grondgebruik hier - voor de bouw van het 
bolwerk - zijn naar aanleiding Van de vondsten niet goed mo
gelijk. 

Tabel 1. Zaden van enkele jong-holocene afzettingen hoek 
Galgewater-Morssingel te Leiden. 

klei schelpen rood-bruin 
laagje laagje 

-

GEKWEEKT EN VERZAMELD 
Ficus carica - tientallen enkele vijg 
Brassica/Sinapis - enkele tientallen kool/mosterd 

Vitis vinifera - 2 2 druif 
Corylus avellana - 1 1 hazelnoot 

Cannabis sativus - 2 - hennep 
Prunus sp. - 1 - kers 
Cerealia - - enkele graan 
Fagopyrum esculentum - - 1 boekwe i t 
cf Foeniculum vulgare - — 2 venkel? 

AKKERS EN DROGE RUIGTEN 
Agrostemma githago - tientallen tientallen bolderik 

Arctium sp. - enkele - klis 
Anthémis cotula - tientallen - stink, kamille 
Atriplex hastata/patula enkele enkele enkele spies-/uits.melde 
Atriplex sp. 1 1 1 melde 
Capsella bursa-pastoris - enkele - herderstasje 
Centaurea cyanus - enkele enkele korenbloem 
Chenopodium album enkele enkele enkele melganzevoet 
Chenopodium cf ficifoliu m 1 - - stippel? ganzevoet 
Conium maculatum - 1 - gevl. scheerling 
Cuscuta cf epilinum - enkele 1 vlas? warkruid 
Euphorbia helioscopia - 1 - kroontjeskruid 

Plantago major - - - grote weegbree 
Polygonum aviculare enkele - - varkensgras 
Polygonum convolvulus - - enkele zwaluwtong 

Polygonum lapathifolium 1 enkele enkele duizendknoop 
Papaver rhoeas/dubium - 1 - gew./kl.klaproos 
Raphanus raphanistrum - 1 - knopherik 
Reseda luteola enkele honderden honderden wouw 
Spergula arvensis enkele gewone spurrie 
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Be gewone hazelnoot (Corylus Avettana). 
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schelpen
laagje 

rood-bruin 
laagje 

Stellaria media 
Solanum nigrum 
Sonchus arvensis 
Soncus asper 

enkele 
enkele 
1 

enkele 

enkele vogelmuur 
zw. nachtschade 
akkermelkdistel 
brosse melkdistel 

GESTOORDE PLAATSEN OF OPEN, VOCHTIGE TOT NATTE, HUMUSARME GROND 
Hydrocotyle vulgaris enkele - enkele waternavel 

Potentilla anserina - 1 - zilverschoon 
Ranunculus repens - enkele enkele kru ip.boterbloem 
Ranunculus sardous - enkele - beh.boterbloem 
Ranunculus sceleratus enkele enkele - blaart.boterbloem 
Rumex maritimus enkele — — zeezuring 

SCHORREN (KUST) 
Salicornia europaea enkele - - zeekraal 
Suaeda maritima enkele - - schorrekruid 
Trichlochin maritima enkele - 1 schorre zoutgras 

ZOETE WATEREN EN OEVERS 
Chara sp. tientallen - - kranswier 
Callitriche sp. 1 - - sterrekroos 

Ceratophyllum sp. - 1 - hoornblad 

Nuphar lutea - enkele - gele plomp 
Potamogeton sp. div. enkele tientallen - fonteinkruiden 
Zannichellia palustris tientallen enkele 1 zannichellia 
Hippuris vulgaris 1 1 - lidsteng 
Ranunculus(Batrachium)sp enkele enkele - waterranonkel 
Scirpus lacustris enkele enkele - bies 
Oenanthe aquatica 1 enkele - watertorkruid 
Lycopus europaeus enkele enkele enkele wolfspoot 
Alisma plantago-aquatica enkele enkele - gr. waterweegbree 
Carex cf acutiformis 1 - - moeras? zegge 
Glyceria fluitans - 1 - mannagras 
Typha latifolia/ 
angustifolia 1 - - grote/kl.lisdodde 
Thalictrum flavum - 1 - poelruit 
Lythrum salicaria enkele - - gewone kattestaart 
Solanum dulcamara - enkele - bitterzoet 

LAAGVEEN, NATTE HEIDE 
Menyanthes trifoliata 1 - - waterdrieblad 

Ranunculus flammula - 1 - egelboterbloem 
Erica tetralix - enkele enkele gewone dopheide 

Sphagnum sp. tientallen enkele tientallen veenmos 

BOSRAND, STRUWEEL 
Sambucus sp. 1 - - vlier 
Urtica dioica enkele tientallen - grote brandnetel 
Melandrium rubrum - 1 - dagkoekoeksbloem 

Humulus lupulus 1 hop 
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klei schelpen
laagje 

rood-bru in 
laagje 

BOS 
Alnus glutinosa enkele - 1 zwarte els 
Betuia sp. - - 1 berk 
Rubus fruticosus - enkele 1 braam 

DIVERSEN 
Daucus carota - enkele 1 peen 
Rumex acetosella 1 enkele 1 schapezuring 
Eleocharis palustris enkele enkele tientallen waterbies 
Mentha arvensis/aquatica 1 - - akker-/watermunt 
Juncus sp. tientallen - - rus 
Rorippa sp./Nasturtium 
sp. enkele - - waterkers 
Rubus sp. 1 - - braam 
Sagina sp. enkele - - vetmuur 
Dipsacus sp./Scabiosa sp. - enkele enkele kaardebol/duifkru Ld 
Galeopsis tetrahit type - 1 - hennipnetel 
Epilobium sp. - 1 - basterdwederik 
Potentilla sp. - enkele - ganzerik 
Cirsium sp. - 2 - vederdistel 
Hypochaeris sp. - 1 - biggekruid 
Salix sp. - enkele enkele wilg 
Lamium sp. - 1 - dovenetel 
Rumex sp. - enkele - zuring 
Carex sp. div. - tientallen enkele zegges 
Gramineae enkele enkele enkele grassen 
rest enkele enkele nog determineren 

Noten 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

Voor een overzicht van de terreinen waarop de stads-
uitleg van 1611 werd aangelegd, zie Van Oerle, 1975, 
vooral dl. II. Atlas. 
Schukking, 1937, en recent vooral Taverne, 1978. 
GALeiden, Secretarie II, nr. 6786, Register Molens op 
de wallen, fo. 1; id, nr. 6759, Oud Belastingboek B, 
fol. 820 v°. 
GALeiden, Prentverzameling, cat.nr. 3007. 
GALeiden, Secretarie II, nr. 9325, Gerechtsdagboek 4d, 
1746, fol. 220. 
GALeiden, Archief gilden, nr. 834. 
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afb. 1 

^u^de^ir^q op. poh^ 
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C. 

afb. 2 
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DE FUNDERINGEN VAN HET BOLWERK DE PUT, DE HAARLEMMER- OF 
RIJNSBURGSEPOORT EN DE KERKPLEINBRUG IN LEIDEN. 

L. Barendregt 

In de stadsuitleg van 1611 (de vijfde) werd op het punt van 
samenkomst van Morssingel en Galgewater het bolwerk gebouwd 
waarop later de molen de Put verrees. 
Ofschoon het geen bolwerk in de letterlijke betekenis is ge
weest wordt, omdat de benaming bolwerk de Put is ingeburgerd, 
deze hier verder gebruikt. 
In de omwalling/ommuring van dezelfde uitleg werd in de uit
valsweg richting Rijnsburg de Haarlemmer- of Rijnsburgsepoort 
gebouwd. 
Bij de stadsuitleg van 1659 (de zevende) werd als één van de 
toegangen de Kerkpleinbrug gebouwd. 
Door de uitvoering van werken kwamen (delen van) de funderin
gen van deze bouwwerken aan het licht. 

Voor een goed begrip van de beschrijvingen van deze funderin
gen volgen eerst verklaringen van enige termen uit de funde
ringstechniek. 
Wanneer wordt gezegd dat een bouwwerk op staal is gefundeerd, 
dan wordt bedoeld dat de muren van dat bouwwerk op de grond 
ter plaatse zijn opgetrokken, afb. la. 
Wanneer wordt gezegd dat een bouwwerk op palen is gefundeerd, 
dan wordt bedoeld dat onder de muren palen zijn geheid tot op 
een zodanige diepte dat het bouwwerk niet zal verzakken, 
afb. lb. 
Wanneer wordt gezegd dat een bouwwerk op een grondverbetering 
is gefundeerd, dan wordt bedoeld dat de grond onder de muren 
van dat bouwwerk is verstevigd. Dit kan gebeuren door slappe 
grond uit te graven en te vervangen door bijvoorbeeld zand 
maar ook door korte palen in de grond te slaan. Deze palen 
reiken veel minder diep dan die van de fundering op palen, 
afb. lc. 
Een balkroosterwerk is een samenstel van balken of kespen, 
afb. ld. 
Een landhoofd van een brug is de uitbouw uit de oever van het 
water waarover de brug is gebouwd, een pijler is een steun
punt van de brug in het water, afb. Ie. 

1 Het bolwerk de Put 

De uitvoering van de civieltechnische werken voor de stads-
uitleg van 1611 ving in datzelfde jaar aan terwijl in 1619 de 
eerste molen op het bolwerk stond: in de tussenliggende pe
riode moet het daarom zijn gemaakt. 
Het komt op vele afbeeldingen voor, zowel met de eerste 
(standerd)korenmolen de Put als met de latere (stelling)ko-
renmolen de Korenbloem, afb. 2 (1). 
Archiefonderzoek heeft geen gegevens opgeleverd over de bouw. 
Van het bolwerk is ook het jaar waarin het is gesloopt niet 
gebleken, wellicht heeft de sloop plaatsgevonden gelijk met 
het afgraven van de vestwallen rond 1840 (2). 
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afb. 3b 

afb. 3a 

De laatste molen werd in 1817 wegens bouwvalligheid gesloopt. 
Het terrein van het bolwerk is opnieuw geschikt gemaakt voor 
bebouwing nadat de Morspoortkazerne, die op deze plaats da
teerde uit 1854 (3), was afgebroken (4). 
Daarbij is, zij het niet op dezelfde plaats en niet geheel in 
dezelfde vorm, het bolwerk weer in het stadsbeeld terugge
bracht, zie afb. 13 op pag.20 
Bij de uitvoering van de werken daarvoor werden delen van een 
houten fundering gevonden, afb. 3a, 4 en 5. 
De plaats en de vorm in aanmerking nemend moeten deze (van de 
muren) van het bolwerk zijn. 
De volledige fundering moet hebben bestaan uit een balkroos-
terwerk waarvan een aantal vakken met palen was volgeheid. 
Over het balkroosterwerk heeft een vloer gelegen. 
Een schets van de dwarsdoorsnede geeft afb. 3b. 
De plaats van de fundering, die van vorig jaar aangetroffen 
funderingen op spaarbogen (4) en het huidige bolwerk is aan
gegeven in afb. 6. 
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afb. 4 

afb. 5 

l 'J&w ' 

Van de funderingsresten werd helaas tijdens de uitvoering van 
de werken nog een deel onbewust vernield. 
Op de vloer en in de naden tussen de vloerplanken werden res
ten van mortelspecie aangetroffen, terwijl op één plaats een 
blokje metselwerk van klinkers, afmeting 18,5x8,5x3,8 cm, 
aanwezig was. 
De dwarskespen lagen keurig tussen de palen en waren aan de 
zijde van het water meestal gebroken. 
De palen stonden in rijen en waren 2,5 tot 5 m lang. De kop
pen van de voorste rij palen staan voor het merendeel hoger 
dan de overige. Een aantal palen is getrokken. Afb. 7 laat 
deze palen zien, zij waren rond, halfrond, deels gekantrecht 
enz. kortom een grote verscheidenheid. 
Uit een grondonderzoek is gebleken dat de palen te kort waren 
om over een fundering op palen te mogen spreken: de palen 
hebben dus als grondverbetering gediend. 
De buitenzijde van bovengenoemd blokje metselwerk viel samen 
met de buitenzijde van de daaronder staande buitenste rij 
palen en de koppen van alle rijen palen stonden daar, per 
rij, even hoog. 
De dwarskespen waren daar niet gebroken. 
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Hieruit mag worden opgemaakt dat de werkwijze bij het maken 
van de fundering is geweest dat eerst het balkroosterwerk is 
gelegd, toen de palen zijn geslagen en daarna de vloer ge
legd: een werkwijze die ook later nog werd toegepast. 
Op de vloer is daarna de buitenomtrek van de muren van het 
bolwerk uitgezet. Deze omtrek volgde niet geheel de buiten
zijde van de palen en heeft grotendeels kennelijk op de 
scheidingslijn van de eerste en tweede rij palen gelegen. 
Daardoor kreeg de eerste rij palen niets te dragen en de an
dere twee rijen wel. Omdat de palen, zoals gezegd, tekort 
waren om niet te kunnen zakken is de eerste rij palen niet en 
zijn de overige wel gezakt. 

Omdat de dwarskespen rustten op de buiten de eerste rij palen 
gelegen langskesp, die ook niets te dragen had en ook niet is 
gezakt, zijn daarom vele dwarskespen bij de uiteinden gebro
ken. In hoeverre de zakking schade aan de muren van het bol
werk heeft toegebracht was uiteraard niet meer na te gaan, 
maar het lijkt dat dit toch het geval geweest moet zijn. 
Niettemin heeft het bolwerk circa 225 jaar stand gehouden. 
Aandacht verdient nog dat het balkroosterwerk een helling 
naar binnen toe heeft. Dat deze helling is ontstaan doordat 
de muren op twee verschillende manieren zijn gefundeerd, 
deels op staal, deels op een grondverbetering, kan niet de 
hoofdoorzaak zijn. Waarschijnlijk is bij de bouw aan het 
roosterwerk al een helling gegeven, maar waarom dat is ge
beurd is niet bekend. 
Ook niet geheel duidelijk is waarom gebruik is gemaakt van 
twee manieren om te funderen. 
Vermoedelijk heeft hierbij de (juiste) gedachte dat de voor
zijde van de muren meer te dragen zou krijgen dan de achter
zijde en dat de muren op een in het Galgewater aangeplempt 
terrein zijn gebouwd een rol gespeeld. 
Om die redenen heeft men waarschijnlijk de voorzijde van de 
muren een extra steun willen geven. 
De muren van het bolwerk zijn, samengevat, deels op staal, 
deels op een grondverbetering gebouwd. 
Voorzover niet nodig voor de bouw van het nieuwe bolwerk is 
de fundering niet verwijderd. 

afb. 7 
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afb. 8 

2 De Haarlemmerpoort 

Deze poort heeft gestaan in de Steenstraat tussen het museum 
voor Volkenkunde en het restaurant Wienerwald. 
Hij werd in 1632 gebouwd en is op vele afbeeldingen te zien, 
zie onder andere afb. 8 (5). 
In het Verhuring- en bestedingboek (een in 28 boeken ingebon
den verzameling stukken met betrekking tot stedelijke verhu
ringen en bestedingen uit de periode 1573-1804) is opgenomen 
het bestek voor het metsel- en natuursteenwerk (6). De bijbe
horende tekeningen ontbreken. 
Uit dit bestek blijkt dat de poort moest worden gebouwd op 
het "fondament dat daar tegenwoordich leyt" en ook dat voor 
verscheiden delen te maken metselwerk dit fondament moest 
worden aangepast en uitgebreid. 
Het boek vermeldt omtrent dit fondament verder niets: moge 
lijk heeft de stad het in eigen beheer gebouwd. 
De poort werd afgebroken in 1867 (7). Voor de afbraak werden 
van de poort, na opmeting, enige tekeningen gemaakt, afb. 9 
(8) toont er één van. 
Gebleken is dat de poort niet veel verder dan tot een halve 
meter onder het huidige wegdek was gesloopt. 
Van de fundering ten westen van de doorgang van de poort en 
"het beginsel van de Vestmuer" (zijde Volkenkunde) werd een 
groot gedeelte blootgelegd, afb. 10. 
Helaas moest een groot deel van de fundering worden verwij
derd. 
Van de ten oosten van de doorgang (zijde Wienerwald) gelegen 
fundering is alleen datgene zichtbaar geweest dat bij de ont
gravingen ten behoeve van de asfaltverharding bloot kwam, 
afb. 11. 
Hier is slechts alles tot een halve meter onder het toekom
stige wegdek verwijderd. 
Alle funderingen zijn ingemeten, afb. 12. In deze afbeelding 
is tevens met een arcering aangegeven het geheel gesloopte 
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afb. 9 

afb. 10 

muurwerk. De hoogte van de muurresten in aanmerking nemend, 
circa 2,4 m, mag worden aangenomen dat hetgeen is gevonden 
grotendeels het door de stad in eigen beheer gebouwde is. 
De afmetingen van de gebruikte steen is 24,5x11,5x5 cm, de 
steen is vrij zacht. Het bestek vermeldt voor deze steen: 
"moppen ofte goede wel gebacken groote backsteen aan de vecht 
ofte leck gebacken, sijnde omtrent tien duym lang". 
De muur die geheel is gesloopt, afb. 12, was gemetseld op een 
houten vloer die gelegd was op een balkroosterwerk, bestaande 
uit langs- en dwarskespen die met zwaluwstaartverbinding en 
een eikenhouten toognagel stevig aan elkaar bevestigd waren. 
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afb. 13 afb. 14 

De vakken van het roosterwerk waren volgeheid met palen, 
afb. 14. 
Uit enkele palen die getrokken zijn is een lengte variërend 
van 1,90 tot 5 m gebleken. Het uitgevoerde grondonderzoek 
voor de nieuw te maken werken laat zien dat de palen tekort 
waren om over een fundering op palen te kunnen spreken. De 
palen hebben slechts een grondverbetering tot gevolg gehad. 
Plaatselijk zijn zij circa 1% m weggefraisd, overigens zijn 
zij gehandhaafd. 
Omdat het balkroosterwerk niet op palen ligt heeft het alleen 
een taak gehad bij de bouw. Voor de vloer moet worden aange
nomen dat die slechts heeft gediend als werkvloer voor de 
metselaar. 
Waarom de verbindingen van de balken van het roosterwerk zo 
stevig zijn gemaakt is niet duidelijk. Het is mogelijk dat 
dit is gebeurd om te voorkomen dat door het geheel volheien 
van de vakken van het roosterwerk de buitenste palen bij het 
heien van de binnenste naar buiten zouden worden geheid. 
Het maken van dwarskespen zou dan om dezelfde reden zijn ge
beurd. 
Zoals afb. 13 laat zien is de richting van de planken van de 
vloer niet overal dezelfde. 
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De Kerkpleinbrug 

afb. 15 

afb. 16 

De in 1661-1662 gebouwde brug (9) werd in 1982 ten behoeve 
van de vernieuwing en verbreding geheel gesloopt. De brug 
voor de sloop toont afb. 15. In het Verhuring- en besteding-
boek zijn de bestekken opgenomen voor het metselwerk (10) en 
het hout- en heiwerk (11). De bijbehorende tekeningen ontbre
ken. 

Bij de sloop bleek dat de onderzijde van het metselwerk van 
de landhoofden circa 75 cm dieper lag dan de onderzijde van 
de walmuren waartussen de brug werd gebouwd, afb. 16. Het is 
een zeer riskante zaak geweest de brug zo tussen de walmuren 
te bouwen omdat de walmuren grote kans liepen voorover te 
komen. 

Het metselwerk van landhoofden en pijlers rustte op een hou
ten vloer die weer rustte op een balkroosterwerk. Dit balk-
roosterwerk was samengesteld uit langs- en dwarskespen die 
met gespijkerde zwaluwstaartverbindingen stevig aan elkaar 
waren verbonden. In de vakken van het roosterwerk waren palen 
geheid, afb. 16 en 17. 
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Het roosterwerk onder de landhoofden was niet gesloten zoals 
het bestek voorschrijft, de langskesp aan de achterzijde was 
er niet, dit in tegenstelling tot dat van de pijlers. Deze 
situatie hangt mogelijk samen met de bovengenoemde bouwrisi
co's. Het kan zijn dat de aannemer in zijn werkplaats wel 
degelijk een gesloten balkroosterwerk heeft gemaakt. Bij de 
plaatsing zou gebleken kunnen zijn dat dit zo breed was dat 
de walmuur teveel zou worden ondergraven. Daarom is wellicht 
toegestaan de achterste langskesp te verwijderen met mis
schien nog een deel van de dwarskespen. 
Ook in het bestek voor het hout- en heiwerk (10) zijn er 
moeilijkheden voorzien want er werd bepaald: "Ider geraemte 
(balkroosterwerk) onder de middelspoelen breet (tussen de) 
buytenkanten (..blanco..) voet, aen't lantzijde onder de 
hooftdens naer den eysch van't werck". 

Onder de langskesp van beide landhoofden staan palen terwijl 
dit in het bestek niet is voorgeschreven. 
Bij het westelijk landhoofd rustte een dwarskesp ook op een 
paal. 
De situatie bij de langskespen is nog te verklaren. Omdat de 
bodem van de gracht bij de walmuren namelijk ondieper is dan 
verder naar het midden had het balkroosterwerk aan de voor
zijde als het ware geen grond onder de voeten. Wellicht heeft 
men van de nood een deugd gemaakt en om het roosterwerk wa
terpas te houden enkele palen die toch moesten worden gesla
gen onder de langskesp geplaatst. 
Naar de situatie bij de dwarskesp valt slechts te raden. 
De meest voor de hand liggende reden is dat een paal bij het 
heien uit de koers is geraakt (verlopen is) en zo onder de 
dwarskesp terechtgekomen is. 
De palen staan keurig in rijen, de vakken zijn niet geheel 
volgeheid. 
Waarom, nu de vakken niet geheel zijn volgeheid, dwarskespen 
aanwezig zijn onder de pijlers en waarom de stevige verbin
dingen van langs- en dwarskespen zijn aangebracht, is niet 
duidelijk. Mogelijk was dit alleen voor het vervoer van het 
roosterwerk. 
Bij de landhoofden is de aanwezigheid van de dwarskespen nog 
te verklaren. De vloerplanken lagen daar evenwijdig met de 
langskespen. Omdat de planken dun zijn moeten zij op bepaalde 
afstanden ondersteund worden. Of is wellicht in het bestek 
ook bedoeld geweest om de planken daar evenwijdig aan de 
dwarskespen te leggen maar kon dat uiteindelijk niet omdat 
een langskesp werd weggelaten? 
Aan een goede maatvoering in hoogterichting is nauwelijks of 
niet de hand gehouden: de landhoofden liggen vrijwel even 
hoog maar de beide pijlers liggen lager dan de landhoofden en 
ook onderling niet even hoog. 

Omdat niet mag worden aangenomen dat bij de bouw genoegen is 
genomen met (werk)vloeren die niet waterpas lagen moeten de 
hoogteverschillen daarin het gevolg zijn van zakken door het 
er op rustende gewicht van de brug. In het metselwerk kwamen 
ook scheuren voor die daar op wijzen. 
De palen bleken een lengte te hebben van 2 tot 4,5 m. 
Uit het voor de vernieuwing van de brug uitgevoerde grondon
derzoek blijkt dat de palen te kort waren om over een funde-
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ring op palen te spreken. Ook hier dus een fundering op een 
grondverbetering. 
Ondanks alles is het echter pas in 1982 nodig geweest tot 
algehele vernieuwing van de brug over te gaan: de fundering 
(en ook de brug) heeft dus toch 320 jaar dienst gedaan. 
De balkroosterwerken en vloeren van de brug zijn bij de ver
nieuwing geheel verwijderd, de palen slechts voorzover nodig 
om palen voor de nieuwe brug te kunnen plaatsen. 
De walmuurgedeelten achter de landhoofden zijn geheel verwij
derd. 

Conclusie 

Wanneer de drie funderingen onder het metselwerk, gebouwd in 
de loop van 50 jaar in het begin van de zeventiende eeuw met 
elkaar worden vergeleken dan zijn de volgende verschillen en 
overeenkomsten te ontdekken. 
1 Elk der funderingen bestaat uit een vloer, een balkroos-

terwerk en palen. Het balkroosterwerk heeft slechts een 
hulpfunctie gehad. De vloer heeft dat bij twee van de 
funderingen eveneens. 

2 Bij elk van de funderingen zijn de paallengten zo gering 
dat sprake is van een fundering op een grondverbetering. 
Hierdoor zijn de funderingen niet zettingvrij geweest, 
dat wil zeggen de bouwwerken konden zakken en dat is ook 
gebeurd. 
In hoeverre het niet aanbrengen van palen consequenties 
gehad zou hebben met betrekking tot de zakking van de 
bouwwerken is gezien de grote aanlegbreedte van de muren 
nog de vraag. 

3 Bij één van de funderingen zijn naast elkaar twee soorten 
funderingsmethoden toegepast. 

4 Bij één fundering zijn de palen ordeloos ingeheid, bij de 
beide andere zijn de palen keurig in rijen geplaatst. 

Onder het nodige voorbehoud zou kunnen worden geconcludeerd 
dat: 
a de drie funderingen van dezelfde principes uitgaan en dat 

er nauwelijks of geen ontwikkeling gedurende de eerste 50 
jaren van de zeventiende eeuw in de funderingstechniek 
heeft plaatsgevonden; 

b de wat grotere bouwwerken zich eerder door hun grote aan
legbreedte van de muren dan door de toepassing van een 
"paalfundering" hebben kunnen handhaven; 

c de funderingen van een zodanige kwaliteit zijn geweest 
dat zij honderden jaren dienst hebben gedaan en niet de 
aanleiding zijn geweest tot de sloop van de erop gebouwde 
objecten. 
Een groter compliment kan men hun ontwerpers niet maken, 
van de bouwers uit onze tijd moet nog maar worden afge
wacht hoe zij hun werk hebben gedaan. 
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Noten 

(1) Gemeentearchief Leiden (GALeiden), Prentverzameling 
nr. 4948 

(2) G.L. Driessen, Openbare Werken der stad Leiden 
1809-1931 (O.W. V), 10 

(3) G.L. Driessen, O.W. V, 92 
(4) H. Suurmond-van Leeuwen 1982, "Verslag over het jaar 

1981" in: Bodemonderzoek in Leiden. Leiden 1982, 18 
(5) GALeiden, Prentverzameling nr. 3839 
(6) GALeiden, Secretarie Archief 1575-1851 (SA II), nr. 

4193 ingebonden na fol. 340 
(7) G.L. Driessen, O.W. V. 11 
(8) GALeiden, Prentverzameling nr. 38573 

(9) G.L. Driessen, Openbare Werken gedurende den loop der 
17de eeuw (O.W. III), 30 

(10) GALeiden, SA II, nr. 4199 fol. 161-162 
(11) GALeiden, SA II, nr. 4199 fol. 163-164 

Afb. 1 tekening M.T.A. Barendregt 
Afb. 3a,3b tekening A. Meyknecht-van den Berg 
Afb. 4,5,7, 
10,11 foto L. Barendregt 
Afb. 6 tekening W.J. van der Laan 
Afb. 12 tekening B.A. Magrijn 
Afb. 13,14 tekening G.J.A. Beute 
Afb. 15 foto H.J.J. Roelofs 
Afb. 16 tekening B.C.Th.P. Dingjan 
Afb. 17 foto B.C.Th.P. Dingjan 

ir. L. Barendregt 
Meyerskade 7 
2313 EG LEIDEN 
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DE KLEINE CRONESTEINSEPOLDER IN LEIDEN, EEN VELDVERKENNING. 

H. Suurmond-van Leeuwen 

Bij de uitvoering van grondwerkzaamheden ten behoeve van de 
aanleg van het Polderpark Cronesteyn in de Kleine Crone-
steinse- of Knotterpolder werden scherven van inheems-Ro
meins en Romeins import-aardewerk aangetroffen. 
In de periode juni-augustus 1982 werd door L. Barendregt en 
H. Suurmond-van Leeuwen een groot aantal veldverkenningen 
uitgevoerd. Dit leverde veel Romeins importmateriaal op, 
verspreid over een vrij groot gebied. Op één vindplaats wer
den inheems-Romeinse scherven gevonden. 
De vindplaatsen bestrijken een brede strook vanaf de achter
zijde van de boerderij Cronestein 3, tot aan Rijksweg 4 bij 
het tunneltje, de vroegere Mallesloot. Alleen daar waar slo
ten werden gegraven of het maaiveld werd verlaagd werd mate
riaal verzameld; waar de grasmat intact bleef werd geen on
derzoek verricht. 
In de loop van 1982 en 1983 werden tijdens beplantingswerk-
zaamheden opnieuw vele tientallen scherven verzameld. Om 
praktische redenen zijn de resultaten daarvan buiten het 
hier geboden overzicht gehouden. 

Bij locatie I (afb. 1, deze geeft de huidige situatie weer) 
werd bij de verbreding van een sloot een vijftigtal scherven 
van inheems-Romeins aardewerk gevonden en vele tientallen 
fragmenten van Romeins import-aardewerk. Hier kwam ook een 

afb. 1 
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fragment van een maalsteen van basaltlava aan het licht 
(afb. 2 en 3). 
Op de locaties II tot en met V werden in de uitgekomen grond 
en in de taluds vele honderden scherven van Romeins import
aardewerk, verzameld. 
Op alle vindplaatsen werd een gering aantal fragmenten van 
vroeg middeleeuws, Merovingisch-Karolingisch, en middel
eeuws, Pingsdorf/Kogelpot, aardewerk gevonden. 
Een groot aantal scherven valt onder de categorie losse 
vondsten. Ten behoeve van de aanleg van het park werd ni. de 
uit de sloten gekomen grond over het gehele terrein ver
spreid. Door het hoge tempo waarin het grondverzet plaats
vond was het niet altijd mogelijk de werkzaamheden bij te 
houden. 

afb. 2 
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Bij A (afb. 1) werd reeds in 1975 Romeins importmateriaal 
gevonden (1) . 
Een veldverkenning in het volkstuincomplex B leverde slechts 
twee Kogelpotscherven alsmede vele fragmenten van zeventien
de en achttiende eeuws aardewerk op. 
Het Romeinse importmateriaal, dat werd bewerkt door 
drs. Marijke Brouwer, blijkt een groot deel van de Romeinse 
periode te bestrijken, nl. vanaf het eind van de eerste eeuw 
(of begin van de tweede eeuw) tot in de derde eeuw. Een dui
delijke relatie met het materiaal uit de opgraving van de 
haven aan de Corbulogracht lijkt niet aanwezig (2). 
Door ing. A.P. Pruissers (Rijksgeologische Dienst) werd bij 
locatie V een profielbeschrijving gemaakt (afb. 4). Hieruit 
blijkt dat de ondergrond bestaat uit een bosveenpakket waar-

30 cm 

55 cm 
58cm 

100 cm 
103 cm 

130 cm 

maaiveld ; 1.20 m -N.AP 

Afzett ingen van Duinkerke in 
geroerd 

Romeins materiaal 

l ak laag 

Afzett ingen van Duinkerke I 

l ak laag 

afb. 4 

op hier en daar een dun laklaagje waarin geen scherfmate-
riaal werd gevonden. Hierboven bevinden zich de Afzettingen 
van Duinkerke I (500-200 v. Chr) waarop een duidelijke lak
laag aanwezig is. Hierop ligt een 15-25 cm dikke laag, ver
mengd met het scherfmateriaal. Boven deze laag bevinden zich 
de Afzettingen van Duinkerke III, uit het begin van de 
twaalfde eeuw, die ten gevolge van agrarische bewerking door 
de toplaag van het Romeinse pakket zijn gewerkt. 
Het ligt in de bedoeling dat het materiaal te zijner tijd 
onder leiding van prof. dr. J.H.F. Bloemers in een ruimer 
kader wordt bestudeerd. 
Afb. 5 en 6 tonen een overzicht van de belangrijkste aange
troffen aardewerk fragmenten, waar mogelijk en wenselijk 
gerelateerd aan de desbetreffende typen. 

Noten 
(1) Sarfatij, H., "Archeologische kroniek van Zuid-Holland 
over 1975", in: Holland, VIII (1976), 267. 
(2) van der Klei, Ir. J., "Profiel van de gracht van Corbulo 
bij Leiden", in: Westerheem XIII (1964), 95-103. 
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Romeins aardewerk Kleine Cronesteinse polder. 

afb. 5 locatie I 
72 geverfd, techniek A, Brunsting 17A 
85 Terra sigillata: Drachendorff 37 
90 wrsch. weefgewicht 
86 ruwwandig: Niederbieber 89 
82 blauwgrijs 
87 blauwgrijs 
84 geverfd, techniek A, Hofheim 26 

locatie II 
56 gladwandig: Stuart 145 (kelkbakje) 
51 blauwgrijs: Holwerda 141/142 
60 ruwwandig: Niederbieber 104 
59 ruwwandig: Brunsting 22 
66 Terra sigillata: Drachendorff 37 
63 geverfd, techniek B 
65 geverfd, techniek C 
52 rood aardewerk 
50 baksteen met ged. v. stempel EXGERINF 
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Romeins aardewerk Kleine Cronesteinse polder. 

V"^7 
* > 

? 

Y 31 1 
LOCATIE UIA 

V 9 
^ 3 

LOCATIE IV 

\ 
O 

\ 

k? 1, 

l o c a t i e I I I 
99 gladwandig: Stuart 111 
98 dikwandig: (kruik)amfoor 
21 Terra sigillata: Drachendorff 33 

100 geverfd, techniek C, Niederbieber 32 
32 geverfd, techniek B 
31 blauwgrijs 
25 dikwandig: Brunsting 37 
23 ruwwandig: Niederbieber 104 
55 dikwandig: Brunsting 37 

afb. 6 

locatie lila 
38 dikwandig: doliumrand 
42 ruwwandig: Brunsting 22B 
41 ruwwandig: Brunsting 22B 
35 ruwwandig: Niederbieber 89 

locatie IV 
104 gladwandig: Hofheim 50/51 

locatie V 
123 gladwandig: Stuart 129 
116 ruwwandig: Brunsting type 4 
121 rood Niederbieber 89 

7 ruwwandig: Niederbieber 89 
6 Terra sigillata: Drachendorff 37 met begin van grafitto 

Afb. 1,2,5 en 6 
Afb. 3 
Afb. 4 

tekening A. Meyknecht-van den Berg, 
foto H. Suurmond-van Leeuwen 
tekening R. Tiesema 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Plantsoen 75 
2311 KK LEIDEN 

67 



'Im^tw . * 
il il 'y iy i • 



EEN STUK LEER MET DE NAMEN VAN DE DRIE KONINGEN UIT DE LEIDSE 
BINNENSTAD. 

R.M. van Heeringen 

Inleiding en vondstomstandigheden 

Langs omwegen heeft mij de vondst bereikt van een versierd 
stuk leer met tekst uit de binnenstad van Leiden. Gezien het 
unieke karakter van deze vondst uit 1975 leek het de Archeo
logische Begeleidingscommissie gewenst deze vondst alsnog, 
zij het dan in het jaarverslag over 1982, te doen publiceren. 
In juni 1975 lag een terrein braak aan de oostzijde van de 
Middelweg en aan de zuidzijde van de Hooglandsekerkkoorsteeg 
(afb. 1). Door onbekend gebleven personen werd een tweetal 
stenen beerputten uitgegraven. 
In de put van waaronder het hier beschreven stuk leer afkoms
tig is, werden onder andere enkele vroege polychrome majolica 
tegels en een Hessisch bord met het jaartal 1595 erop gevon
den. Ook het overige aardewerk maakte de indruk niet ouder te 
zijn dan eind zestiende eeuws. 

De Hooglandsekerkkoorsteeg (vroeger Pancraschoorsteeg) ligt 
in "de Waard", het gebied van de tweede Leidse stadsvergro
ting. De uitleg dateert uit het eind van de dertiende eeuw en 
omvat het gebied dat ingesloten ligt tussen de Oude Rijn, de 
Nieuwe Rijn, de Burcht en de Herengracht. Volgens van Oerle 
is de Pancraschoorsteeg omstreeks het midden van de veertien
de eeuw ontstaan (1). Vergelijken we de bebouwing op de kaart 
van Pieter Bast uit 1600 met de indeling op de kadastrale 
minuut van de gemeente Leiden uit 1886, dan valt op dat de 
bebouwing zich vanaf de zeventiende eeuw heeft gehouden aan 
de op de kaart van Bast aangegeven perceelsindeling (2). We 
kunnen dus gevoeglijk aannemen dat de gevonden beerputten 
hebben behoord bij de meest westelijke huisjes aan de zuid
zijde van de steeg. Het zullen woonhuizen geweest zijn (3). 
Door de heer H. Nortier uit Alkmaar werd een van de beerput
ten dieper ontgraven. Daarbij bleek dat zich onder de stenen 
put een houten tonput bevond. De ton had een hoogte van 
1.20 m en was voorzien van tenen hoepels. De tonput bevatte 
een zwarte drab. De weinige vondsten daaruit bestonden uit 
een drinkschaaltje van steengoed, de gelobde voet van een 
steengoedkruik met zoutglazuur (afb. 2), een ruw afgewerkte 
kogel van Ledesteen (0 15 cm), enkele stukken rode lei en 
het hier ter sprake gebrachte stuk leer (afb. 3 en 4). Het 
geringe aantal vondsten en de venige inhoud van de put duiden 
op het gebruik als waterput. Over de aard van de bebouwing 
waartoe de tonput heeft behoord zijn geen gegevens bekend 
geworden. 

De drie Koningen, 
afgebeeld op een schrijn in de 
Dom te Keulen. 
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Datering 

Tussen het vele leerwerk dat de laatste jaren bij stadskern-
onderzoek wordt gevonden bevindt zich relatief weinig ver
sierd leer. Versierd leer is onder andere bekend geworden uit 
Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Utrecht (4). Het gaat meestal 
om versierde mesheften, zwaardscheden en neuzen van trippen. 
Het merendeel van deze vondsten dateert uit de veertiende en 
vijftiende eeuw. 

Over de datering van het versierde stuk leer uit Leiden valt 
het volgende te zeggen. De begeleidende vondsten dateren uit 
de tweede helft van de vijftiende eeuw. Het ontstaan van de 
Pancraschoorsteeg levert als oudst mogelijke datering de 
tweede helft van de veertiende eeuw op. De gotische minuskel 
waarin de tekst in het leer is gesneden kan vanaf de veer
tiende eeuw worden gedateerd (5). Het lettertype komt overeen 
met het type dat voorkomt op drie delen van trippen uit 
Utrecht. Deze trippen worden langs archeologische weg eind 
veertiende of begin vijftiende eeuw gedateerd (6). Gezien 
deze dateringen kan voor het Leidse stuk leer een ouderdom 
worden aangehouden van tweede helft veertiende eeuw tot en 
met de vijftiende eeuw. 

afb. 1 
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Beschrijving 

Het fragment leer is vermoedelijk de voorkant van de bekle
ding van een platte tinnen of houten fles. Het is van rund-
leer met een dikte van 2 mm (7). Het fragment is 30 cm hoog, 
de buik heeft een diameter van 26 cm. Aan de bovenzijde is 
nog juist de aanzet te zien van de nauwe hals. Aan de onder
zijde gaat de ronde buik over in een trapeziumvormig uit
staande voet. 
Langs de rand van het leer loopt een dubbel stiksel. De af
stand tussen de stiksels varieert van 3 tot 5 mm. De gaatjes 
van de afzonderlijke stiksels liggen gemiddeld 5 mm uit el
kaar. Er is gewerkt in een stik- of zadelmakerssteek. Het 
gebruikte naaimateriaal is niet bewaard gebleven. De diameter 
van de gaatjes is afhankelijk van de diepte van de insteek 
van de priem en ligt tussen de 2 en 5 mm. De priem had een 
spitsovale doorsnede. Aangezien de gereconstrueerde dikte van 
de flessebuik 6 cm bedraagt en die van de voet 9 cm, moeten 
voor de zijkanten van de hals, de buik en de voet, als ook 
voor de onderkant van de voet, aparte stukken leer zijn ge
bruikt. 

afb. % 
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Het leer is door insnijden en instempelen versierd. Het 
hoofdmotief wordt gevormd door een aantal concentrische cir
kels waartussen de tekst: baltacer, yasper, melcyor. De tekst 
wordt gespatieerd door twee enkele bladmotieven en een dubbel 
bladmotief. De ruimte tussen de buitenste cirkels is opgevuld 
met kleine streepjes. De twee cirkels om de buitenkant van de 
tekst vormen een doornenkroon. In de binnenste cirkel bevindt 
zich een wapenschild met ankerkruis. De ruimte tussen de cir
kel en het wapenschild is opgevuld met U-vormige motieven. 
Om de afzonderlijke letters, de doornenkroon en het wapen
schild te accentueren zijn de ruimten tussen de insnijdingen 
opgevuld met dicht opeengeplaatste kleine cirkels (niet weer
gegeven op afb. 3, wel op afb. 4). De cirkels zijn in het 
leer geslagen en hebben een doorsnede van 1 mm (zogenaamde 
puncteertechniek). 

De tekst 

De tekst bestaat uit drie namen: yasper, melcyor en baltacer. 
Het zijn de namen van de drie Koningen, te weten Kaspar, 
Melchior en Balthasar. De namen van de drie Koningen komen 
niet in de Bijbel voor maar stammen uit de negende eeuw. De 
schrijfwijze op het stuk leer is vermoedelijk in dialekt. Zo 
is de schrijfwijze van Kaspar met een J ondermeer typerend 
voor het Nederrijnse en Keulse dialekt (8). 
Sedert het overbrengen van de relieken van de drie Koningen 
in 1164 van Milaan naar Keulen, werd de Keulse Dom een druk 
bezocht pelgrimsoord. De bedevaarten bereikten hun hoogtepunt 
in de veertiende en vijftiende eeuw. In Nederland vormt 
Noord-Brabant ongeveer de grens van het uitstralingsgebied; 
in het noord-westen van Nederland en in Vlaanderen hebben de 
drie Koningen nauwelijks enige bekendheid genoten (9). Wel 
namen de bedevaarten naar Keulen in de vijftiende eeuw onder 
de van rechtswege opgelegde bedevaarten een belangrijke 
plaats in. Zo werden in Leiden 136 boetbedevaarten naar de 
Heilige Driekoningen in Keulen in de rechterlijke bronnen 
aangetroffen (10). De drie Koningen werd een magische genees
kracht toegeschreven van ziekten van lijf en ziel, in het 
bijzonder van epileptici. In het volksgeloof waren ze de 
schutspatronen van reizigers. Vele herbergen waren naar hen 
genoemd. Het op Driekoningendag gewijde water had een bijzon
dere kracht die demonen afschrikte. Ook gewijd zout had deze 
werking tegen boze krachten (11). 

Bedevaartgangers namen van hun reizen meestal pelgrimstekens 
en kleine ampullen met gewijd water mee terug naar huis als 
bewijs van hun aanwezigheid in de bedevaartplaats (12). Over 
het meenemen van grote flessen met heilig water zijn in de 
literatuur weinig gegevens te vinden. 
Tinnen veldflessen met oren worden over het algemeen aange
sproken met "pelgrimsflessen" (13). Met leer overtrokken 
exemplaren komen voor (14). Houten flessen werden eveneens 
met leer overtrokken (15). Dat er wel degelijk in "grote 
flessen" geheiligd water werd vervoerd, blijkt uit een tekst 
op een uit het eind van de zestiende of het begin van de ze
ventiende eeuw daterende pelgrimsfles van steengoed uit 
Raeren. De reclamespreuk op de fles luidt: "Coept I fles van 
aken ter spoet en hout d'in heylich vuater tes goet" (16). 
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Conclusie 

Het in 1975 in een tonput aan de Hooglandsekerkkoorsteeg in 
Leiden gevonden stuk leer is een gedeelte van de bekleding 
van een tinnen (of eventueel houten) pelgrimsfles uit de 
tweede helft van de veertiende of vijftiende eeuw. 

Gezien de erop voorkomende namen van de drie Koningen en de 
schrijfwijze van deze namen is het leer vermoedelijk afkoms
tig uit de buurt van Keulen. De pelgrimsfles diende voor het 
meenemen van gewijd water van de bedevaartplaats Keulen waar 
in de Dom de relieken van de drie Koningen worden bewaard. 
Waarschijnlijk is hij meegenomen van een vrijwillig of als 
straf ondernomen bedevaart naar Keulen. 

Noten 

(1) Van Oerle 1975, 144 
(2) zie b.v. de kaart van Pieter Bast in Van Oerle 1975, 

133. De aard en ordening van de bebouwing in 1961 is 
te zien op foto 5 in Kleibrink 1977 

(3) vergelijk de sociografische kaart in Van Oerle 1975, 
krt. 11b 

(4) b.v. Amsterdam: Baart e.a. 1977, 93-101 
Dordrecht: persoonlijke mededeling drs. 

H. Sarfatij (ROB) en Sarfatij 1972, 661 
Leiden: Suurmond-van Leeuwen 1980, 32-33 

Van Driel-Murray 1980, 35-44 
Utrecht: Hoekstra 1979, 25-31 

(5) Het lettertype blijkt moeilijk nauwkeuriger te date
ren, zie Van Regteren Altena en Zantkuyl 1969 

(6) Hoekstra 1979, 30 
(7) determinatie prof. dr. W. Groenman-van Waateringe, 

IPP Amsterdam 
(8) Kehrer 1908, 64-75 
(9) Knippenberg 1968, 53-4 
(10) Van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten, 1978, m.n. 

728,729, Excurs II. Frequentie opleggen. Tabel I. 
Leiden. Deze cijfers verschillen iets van die bij 
Endhoven, 1978. Ook in steden als Gouda en Den Briel 
blijkt Keulen hoog op de lijst gestaan te hebben. 

(11) Torsy 1964, 78 
(12) zie b.v. Spencer 1968 en De Werd 1971 
(13) b.v. Verster 1964, afb. 3 
(14) Gall 1965, abb. 141 (en 144) 
(15) Doppelfeld 1960 
(16) Fritz 1961, 74-76. Deze flessen zijn moeilijk nauwkeu

rig te dateren omdat ze in tegenstelling tot de 
reis- of veldflessen geen jaartal dragen. Zo konden ze 
voor meerdere bedevaarten worden gebruikt. 
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afb. 1 Het in juni 1975 braakliggende terrein aan de 
Hooglandsekerkkoorsteeg in Leiden. 

afb. 2 Vondsten van aardewerk uit de houten tonput. 
Schaal 1:2. 

afb. 3 Leren bekleding van een tinnen (of houten) pel-
grimsfles. Schaal 1:2. 

afb. 4 Leren bekleding van afb. 3 in zijn oorspronkelij
ke vorm teruggebracht en bevestigd op een houten 
mal door 0. Goubitz (ROB, Amersfoort). 

Afb. 1-3 tekening R.M. van Heeringen. Fig. 3 inkttekening 
naar een ontwerp van 0. Goubitz. 

Afb. 4 fo to S tadsarcheo log i sche Dienst van Amsterdam. 

d r s . R.M. van Heeringen 
ROB 
Kleine Haag 2 
3811 HE AMERSFOORT 

Dom t e K e u l e n , h o u t s n e d e , f r a g m e n t , + 1530 
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EEN VONDSTCOMPLEX UIT DE IJZERTIJD IN DE STEVENSHOFJESPOLDER 
IN LEIDEN. 

R.M. van Heeringen 

Inleiding 

Door de resultaten van het werk van Jelgersma e.a. (1970) en 
Louwe Kooijmans (1974) zijn we vertrouwd geraakt met het 
feit dat het oude strandwallenlandschap vanaf omstreeks 4450 
B.P. (= Before Present; voor 1950) continu door mensen be
woond is geweest. Anders is het echter gesteld met onze ken
nis omtrent de bewoning en/of exploitatie van bijvoorbeeld 
het mondingsgebied van de Rijn bij Leiden in prehistorische 
tijden. Perioden met invloed vanuit zee (transgressiefasen) 
en perioden met geringe zeeinvloed (regressiefasen) wissel
den hier elkaar af. Tijdens de transgressieperioden werden 
dikke lagen zand en klei in het mondingsgebied afgezet. 

We kunnen dus alleen sporen van menselijke aktiviteit ver
wachten uit tijden waarin geen overstromingen plaatsvonden. 
Beperken we ons tot de Ijzertijd (2650-1950 B.P.) dan kunnen 
we bewoning aantreffen vanaf het begin van de Ijzertijd tot 
het moment waarop de invloed van de Duinkerke I transgres
siefase op zijn hoogtepunt was en het gebied werd over
stroomd. De als gevolg van deze overstroming afgezette klei
laag is in afb. 1 vertikaal gearceerd weergegeven. Een aan
wijzing voor het begin van de invloed van de Duinkerke I 
transgressieperiode in het gebied is een C 14 datering van 
kleiig rietveen in een boring in de Boterhuispolder in Lei
derdorp: 2625 + 50 B.P. (Bosch en Pruissers 1978). Een ter
minus ante quem wordt gegeven door de overal aanwezige bewo
ning uit de Romeinse tijd op de Afzettingen van Duinkerke I. 
Voor een inzicht in de bewoning gedurende de Ijzertijd zijn 
we dus afhankelijk van vondsten op vrij grote diepte. Dit is 
vermoedelijk de reden waarom tot voor kort slechts twee 
vindplaatsen bekend waren: Leiden Bosch- en Gasthuispolder 
(Modderman 1956) en Leiderdorp Polder Achthoven (van Mensch 
1975) (1). 

Onlangs werden, na melding door mevr. H. Suurmond-van Leeu
wen, twee nieuwe vindplaatsen geregistreerd. Hieronder volgt 
een voorlopig verslag van het onderzoek dat vervolgens op de 
vindplaats Leiden Stevenshofjespolder plaatsvond. 

Vondstomstandigheden 

Bij het beschoeien van de Veenwatering in de Stevenshofjes-
polder te Leiden werden door de heer Gijzen uit Weesp scher
ven gevonden. 
De heer Gijzen is medewerker van het aannemingsbedrijf 
Th. van Vliet Nederhorst den Berg b.v. te Weesp, dat in ver
band met het bouwrijpmaken van terreinen werkzaamheden in de 
polder uitvoerde. De vondst werd op 1 november 1982 gemeld 
door de heer B.H.A. Smits, hoofdopzichter van de Direktie 
Civiele Werken Leiden. 
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afb. 1. In de tekst genoemde vindplaatsen uit de Ijzertijd 
in het mondingsgebied van de Rijn. Geologische ondergrond 
overgenomen uit Jelgersma e.a. 1970: 
a Oude Duin- en Strandzanden; 
b veen bedekt door Oud en/of Jong Duinzand; 
c veen; 
d Afzettingen van Duinkerke I, gedeeltelijk bedekt door 

jongere afzettingen; 
e landinwaartse grens jonge duinen. 
Vindplaatsen: 
1 Leiden Stevenshofjespolder; 
2 Leiden Bosch- en Gasthuispolder; 
3 Zoeterwoude Weipoortsche Vliet; 
4 Wassenaar Huis Ter Weer; 
5 Leiderdorp Polder Achthoven. 
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In de periode van 1 november tot 1 december verzamelde de 
heer Gijzen in zijn vrije tijd zeer nauwgezet alle scherven 
en botten, die in de uitgeworpen grond van de watering te 
vinden waren. Op 1 december is ook door de heer A.D.P. van 
Peursen (Instituut voor Prehistorie, Rijksuniversiteit te 
Leiden) materiaal verzameld bij het opschonen van het laat
ste stuk van de watering. De vindplaats ligt op kaartblad 
30F van de Topografische Kaart van Nederland en heeft als 
coördinaten 090.65/463.32. De vondsten zijn door de heer 
Gijzen in het belang van de wetenschap welwillend afgestaan 
aan het Provinciaal Bodemarchief voor de provincie Zuid-Hol
land in het Rijksmuseum van Oudheden. 

Geologische ligging 

Door de hoge grondwaterstand konden de vondsten niet in situ 
worden waargenomen. Ing. A.P. Pruissers (Rijks Geologische 
Dienst) heeft ter plaatse een boring gezet met het volgende 
resultaat: (de diepte is aangegeven ten opzichte van het 
maaiveld, dat zich op 0,50 m - N.A.P. bevindt) 
0-30 cm klei, bruingrijs, humeus, fijnzandig, 20% lutum 

(Afzettingen van Duinkerke III, geroerd). 
30-50 cm zand, bruin tot grijs (stug). 
50-120 cm klei, blauwgrijs, stug, brokkelig, plaatselijk 

zwartgevlekt, 45% lutum (Afzettingen van Duin
kerke I). 

120-150 cm klei, humeus tot venig (gyttja-achtig), aan de 
bovenkant met zeer fijne houtresten, 30% lutum 
(Afzettingen van Tiel O). 

150-200 cm klei, grijsgroenig, aan de bovenkant met veel 
grove rietresten, afgewisseld met dunne zandlaag-
jes M150, 30 - 25% lutum. 

Op grond van de soort klei die aan de scherven kleefde, moe
ten de vondsten uit een niveau tussen de Afzettingen van 
Tiel O en Duinkerke I afkomstig zijn. De nog ter sprake ko
mende C 14-dateringen van het gevonden houtskool en botmate-
riaal kunnen worden opgevat als termini post quos voor de 
Afzettingen van Duinkerke I in het gebied. 

Het aardewerk 

Na herhaald doorzoeken van de uitgegraven grond uit de Veen-
watering zijn in het totaal 292 fragmenten van potten, 
27 fragmenten van weefgewichten, 2 fragmenten van "gatenpla
ten" en 1 spinklosje geborgen. Het aardewerk is met de hand 
gevormd. 
De klei waarvan de potten zijn gebakken, is verschraald met 
grof potgruis. De grootte van het potgruis ligt tussen de 0 
en 3 mm. Vier wandfragmenten hebben naast potgruis schelp-
gruis als mageringsmiddel. 
In vijf wandfragmenten is naast potgruis een organische ma-
gering aanwezig. De laatstgenoemde fragmenten zijn relatief 
dik, 16 tot 20 mm, in verhouding tot het overige aardewerk, 
dat een gemiddelde dikte heeft van 8 tot 10 mm. Een van deze 
scherven vertoont een duidelijke stripopbouw. De hoogte van 
een strip is 5 cm. 
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afb. 2. Leiden Stevenshofjespolder. Aardewerkprofielen, schaal 1:4, 
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Opvallend is de gelijkenis van deze fragmenten met een groep 
aardewerk van de vindplaats Spanjaardsberg bij Santpoort 
(Modderman 1960-1961, 247). De hier besproken scherven zijn 
echter niet gecraqueleerd. 
Het aardewerk uit de Stevenshofjespolder is op de breuk bij
na altijd grijs tot zwart van kleur. Dit wijst erop dat het 
aardewerk in een reducerend milieu is gebakken. 
Over de vormen van het aardewerk kan kort het volgende wor
den gezegd. Op twee uitzonderingen na, een schaal en een 

afb. 3. Leiden Stevenshofjespolder. Versierde wandfragmenten 
en bodems, schaal 1:4. 
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bakje (afb. 2, 1.2) hebben alle potten een drieledig geslo
ten S-vormig profiel (afb. 2, 3-21). 
Het grootste deel van de potten heeft een gepolijste hals en 
schouder gecombineerd met een eveneens gepolijste buik of 
met een buik die besmeten is (resp. ca. 36% en 28% van het 
totaal aantal potten, afb. 2, 3-15). Op de schouder komt in 
veel gevallen een flauwe knik voor. De knik is door een be 
tere polijsting van de hals goed zichtbaar. 
Een kleiner deel van de potten heeft een geheel ruw opper
vlak of is over het gehele oppervlak besmeten (resp. 25% en 
5%, afb. 2, 16-21). Deze potten hebben in bijna alle geval
len vingertopindrukken bovenop de rand. Een enkele keer 
treffen we deze indrukken tegen de buitenzijde van de rand 
aan. 
Tenslotte komen potten voor met een versierd oppervlak 
(11%). De versiering bestaat voor het overgrote deel uit 
vinger- of nagelindrukken (afb. 3, 1-9) en ingekraste lijnen 
(afb. 3, 10-18). Daarnaast komen kamversiering en ingedrukte 
dellen voor (afb. 3, 19 en 21-22). 
De meeste potten hebben een vlakke bodem. Enkele hebben een 
kleine standring (afb. 3, 23 en 27). Opmerkelijk is tenslot
te de versiering van de overgang van bodem naar buik met een 
rij vingertopindrukken (afb. 3, 24). 

afb. 4. Leiden Stevenshofjespolder. Diverse voorwerpen van 
aardewerk, schaal 1:4. 
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De 27 fragmenten van weefgewichten behoren alle tot eenzelf
de type (afb. 4, 1-3). De vorm is die van een gelijkzijdige 
driehoek met afgeronde hoeken. De zijden hebben een lengte 
van 13 cm. De dikte van het gewicht bedraagt 6 cm. De hoek
punten zijn doorboord. Het aardewerk is organisch ver
schraald en zacht gebakken in een oxyderend milieu. 

Onder het materiaal bevinden zich twee fragmenten van aarde
werken platen (afb. 4, 4 en 5). Het grootste fragment meet 
10 bij 15 cm en heeft een dikte van 2,5 cm. Het is op onre
gelmatige afstanden doorboord. De gaten hebben een diameter 
van 2 cm. De bovenzijde van de plaat is vrij vlak, de onder
zijde vertoont rond iedere doorboring een geringe verheven
heid, die het gevolg is van het aanbrengen van de gaten in 
de nog weke klei, voor het bakken. 
Een gedeelte van de oorspronkelijke zijkant is bewaard ge
bleven. Het is cirkelvormig gebogen met een diameter van 
14 cm. Het tweede fragment is zeer klein. Ook hier is een 
gedeelte van de oorspronkelijke zijkant aanwezig. Het aarde
werk is organisch verschraald, de kern is zwart, de buiten
zijde lichtbruin van kleur. Fragmenten van "gatenplaten" 
komen regelmatig tezamen met nederzettingsmateriaal uit de 
Ijzertijd in West-Nederland voor. 
Het zijn vermoedelijk delen van roosters uit (pottenbak-
kers-)ovens (zie b.v. Van den Berg 1978 en Hulst 1971). 
Onder de vondsten van aardewerk bevindt zich tenslotte een 
compleet spinsteentje (afb. 4, 6). Het oppervlak is glad. De 
klei is met potgruis verschraald. 

afb. 5. Zie afb. 3: 3 

afb. 6. Zie afb. 3: 15, 11, 6 
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Overige vondsten 

Naast dierenbotten werden de volgende vondsten gedaan: een 
fragment van een aangepunt houten paaltje met een doorsnede 
van 4 cm, een ijzeren pennetje met een lengte van 5 cm, een 
brok houtskool met een gewicht van 60 gram en 6 kleine brok
ken basaltlava met een totaal gewicht van 220 gram. Een van 
de brokken basaltlava vertoont een vlakke kant. De brokken 
basaltlava vertegenwoordigen de resten van tenminste één 
maalsteen, die geïmporteerd is uit de omgeving van Mayen in 
de Eifel, West-Duitsland. 

De dierenbotten 

Er werden 100 complete of fragmenten van dierenbotten verza
meld, waarvan 85 op soort konden worden gedetermineerd (Ta
bel 1). De determinaties zijn verricht door dr. 
G.F. IJzereef (R.O.B.). Het botmateriaal is uitstekend ge
conserveerd. Het eerste dat opvalt als we de soortenlijst 
van Tabel 1 bekijken is het hoge percentage botten dat af
komstig is van wilde dieren, namelijk ca. 10%. Andere neder
zettingen uit de Ijzertijd waarvan botten zijn gedetermi
neerd, hebben percentages opgeleverd van 0 tot 4 % (Clason 
1980, bijlage). 
Hoewel voor het hoge percentage wild in de Stevenshofjespol-
der natuurlijk vele verklaringen te geven zijn die gebaseerd 
zijn op het geringe aantal aangetroffen botten of hun repre
sentativiteit voor het afval van de toenmalige nederzetting, 

afb. 7. Zie afb. 4: 4 

afb. 8. Zie afb. 3:8,2 
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dringt de gedachte zich op dat de jacht deel heeft uit ge
maakt van de voedseleconomie. Deze gedachte wordt nog ver
sterkt als we zien dat de vindplaats Leiden Bosch- en Gast
huispolder een even hoog percentage wild heeft, terwijl de 
vindplaatsen Wassenaar Huis Ter Weer en Santpoort Span-
jaardsberg, beide gelegen in het oude duinlandschap, weer 
volledig overeenstemmen met het algemene beeld van de IJzer-
tijd en geen of nauwelijks wild hebben opgeleverd. De reden 
waarom het aantrekkelijk was gedeeltelijk door de jacht in 
het levensonderhoud te voorzien, zal gelegen zijn in het 
feit dat de boorden van de Rijn voor wild een ideaal milieu 
vormden. 
Kijken we naar de huisdieren dan is de relatieve belangrijk
heid van rund, gevolgd door schaap/geit en varken, een alge
meen verschijnsel in de Ijzertijd (Clason 1980, bijlage). 
Ook de hond en het paard treffen we in bijna iedere neder
zetting aan. 

Tabel 1 Aantallen en percentages gedetermineerde botten per 
diersoort. (1) Leiden Stevenshofjespolder, (2) Leiden 
Bosch- en Gasthuispolder, (3) Wassenaar Huis Ter Weer en (S) 
Santpoort Spanjaardsberg. De determinaties van de botten van 
de vindplaatsen (l)-(3) zijn verricht door dr. G.F. IJzereef 
(ROB), van de vindplaats (S) door dr. A.T. Clason (BAI, Cla
son 1967). 

(1) (2) (3) (S) 

huisdieren: aantal % aantal % aantal % aantal % 

rund 53 63 52 61 102 87 493 73 
schaap/geit 14 16 11 13 9 8 104 15 
varken 5 6 5 6 1 1 33 5 
paard 2 2 7 8 4 3 38 6 
hond 3 4 1 1 1 1 5 1 

wild: 

ree 5 6 1 0.2 
edelhert 1 1 4 5 3 0.4 
wild varken 1 1 1 1 
bever 3 4 
haas 1 1 
wilde kat 1 1 

totaal 85 100 85 100 117 100 677 100.6 

overig: 
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Datering en archeologische context 

Zowel het eerder vermelde brok houtskool als een gedeelte 
van het botmateriaal zijn voor een C 14-bepaling ter hand 
gesteld aan prof. dr. W.G. Mook van het Laboratorium voor 
Algemene Natuurkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Door vriendelijke medewerking van prof. Mook kan reeds voor 
dit verslag beschikt worden over de resultaten van beide 
C 14-metingen, te weten: 

Leiden Stevenshofjespolder I: 2205 + 30 B.P. (bot, GrN 
11662) 
Leiden Stevenshofjespolder II: 2220 + 25 B.P. (houtskool, 
GrN 11680). 
Na calibratie levert dit een werkelijke ouderdom op in de 
vierde of derde eeuw voor Chr. (calibratie naar Mook 1978). 
De vindplaats Leiden Stevenshofjespolder kan dus in de 
Midden Ijzertijd worden gedateerd. 
Proberen we de vindplaats in zijn archeologische context ta 
plaatsen dan ontstaat het volgende beeld. De vroegste sporan 
van bewoning gedurende de Ijzertijd in het mondingsgebied 
van de Rijn bij Leiden treffen we aan op de vindplaats Zoe-
terwoude Weipoortsche Vliet in de vorm van twee met kwarts-
gruis verschraalde scherven. De scherven werden los gevondjn 

Het materiaal is ruwweg te vergelijken met dat van Wassenaar 
Huis Ter Weer (Van Heeringen 1982). Het dateert uit de Vroi-
ge Ijzertijd. Dan volgt in tijd de vindplaats Leiden 
Bosch- en Gasthuispolder (Van Heeringen 1979). Het materiaal 
van deze vindplaats lijkt typologisch veel op het aardewer; 
uit de Stevenshofjespolder. Een aantal kenmerken, zoals me ;r 
schelpgruismagering, vrij hoge halzen en minder vinger- en 
nagelversiering, wijst echter op een iets hogere ouderdom. 
Verder heeft de vindplaats Zoeterwoude Weipoortsche Vliet 
een aantal versierde wandfragmenten opgeleverd die mogelij : 
gelijktijdig, maar waarschijnlijk jonger zijn dan de vond
sten in de Stevenshofjespolder. Tenslotte is uit de Late 
Ijzertijd de vindplaats Leiderdorp Polder Achthoven bekend 
(onderzoek AWN afd. Leiden 1974, de stratigrafische positi ; 
van deze vondst is nog onduidelijk). 
Richten we onze blik nu ruim 30 km naar het noorden, dan 
komen we bij de al eerder ter sprake gekomen vindplaats 
Santpoort Spanjaardsberg, gelegen in het strandwallenland-
schap. 
Voor zowel Leiden Bosch- en Gasthuispolder als Leiden Ste
venshof jespolder levert deze site goede parallellen in het 
aardewerkrepertoir op. Verschillende auteurs hebben gewezei 
op invloeden van het Ruinen-Wommelsaardewerk in de vormge
ving van het aardewerk van de Spanjaardsberg (laatstelijk 
Löbert 1982). Het is duidelijk dat ook in het aardewerk van 
de beide vindplaatsen in Leiden Ruinen-Wommels III invloedon 
zijn aan te wijzen. 
Aan de andere kant is de aanwezigheid van een relatief hoo , 
percentage versierd aardewerk in de Stevenshofjespolder een 
teken dat ook zuidelijke invloeden aanwezig zijn. Het voor 
komen van basaltlava wijst in dezelfde richting. Ook in re 
latie tot de Spanjaardsberg is hier al op gewezen (Modderman 
1960-1961) . 
Mogelijk in tijd en aardewerkkarakter vergelijkbare vind
plaatsen in het Maasmondgebied zijn onder andere de resp. 20 
en 30 km naar het zuiden gelegen vindplaatsen Den Haag 
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Escamppolder en Viaardingen De Wetering (Modderman 1952, 
Wind 1973). 
In hoeverre de rivier de Rijn van belang is geweest voor het 
cultuurtransport valt niet te zeggen bij gebrek, aan vind
plaatsen in het westelijk rivierengebied die kunnen worden 
gedateerd en waarvan het karakter bekend is. 
Wel kan gewezen worden op de gelijktijdige bewoning in de 
Vechtstreek en op de westelijke Veluwe, zoals bijvoorbeeld 
Baambrugge en Weesp (de Zwarte 1982, Lanting en Mook 1977, 
154). 

Samenvatting 

Stadsuitbreiding in de Stevenshofjespolder te Leiden heeft 
geleid tot de ontdekking van een hoeveelheid nederzettings-
afval uit de Midden Ijzertijd (4de en 3de eeuw v. Chr). De 
vondsten van aardewerk en steen wijzen op de aktiviteiten 
van pottenbakken, spinnen, weven en het malen van graan. 

De dierenbotten tonen aan dat de bewoners runderen, scha
pen/geiten en varkens hielden en dat ook paard en hond in de 
nederzetting aanwezig waren. Daarnaast werd jacht gemaakt op 
in de omgeving voorkomend wild. In hoeverre de mensen land
bouw beoefenden is aan de hand van de vondsten niet te zeg
gen. 
Door deze en andere vondsten in het mondingsgebied van de 
Rijn bij Leiden is het duidelijk geworden dat daar waar
schijnlijk al in de Vroege Ijzertijd, maar zeker in de Mid
den Ijzertijd bewoning aanwezig was. Het grootste gedeelte 
van de Late Ijzertijd was het gebied onbewoonbaar door over
stromingen onder invloed van de Duinkerke I transgressiefase. 

Noot 

(1) Nadere bestudering van het materiaal uit de Polder 
Achthoven heeft uitgewezen dat het bestaat uit 
twee afzonderlijke groepen handgemaakt aardewerk; 
één uit de Late Ijzertijd met rijke versiering in 
de vorm van nagelindrukken en lijnen en één met 
niet of nauwelijks versierd aardewerk uit de Ro
meinse Tijd. Ook de kleisamenstelling, de kleur en 
de typologie van de beide groepen verschillen. 

Afb. 1 tekening R.M. van Heeringen 
Afb. 2 t/m 4 tekening R.M. van Heeringen en E.C.M. Koot 

(ROB). 
Foto's H. Suurmond-van Leeuwen 
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BEERPUTTEN IN LEIDEN, HISTORISCHE KANTTEKENINGEN TEN AANZIEN 
VAN AANLEG EN VERBREIDING. 

D.E.H, de Boer 

Bij het archeologisch onderzoek vormt de analyse van het 
vondstmateriaal uit beerputten een object met een duidelijk 
eigen karakter en problematiek. Meestal zijn de beerputten 
langdurig - vaak zelfs eeuwenlang - in gebruik geweest, waar
bij zich onder in de put een depot heeft gevormd. Daarin zijn 
(zwaardere) voorwerpen uit uiteenlopende perioden terecht 
gekomen. Hebben beerputten enerzijds het karakter van een 
gesloten vondst, anderzijds bieden zij derhalve problemen met 
betrekking tot de datering, die juist niet via een stratigra-
fie op te lossen zijn, maar waarvoor vergelijking met andere, 
wel gedateerde vondsten en een verantwoorde toepassing van de 
typologie noodzakelijk is. Bij de vraag naar de datering van 
beerputvondsten kan bovendien nog een aantal overwegingen uit 
historische hoek worden aangedragen, waarmee de archeoloog 
zijn voordeel kan doen. Deze overwegingen zijn hier toege
spitst op het Leidse voorbeeld, maar zijn in hun algemeenheid 
ook voor andere plaatsen van belang. 

In de vroegste fasen van de stedelijke ontwikkeling van de 
stad Leiden had de nederzetting nog een sterk landelijk ka
rakter, zoals ook uit de opgravingen in de Breestraat is ge
bleken (1). De aanzet tot de verandering van dit beeld kwam 
al aan het eind van de dertiende eeuw, maar de echte verste
delijking begon pas in de veertiende eeuw. Het bevolkingsaan
tal van de stad groeide tot ongeveer 5000 à 6000 zielen (2), 
terwijl langzamerhand het zogenaamde versteningsproces van de 
huizen op gang begon te komen. 
Ongeveer in dezelfde tijd waarin de laatste grote middeleeuw
se stadsuitbreiding - die van de jaren 1386 en volgende - tot 
stand kwam, begon de stedelijke overheid maatregelen te tref
fen, die het gebruik van de stedelijke wateren, de be-
schoeiing van de oevers van de natuurlijke en gegraven water
lopen in de stad en het storten en lozen van afval betroffen. 
Zo werd het beschoeien van de waterkant met houten 
"plaetingen", indien men aan de oever een erf wilde afschei
den, of een al bestaand erf wilde "behuysen", al in deze tijd 
voorgeschreven (3). Ook werden voor het eerst bepalingen op
genomen tegen het lozen van "griete, loghe of vuylnisse" van 
ververijen, "confijte" van vollerijen of "bete" van leer
looierijen, die door middel van "goten" (riolen) in de Rijn 
of andere stadswateren loosden, of die er rechtstreeks hun 
afval in stortten (4). Ook mochten chirurgijns geen bloed van 
aderlatingen meer in het water laten weglopen (5). Tegen sa
nitaire lozingen was echter nog geen enkele maatregel genomen. 

In Leiden is het - zoals in talrijke andere Nederlandse ste
den - mogelijk de verfijning van de bestuurlijke maatregelen 
op deze terreinen te volgen, door de bestudering van de zoge
naamde "keurboeken", waarin de stedelijke wetgeving werd 
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vastgelegd, of andere optekeningen van het bestuur, dan wel 
via de justitiële bronnen, waarin de overtreders van deze 
maatregelen genoemd staan. 

Ongetwijfeld is het vraagstuk van de particuliere en openbare 
hygiëne in Leiden naarmate het bevolkingsaantal toenam steeds 
meer een probleem geworden. In de praktijk was het in de wa
terrijke Hollandse steden zo, dat de meeste huizen aanvanke
lijk op hun achtererf een stilletje hadden, dat rechtstreeks, 
of via een goot op open water loosde. Een toename van de be-
wonings- en bebouwingsdichtheid binnen de stad moest op den 
duur wel tot milieuproblemen leiden (6). Uiteraard bestonden 
naast deze vorm van lozing al vroeg de verzamelputten, die 
als "bornputten" of "beerputten" aangeduid werden. Toch bleef 
deze vorm van vrijwillig gekozen alternatief waarschijnlijk 
in veel gevallen beperkt tot percelen die te ver van open 
water aflagen, om daarop direkt te kunnen lozen. Niettemin 
kan men ook in de schriftelijke bronnen, zoals de transport
akten van huizen, of de beschrijvingen van te verkopen goede
ren in de zogenaamde "schuldschatting- en verkopingboeken" 
enkele voorbeelden daarvan vinden. 

De werkelijke verbreiding van het verschijnsel zou echter pas 
halverwege de vijftiende eeuw optreden. Een ongedateerde 
keur, uitgegeven door Hamaker, maakt melding van een gebod, 
dat "nyement stillen (moet) maken noch hebben, dienende in 
der stede vesten of in der stede graften, up die bueten van 
3 lb" (7). In de eigenlijke tekst van het Leidse keurboek van 
1420 (dat door Hamaker als keurboek van 1450 wordt aangeduid) 
komt deze keur niet voor. Waarschijnlijk moeten we deze bepa
ling dan ook ergens in de dertiger of veertiger jaren van de 
vijftiende eeuw dateren, toen na een periode van stagnatie, 
ten gevolge van herhaaldelijke pestepidemieën, een onstuimige 
groei begon, die de stad binnen 70 jaar van ongeveer 6000 
naar 14000 inwoners zou tillen (8). De werkelijke problemen 
ten aanzien van vervuiling van de stadswateren lijken vooral 
na 1450 te zijn gekomen, mede als gevolg van de uitbreiding 
van de stedelijke nijverheid in die tijd. Toen werden aan de 
bestaande keuren uitbreidingen of toevoegingen aangebracht, 
die tot doel hadden de vervuiling terug te dringen. Zo nam de 
Leidse vroedschap op Kerstavond 1458 een besluit tot het ver
plicht uitbaggeren van de stadswateren (9). 

In dit besluit was zelfs een opmerkelijke verdeelsleutel op
genomen: elke eigenaar van een huis beneden een waarde van 
100 nobelen (een gouden munt) moest jaarlijks een halve aal-
man (platte schuit) bagger laten ophalen; voor huizen boven 
de 100 nobelen was dat één aalman; elke lakenverver moest 12 
aalmannen bagger voor zijn rekening nemen, elke volder per 
"gespan" laken 2 aalmannen en elke brouwer 4 aalmannen. Dit 
alles moest onder toezicht van de bonmeesters geschieden. 

Op 1 december van het volgende jaar volgde een keur, die be
paalde dat "nyement, wie hij sij, voirt an enigen dreck of 
vulnisse uut stillen of pishuysen, die men binnen Leyden 
schoen maect, werpen noch lossenen in genen wateren, dan men 
sel dieselve vulnisse ende dreck werpen upt lant, dair men 
die hebben wil" (10). Hieruit kunnen we aflezen, dat inder-
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daad in die tijd het toepassen van beerputten, die van tijd 
tot tijd leeggehaald werden, in zwang begon te komen. 
Omdat kennelijk op deze manier de sanitaire lozing en de 
beerstort nog onvoldoende geregeld waren, volgde op 24 decem
ber 1463 de definitieve bepaling, die iedere rechtstreekse of 
indirecte lozing op open water moest voorkomen. Zowel voor in 
eigendom als in huur bewoonde woningen, groot en klein, werd 
bepaald dat die ieder een "stille putte, of een privaet of 
heymelicheit, hoe dat ment noemen sal" moesten hebben. Waar 
een dergelijke voorziening ontbrak, moest er voor de eerstko
mende meimaand één aangelegd worden. Voortaan was het streng 
verboden het sanitair te laten "gaen of ... dienen an ende in 
enigen graften of wateren". "Stille putten" die op het moment 
van afkondiging van de keur nog wel op water loosden, moesten 
worden afgebroken, of men moest ze "dicht bemuyren", dicht-
metselen dus (11). 
Later werd deze keur in het keurboek van 1508 weer opgenomen, 
zij het met weglating van de tijdslimiet (12). 

Dit betekent dat in het voorjaar van 1464 mogelijk een groot
scheepse aanleg van beerputten, of ombouw van bestaande sani
taire voorzieningen heeft plaatsgevonden. Van een vrijwillig 
verschijnsel was de beerput nu een algemeen geïntroduceerd 
voorgeschreven fenomeen geworden. De consequentie hiervan 
voor de datering van vondstmateriaal uit beerputten is evi
dent: we moeten er rekening mee houden, dat een meerderheid 
van de aangetroffen beerputten niet ouder is dan de zestiger 
jaren van de vijftiende eeuw, anderzijds blijft uiteraard de 
mogelijkheid bestaan, dat een put behoort tot de categorie 
der oudere putten, die van voor de afkondiging der keur van 
24 december 1463 dateren. Daarom blijft het wenselijk ook 
voor het beerputtenonderzoek naast de archeologische analyse 
aanvullend archivalisch onderzoek te doen naar eventuele ver
meldingen van een beerput. Bovendien zal men stil dienen te 
staan bij de bebouwingsgeschiedenis van het terrein waar de 
beerput is aangetroffen en de waterhuishoudkundige situatie 
ter plekke in de veertiende en vijftiende eeuw. Slechts dan 
zal men met grotere waarschijnlijkheid kunnen beredeneren of 
een beerput al voor de keur aangelegd is, dan wel pas van na 
1463 dateert. De analyse van het amalgame vondstmateriaal en 
vooral de bepaling van de mogelijke ouderdom van de oudste 
stukken is bij een dergelijk begeleidend onderzoek gebaat. 
Eens te meer is dit een voorbeeld van het feit dat archeolo
gisch en historisch onderzoek, vooral waar het stadskernon
derzoek betreft, hand in hand dienen te gaan. 

Noten 

(1) D.P. Hallewas, "Een gat in de Breestraat te Leiden", 
in: Bodemonderzoek in Leiden, JaarverslaR 1981, Lei
den 1982, 23. 

(2) D.E.H, de Boer, Graaf en Grafiek. Leiden 1978, 41, 
77, 144, 145. vgl. P.J. Blok, Geschiedenis eener 
Hollandsche Stad. I. In de Middeleeuwen, 's-Graven-
hage 19182, 66, 74. 
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(3) H.G. Hamaker, De middeneeuwsche keurboeken van de 
stad Leiden, Leiden 1873, Kb. 3 (p. 89), nr. IX, (p. 
90) nr. XI; Kb. 1406 (p. 4) nr. XI. Een nauwkeurige 
datering kan niet worden gegeven, omdat niet bekend 
is, wanneer keurboek 3 precies is aangelegd. Hamaker 
stelt dat het omstreeks 8 jaar ouder is dan het 
keurboek van 1406. In de inventaris van het Archief 
der Secretarie van de Stad Leiden 1253-1574, nr. 
338, wordt het als keurboek van ca. 1360 aangeduid. 
Van enkele keuren is in elk geval duidelijk, dat ze 
in ieder geval van voor 1384 dateren. 

(4) ibid, (p. 95) nr. LXVIII; herhaald Kb. 1406, (p. 7), 
nr. XXII. 

(5) ibid, (p. 93) nr. LXIII, nr. XXIII. 
(6) Uiteraard spelen talrijke factoren bij de aantasting 

van het milieu een rol. J.A. Faber, H.A. Diederiks 
en S. Hart, "Urbanisering, industrialisering en 
milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 
tot 1800", in: A.A.G.-bijdragen 18, (1973), 251-271, 
hebben daarvan een overzicht gegeven, waarin ten 
aanzien van de verontreiniging van het oppervlakte
water een formule is gegeven, waarin ook natuurlijke 
afbraak, hoeveel en stroomsnelheid van het water 
etc. een element vormen. Het is goed denkbaar dat de 
verstedelijking en waterhuishoudkundige veranderin
gen in het gehele Rijnland in het begin van de vijf
tiende eeuw ook in dit opzicht de problemen ver
grootten. Nader onderzoek is op dit punt zeker ge
wenst. 

(7) Hamaker, op. cit., Appendix, (p. 469), nr. I. 
(8) N.W. Posthumus, Geschiedenis van de Leidsche Laken

industrie. I, De Middeleeuwen, 's-Gravenhage 1908, 
p. 373, komt op basis van de gegevens van een belas
tinglij st uit 1498 tot een schatting van 12000 inwo
ners. Sindsdien hebben nieuwe wetenschappelijke in
zichten tot een herwaardering van die cijfers ge
leid. Zie D.E.H, de Boer, "De Camp", in: De Leidse 
Hofjes 1 (1973), 6, overgenomen door F. Daelemans, 
"Leiden 1581. Een socio- demografisch onderzoek", 
in: A.A.G.-Bijdragen 19 (1975), 148 en H.A. van 
Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, 
Leiden 1975, 428. Vgl. ook recent D.E.H, de Boer, 
"Te vongelinc geleit. Sociale en economische pro
blemen in Leiden aan het eind van de middeleeuwen", 
in: dez., Leidse Facetten. Tien studies over Leidse 
geschiedenis, Zwolle 1982. 

(9) Hamaker, op.cit., Kb. 1450 (p. 148/9) nr. LX. 
(10) ibid., Kb. 1450 (p. 149/150), nr. LXI. 
(11) ibid., Kb. 1450 (p. 151/2), nr. LXV. 
(12) ibid., Kb. 1508 (p. 272), nr. XI. 

dr. D.E.H, de Boer 
Joh. de Wittstraat 48 
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EEN LEIDSE BEERPUT 
Aardewerkvondsten uit het laatste kwart van de veertiende 
eeuw en de eerste helft van de vijftiende eeuw. 

H. Suurmond-van Leeuwen. 

Bij vondstbeschrijvingen worden veelal slechts de uitzonder
lijke voorwerpen beschreven met als toevoeging de mededeling 
dat in de beerput "het gebruikelijke materiaal" werd gevon
den. 
Om een beeld van dit gebruikelijke materiaal te geven, wordt 
in deze bijdrage de gehele inhoud van één beerput beschreven. 
De beerput behoorde bij één van de panden aan het Levendaal 
(noordzijde) nabij de St. Jorissteeg. 
Het Levendaal fungeerde als stadsvest tot aan de stadsuit
breiding van 1386. In dat jaar vond een stadsvergroting 
plaats en werd de Zoeterwoudsesingel de zuidelijke vest-
gracht. Na het in onbruik raken van het Levendaal als stads
vest kon ook langs dit water een stedelijke bebouwing ver
rijzen. Op grond hiervan mogen we aannemen dat de begindate-
ring van het gevonden materiaal op zijn vroegst in het laat
ste kwart van de veertiende eeuw kan worden gesteld. 

Het aardewerk kan aan de hand van de typologie gedateerd 
worden vanaf het midden van de veertiende (trechterhalsbe-
ker, 1, voorraadpotten 37, 38, en de bodems op standlobben) 
tot in het midden van de vijftiende eeuw (steengoedkruikje 
met zig-zag versiering, 3) en kan representatief worden ge
noemd voor vondsten uit Leidse bodem in die periode. In to
taal werden dertien bodems, op standlobben dan wel op stand-
ring, aangetroffen, welk aantal voor een Leidse beerput als 
opmerkelijk hoog moet worden aangemerkt. 

Glas ontbreekt bijna geheel; het wordt uit die periode in 
Leiden slechts zelden gevonden. 
Hout ontbreekt in de put geheel. Op zich is dit niet vreemd, 
want bij de haastige wijze waarop het bergen van het mate
riaal tijdens sloopwerkzaamheden geschiedt, zullen kleinere 
fragmenten veelal verloren gaan. De enige houten voorwerpen 
die in andere putten vaak worden gevonden, zijn kammen. Nap
pen, kommen en borden behoren tot de uitzonderingen. 
Leer ontbreekt eveneens geheel in dit vondstcomplex. Dit is 
echter zeker geen maatstaf: de naastliggende put bevatte 
o.m. een achttal schoenen, waaronder trippen en stillegangen. 
De beschrijving en tekening van alle voorwerpen volgt hierna. 
Aan het einde zijn de gegevens over alle losse scherven op
genomen. 

Beschrijving 

gebruikte afkortingen 

H = hoogte 0b = diam. bodem 
L = lengte 0r = diam. rand 
Br = breedte 0m = maximale diam. 
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A Voorwerpen 

1 Trechterhalsbeker, steengoed, ongeglazuurd (Siegburg), 
één zijde oranje gevlamd. H: 14 cm. 0b: 6 cm. 0r: 
5 cm. 0m: 6 cm. 

2 Eierbecher, steengoed, ongeglazuurd (Siegburg). H: 
7% cm. 0b: 5 cm. 0m: + 10 cm. 

3 Steengoedkruik met zig-zag versiering, steengoed met 
zoutglazuur, gegolfde voet. Kleur: grijs. H: 17 cm. 
0b: 10 cm. 0r: 5 cm. 0m: 13 cm. 

4 Radstempelkruik, steengoed met zoutglazuur, voet ont
breekt. Kleur: roodbruin. H: 26 cm (zonder voet). 
0r: 4 cm. 0m: 19 cm. 

5 Kom, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, binnen
zijde groen loodglazuur op witte engobe. Twee verticale 
oren. Standring. H: 7 cm. 0b: 7% cm. 0r: 15 cm. 

6 Kom, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, binnen
zijde groen loodglazuur op witte engobe. Op één deel 
duidelijk gesinterd (dit lijkt tijdens het bakproces te 
hebben plaatsgevonden, waardoor de binnenzijde geheel 
bezet is met harde korrels). Twee verticale oren. Stand-
ring. H: 7% cm. 0b: 7 cm. 0r: 14 cm. 

7 Kom, rood aardewerk, buitenzijde glazuurspetters, bin
nenzijde loodglazuur. Twee horizontale oren. Standring. 
H: 7 cm. 0b: 7 cm. 0r: 16 cm. 

8 Kom, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, binnen
zijde loodglazuur. Waarschijnlijk twee horizontale oren 
(één aanwezig). H: 7% cm. 0b: 7% cm. 0r: 13% cm. 

9 Kommetje of bakje, rood aardewerk, buitenzijde ongegla
zuurd, binnenzijde loodglazuur. Gewelfde bodem. H: 5 cm. 
0 b: 7% cm. 0r: 17 cm. 

10 Kamerpot, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schou
der, binnenzijde glazuur op rand en bodem. Erg verweerd. 
Gewelfde bodem. H: 15 cm. 0b 12% cm. 0m: 17 cm. 

11 Kamerpot, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur met 
ringeloorversiering op schouder. Gewelfde bodem. H: 
15% cm. 0r: 15 cm. 0m: 18 cm. 

12 Kamerpot, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur op 
schouder met ringeloorversiering, binnenzijde glazuur 
bedekt met grijze aanslag. Gewelfde bodem. H: 15 cm. 
0r: 13% cm. 0m: 17% cm. 

13 Kamerpot, rood aardewerk, ongeglazuurd. Erg verweerd. 
Gewelfde bodem, oor ontbreekt. H: 15% cm. 0r: 12 cm. 
0m: 17% cm. 
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14 Kamerpot, rood aardewerk, ongeglazuurd. Ribbel op schou
der. Gewelfde bodem. H: 15% cm. 0r: 14% cm. 0m: 18 cm. 

15 Kamerpot, rood aardewerk., loodglazuur met ringeloorver-
siering op schouder. Erg verweerd. Gewelfde bodem. H: 
15 cm. 0r: 13 cm. 0m: 16% cm. 

16 Kamerpot, rood aardewerk, ongeglazuurd. Erg verweerd. 
Gewelfde bodem. H: 16 cm. 0r: 12 cm. 0m: 16 cm. 

17 Kamerpot, rood aardewerk, loodglazuur met ringeloorver-
siering op schouder. Gewelfde bodem. H: 15 cm. 0r: 
13 cm. 0m: 18 cm. 

18 Kamerpot, rood aardewerk, spaarzaam loodglazuur aan één 
zijde. Gewelfde bodem. H: 15% cm. 0r: 13 cm. 0m: 17 cm. 

19 Schaal of bak, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd, 
binnenzijde loodglazuur. Voorzien van sneb. Standring 
voorzien van kleine inkepingen door middel van een spa
tel (?) aangebracht. H: 9% cm. 0r: 25 cm. 0b: 10 cm. 

21 Grape, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur op rand 
en schouder, binnenzijde glazuur op bodem. Eén oor, 3 
poten. H: 9% cm. 0r: 10 cm. 0m: 11% cm. 

22 Grape, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur op schou
der en rand, binnenzijde glazuur op rand en bodem. Eén 
oor, 3 poten. H: 13 cm. 0r: 10 cm. 0m: 13 cm. 

23 Grape, rood aardewerk, binnen- en buitenzijde spaarzaam 
loodglazuur. Eén oor, 3 poten. H: 12 cm. 0r: 10 cm. 
0m: 12% cm. 

24 Grape, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur op schou
der en deel van buik. Drie horizontale ribbels. Eén oor, 
aan de bovenkant iets geknepen en opgetrokken tot even 
boven de rand. 3 poten. H: 15% cm. 0r: 13 cm. 0m: 
16% cm. 

25 Grape, rood aardewerk, buiten- en binnenzijde loodgla
zuur behalve buitenkant bodem. Aanzet van één oor. Drie 
poten. H: 10 cm. 0r: 11 cm. 0m: 12% cm. 

26 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schouder, 
binnenzijde glazuur op rand en bodem. Fijne ribbels op 
bovenste helft. Aanzet van één oor. Drie poten (één ont
breekt). H: 13 cm. 0r: 11 cm. 0m: 14% cm. 

27 Grape, rood aardewerk, buitenzijde volledig glazuur be
halve de bodem, binnenzijde volledig glazuur. Laag model 
met 2 ribbels en geprofileerde rand. Eén oor; aan de ene 
zijde van het oor is een barst in de rand terwijl aan de 
andere zijde van het oor een deel van de rand ontbreekt. 
Hier is duidelijk te zien dat er glazuur op het breuk
vlak aanwezig is. De opening is ovaal vertrokken. Mis
baksel of in ieder geval verkocht met flinke bakbarst. 
Drie poten. H: 14 cm. 0r: 18% cm. 0m: 21 cm. 
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28 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur behalve op 
bodem, binnenzijde volledig glazuur. Twee ribbels en 
rechte hoge hals. Eén oor, drie poten. H: 16 cm. 0r: 
11 cm. 0m: 13% cm. 

29 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schouder, 
binnenzijde glazuur op rand en bodem. Flauwe ribbels op 
schouder. Twee oren, drie poten. H: 16 cm. 0r: 12% cm. 
Om: 17 cm. 

30 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schouder, 
binnenzijde glazuur op rand en bodem. Ribbels op schou
der. Twee oren, drie poten. H: 20 cm. 0r: 16% cm. 
0m: 19 cm. 

31 Grape, rood aardewerk, buiten- en binnenzijde spaarzaam 
glazuur. Erg verweerd. Twee oren, drie poten. H: 22% cm. 
0r: 17 cm. 0m: 24 cm. 

32 Grape, rood aardewerk, buiten- en binnenzijde spaarzaam 
glazuur. Waarschijnlijk twee oren (één aanwezig). 3 po
ten. H: 18% cm. 0r: 16% cm. 0m: 23 cm. 

33 Grape, rood aardewerk, buiten- en binnenzijde volledig 
glazuur. Hoog model met 3 rijen versiering d.m.v. spa-
telindrukken op 2% cm boven elkaar. Eén oor, 3 poten. H: 
12 cm. 0r: 12 cm. 0m: 12 cm. 

34 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schouder, 
binnenzijde glazuur op bodem. Eén oor, 3 poten. H: 
12 cm. 0r: 11 cm. 0m: 14 cm. 

35 Grape, rood aardewerk, buitenzijde glazuur op schouder, 
binnenzijde glazuur op bodem. Drie horizontale ribbels 
op buik. Eén oor, 3 poten. H: 14% cm. 0r: 14% cm. 0m: 
15 cm. 

36 Schoteltje, witbakkende klei, bovenzijde glazuur, kleur 
geel. Drie aangeknepen voeten. H: 5% cm. 0m: 20 cm. 

37 Voorraadpot, rood aardewerk, ongeglazuurd. Ingekraste 

gevlochten lijnversiering op schouder. Twee horizontale 
oren. Standring met gat in de bodem. H: 30 cm. 0b: 
16% cm. 0r: 18/19 cm. 0m: 31 cm. 

38 Voorraadpot, rood aardewerk, enige glazuurstrepen en 
spetters op buitenzijde. Drie aangeknepen voeten. H: 
25% cm. 0r: 16 cm. 0m: 30 cm. 

39 Platte pan, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd. 
Bolle bodem. H: 8 cm. 0m: 24 cm. Steellengte: 9 cm. 

40 Platte pan, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd. 
Bolle bodem. H: 8 cm. 0m: 25 cm. Steellengte: 9% cm. 

41 Platte pan, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd. 
Iets bolle bodem. H: 7 cm. 0m: 28 cm. Steellengte: 11% cm. 
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42 Vetvanger, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd. Eén 
poot, uitgietopening en ophangoog. L: 50 cm. Br: 
20/22 cm. Steellengte: 11 cm. 

A3 Vetvanger, rood aardewerk, buitenzijde ongeglazuurd. 
Twee poten, uitgietopening, ophangoog. L: 52 cm. Br: 
20/22 cm. Steellengte: 12 cm. 

44 Kan, rood aardewerk, buitenzijde loodglazuur op schouder 
en hals, binnenzijde spaarzaam glazuur op bodem. Voor
zien van sneb en standring. Eén worstoor. H: 28 cm. 
0b: 12 cm. 0r: 12 cm. 0m: 24% cm. 

B Fragmenten 

rood aardewerk: 
Bodems van grote voorraadpotten of kannen, al dan niet 
gedeeltelijk geglazuurd: 
bodems op standring: diam. resp. 12, 13, 15(3x), 15% en 
16(2x) cm; 
bodems op standlobben: diam. resp. 8 (3 lobben), 13 (4 
lobben), 14 (3 en 6 lobben), 15 (3 lobben) cm. 
Bodems van grapen: 3x. Poten van grapen: llx. Randen van 
voorraadpotten: 3x. Rand van grote ringeloorkan met 1 
oor. Rand van grape met sneb. Rand van hoog kookpotje. 
Platte pannen: scherven van 7 ex., hoogten: resp. 4, 6% 
(2x), 7 (2x), 7% cm, 3 diam. bekend nl. 25, 26 en 27 cm. 
Kamerpotten: scherven van 4 ex. Vuurbak: lx. Olielamp
jes: 2x. Papkom: lx. Spaarpot, rond, ongeglazuurd 
0 m 8% cm. Schotels 3x (w.o. één ex. met gele slib). 
Testjes: 5x. Voorts 113 wandscherven. 

witbakkende klei: 
schotels: 2x 
testjes: 5x. 

glas: 1 scherf groen waldglas. 
majolica: 1 vroege majolicascherf in kleuren, blauw, 
geel en groen. 

Tekeningen A. Meyknecht-van den Berg 
Foto's H. Suurmond-van Leeuwen 

H. Suurmond-van Leeuwen 
Plantsoen 75 
2311 KK LEIDEN 
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Lay out H.P. van Oosterom 
tekstverwerking Sippia Lepoeter 
druk Beugelsdijk Leiden B.V. 
foto's voor zover 
niet vermeld R.C.J, van Gulick en H.P. van Oosterom 
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Naast alle hierboven met naam genoemde personen en instan
ties, danken wij de vele anderen die door hun medewerking 
hebben bijgedragen tot het archeologisch onderzoek. 
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