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VOORWOORD

Met de publikatie van dit jaarverslag over 1983 geeft de Archeologische Begeleidingscommissie voor de zesde maal in successie een overzicht van het archeologisch onderzoek in Leiden en bieden deskundigen - van buiten de commissie en uit
haar midden - een nadere analyse van werkzaamheden en vondsten.
De inhoud van het jaarverslag is wederom rijk geschakeerd.
Het toont hoe zowel het oude hart van de stad, als de nieuwste wijken hun steentje bijdragen tot de bewoningsgeschiedenis van Leiden. Het laat ook zien voor welke interpretatieproblemen de onderzoekers kunnen komen te staan. Het geeft
aan hoe archeologie en geologie, biologie en geschiedenis,
kunstgeschiedenis en technische wetenschappen samen helpen
ons beeld van het verleden te vormen.
Het stemt tot voldoening dat het ook het afgelopen jaar weer
mogelijk bleek belangrijke gegevens voor het Leidse verleden
veilig te stellen voordat de bronnen daarvan werden vernietigd.
Dat het een goede gewoonte is geworden alle bouw- en civieltechnische activiteiten in de stad, voor zover zij worden
uitgevoerd door de Directie Civiele Werken, archeologisch en
waar mogelijk bouwhistorisch te begeleiden, is daarom een
waardevol winstpunt.
Een hoopgevende ontwikkeling is eveneens, dat ook bij
particuliere bouwactiviteiten steeds vaker ruimte voor archeologische verkenningen is.

ir. H.H. Vos, voorzitter.

VERSLAG OVER HET JAAR 1983.

H. Suurmond-van Leeuwen.

Samenstelling van de commissie
De commissie was in het jaar 1983 als volgt samengesteld:
ir. L. Barendregt c.i., hoofd van de Directie Civiele
Werken Leiden
wetenschappelijk hoofdmedewerker
dr. D.E.H, de Boer,
van de vakgroep middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit
Leiden
mr. W. Downer,
hoofd van de Directie Gemeentearchief Leiden
drs. D.P. Hallewas,
provinciaal archeoloog voor ZuidHolland van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek
prof. dr. L.P. Louwe
directeur van het Instituut voor
Kooymans,
Prehistorie der Rijksuniversiteit
Leiden
ing. A.P. Pruissers,
veldgeoloog bij de Rijksgeologische Dienst
mevr. H. Suurmond-van
Leeuwen,
namens de Vereniging "Oud Leiden"
ir. H.H. Vos c.i.,
oud-directeur van de Dienst Gemeentewerken Leiden
namens de Archeologische Werkgedr. A. Wassink,
meenschap Nederland, afdeling
Rijnstreek
hoofd van de Directie Musea Leiden
drs. M. Wurfbain,

In verband met zijn emeritaat als hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Leiden gaf prof. dr. P.J.R. Modderman de wens te kennen het lidmaatschap van de commissie te beëindigen. De commissie is hem uitermate erkentelijk voor de steun die hij heeft gegeven bij het
tot stand komen van de commissie en zijn bijdragen
gedurende de eerste vijf jaar van haar bestaan. De
plaats van prof. Modderman in de commissie werd ingenomen door prof. dr. L.P. Louwe Kooymans, die hem
eveneens opvolgde als directeur van het Instituut voor
Prehistorie te Leiden.

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

Bodemonderzoek in Leiden 1983

II. Werkzaamheden van de commissie
De commissie vergaderde 6 maal; het dagelijks bestuur
kwam ook dit jaar regelmatig bijeen.
De redactiecommissie belegde een aantal bijeenkomsten ter
voorbereiding van het 104 pagina's tellende jaarverslag
"Bodemonderzoek in Leiden 1982".
De heer H.H. Vos was wederom 2 dagen per week in Leiden
waar hij zich met name in de tweede helft van het jaar
bezig hield met geologisch-archeologisch onderzoek van de
Stevenshofjespolder.
De heer L. Barendregt begeleidde de werkzaamheden in de
stad, zoals de sloop van panden, het leggen van rioleringen, vernieuwen van bruggen en walmuren etc.
Mevr. H. Suurmond-van Leeuwen belastte zich naast de algemene secretariaatswerkzaamheden met de documentatie van
mobiele vondsten, het aanleggen en bijhouden van foto- en
dia-archief en het aanleggen van dossiers van het bodemonderzoek.
Mevr. A. Meyknecht-van den Berg restaureerde en tekende
bodemvondsten. Zij had verder een groot aandeel in het
maken van tekeningen voor het jaarverslag.
Mw. A.H. Land werkte gedurende enige maanden part-time
bij de Directie Civiele Werken ten behoeve van het tekenen en beschrijven van vondsten uit de voormalige Dolhuisgracht.
Eind 1983 dienden de werkruimten in de Barbaraschool te
worden ontruimd in verband met de op handen zijnde sloop
van het gebouw. Om het verhuizen van materiaal zoveel
mogelijk te beperken, werd het grootste deel van de bodemvondsten in de tweede helft van dit jaar overgebracht
naar het Provinciaal Depot Bodemvondsten (P.D.B.).
Hieronder volgen in alfabetische volgorde de projecten
waaraan aandacht werd besteed. In afb. 21 is voor de
projecten gelegen binnen de singels de locatie daarvan
aangegeven. Van belangrijke onderdelen is een verslag in
de vorm van een aparte bijdrage opgenomen.
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Groenhazengracht a. Bij baggerwerkzaamheden ten behoeve van de vernieuwing van de walmuren langs de Groenhazengracht
werden over een lengte van ca.
30 m. voor de walmuur aan de zuidzijde houtconstructies in de
gracht aangetroffen. Na drooglegging van de gracht bleek de walmuur te rusten op deze houtconstructies. Afb. 1 toont een doorsnede van de gevonden situatie.
Tussen funderingspalen bevond zich
metselwerk dat herkend werd als
het onderste deel van een oudere
walmuur.
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Omdat de breedte van dit metselwerk groter was dan de breedte van
de walmuur die er overheen gebouwd
werd, moesten noodgedwongen palen
in de gracht geplaatst worden,
terwijl ook de balken onder de
nieuwe walmuur aan de voorzijde
moesten uitsteken. Uit hetgeen
werd aangetroffen, mag geconcludeerd worden dat langs de Groenhazengracht een stenen walmuur was
gebouwd, die later is ingevallen.
Het bovenste deel van de walmuur
is daarop gesloopt. Ter weerszijden van het resterende deel zijn
palen geheid en daarop is een
nieuwe walmuur gebouwd.
In 1603 werd in Leiden een begin
gemaakt met de systematische vervanging van houten platingen door
stenen walmuren (1). In 1615 werd
de Groenhazengracht met uitzondering van de zuidzijde tussen de
Doelengracht en de voormalige Binnenvestgracht van walmuren voorzien (2). Deze walmuren werden op
een houten vloer op slikhouten
gefundeerd. Langs het uitgezonderde deel was nog in 1611 een houten
beschoeiing gemaakt (3). Aangenomen mag daarom worden dat langs de
Groenhazengracht voor het eerst in
1615 stenen walmuren werden gemaakt. Langs de noordzijde van de
Groenhazengracht tussen de Oude
Varkenmarkt en de Rembrandtstraat
bleek bij vernieuwing van de walmuur aldaar, dat de oude walmuur,
voor zover nog aanwezig, geheel
voldeed aan de specificatie van
het bestek uit 1615.
1500
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Vergelijking van de doorsnede van
deze walmuur met die van de ingevallen muur leidt tot de conclusie
dat zij identiek zijn. Aangenomen
mag dus worden dat de laatstgenoemde in 1615 werd gebouwd.
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Driessen, G.L. Openbare Werken
der stad Leiden gedurende de
loop van de 17de eeuw (OW
III), p.31
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Gemeentearchief Leiden (GALeiden) S A H , nr. 9256 fol. 87 vo
en 88 (Gerechtsdagboek H)
GALeiden S A H , nr. 4191 na
fol. 326 ingebonden (Verh. en
Best. Boek deel E)

3)

GALeiden S A H , nr. 4190 fol.
207 (Verh. en Best. Boek deel
D)

Bij het baggervrij maken van de
gracht ten behoeve van de onder a
genoemde werkzaamheden kwam ter
hoogte van het perceel Groenhazengracht 6 aan weerszijden van de
gracht een groot aantal 19de eeuwse steengoedkruiken aan het licht.
De kruiken werden vrijwel bij elkaar in de bagger van de gracht
aangetroffen. Afb. 2 toont een
foto van een aantal van de kruiken, en een tekening van de daarin
aangebrachte stempels.

m

afb. 2
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2

Haarlemmerstraat

Na het afbreken van de Hartebrugschool aan de Haarlemmerstraat 30-36
deed zich een goede gelegenheid voor
een gericht onderzoek te doen naar de
vroegste bewoningssporen ter plaatse.
Maredorp, dat tussen 1347 en 1355 bij
de stad Leiden werd getrokken, moet
ongetwijfeld omstreeks 1300 een redelijke woongemeenschap zijn geweest.
De in 1979-80 gevonden funderingen
van de eerste Vrouwekerk dateren van
omstreeks die tijd, terwijl het afval
van een pottenbakker, gevonden op de
hoek van de Stille Mare en de Haarlemmerstraat teruggaat tot het einde
van de dertiende eeuw (zie de bijdrage op pag.51 )• De R.O.B, was bereid
hier een onderzoek (opgraving) uit te
voeren.
De supervisie van dit project lag bij
de provinciaal archeoloog drs.
D.P. Hallewas, de dagelijkse leiding
berustte bij de heer J.G.M. Kistemaker.
Afb. 3 toont een overzicht van een
deel van het opgravingsterrein. Het
onderzoek werd financieel mogelijk
gemaakt door de Archeologische Begeleidingscommissie.
In een vijf weken durende campagne
konden de resten van een boerderij
uit de 14de of begin 15de eeuw worden
blootgelegd. Enige afvalputten en
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mestkuilen leverden interessant
vondstmateriaal op, o.a. een pelgrimsinsigne, afb. 4. Voor een uitvoerig verslag zie pag.l68en pag.181.

afb. 4

3

Herengracht

In het achterste gedeelte van het
terrein waar geen gericht onderzoek
plaatsvond, kwamen bij het verwijderen van de funderingen nog enige
voorwerpen te voorschijn, afb. 5;
a. een waterkan van rood aardewerk
met enkele glazuurvlekken op
schouder. 1 oor, 8 standlobben, h:
22i cm. Datering: eind 14de eeuw;
b. een grape (misbaksel) van rood
aardewerk met gedeeltelijk glazuur
en ringeloorversiering; grove ribbels op schouder. 2 oren, 3 poten,
de hals is tijdens het bakproces
scheefgezakt, h: 13i cm, opening
12x10 cm. Datering: begin 15de
eeuw.

Vele meters walmuur, om precies te
zijn 2,22 km, werden in het afgelopen
jaar in de gehele stad vernieuwd.
Bij deze werkzaamheden langs de Herengracht westzijde werden tussen de
Kerksteeg en de Oude Rijn forse houtconstructies aangetroffen.

afb.
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Het bleek te gaan om een tijdelijke
beschoeiing uit 1659 die aangebracht
werd om de Herengracht te kunnen graven.
Zie voor een gedetailleerde beschrijving pag. 99.

4

Hogewoerd 47

afb. 6

Bij de sloop van het achterste gedeelte van het Cuneraklooster, kwamen
enige beerputten aan het licht.
Het weinige materiaal uit deze putten
werd voor zover mogelijk verzameld.
Vermeldenswaard zijn de navolgende
voorwerpen:
a. een zoutvat van witbakkende klei
voorzien van groen glazuur.
h: 9 cm. 0 bovenbak: 9 cm.
afb. 6;
b. een runderhoorn. afb. 7. Het uiteinde van deze hoorn was rechtaf
gesneden en op le cm hiervoor bevindt zich een ingekerfde groef.
Pottenbakkers gebruikten horens om
door middel van een dunne kleipap
patronen op voorwerpen van aardewerk aan te brengen: een zogenaamde ringeloor. Mogelijk stak uit de
hoorn nog een houten pijpje om
beter figuren en letters te kunnen
tekenen. (Vergelijk de tegenwoordige slagroomspuit);
c. een spaarpot van rood aardewerk,
ongeglazuurd, aanwezige hoogte:
82 cm.
In de spaarpot bevond zich een
rekenpenning. Afb. 8.

afb.

afb. 7
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De rekenpenning kon echter niet
meer met zekerheid gedetermineerd
worden, een vergelijkbare penning
is te dateren in de 16de eeuw.
bij het verwijderen van de funderingen kwam een afdekplavuis van
een aspot te voorschijn, afb. 9.
De plavuis is geglazuurd en in ten
minste drie hoeken voorzien van
een versiering. Afmeting: zijden
22 cm, dikte: 3 cm.
afb. 9

5

afb. 10

RUNSBURGER SINGEL
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De Marepoort
uit 1627

Bij het graven van een proefsleuf
ten behoeve van infrastructurele werken rondom het voormalige LBF-terrein, direct ten westen van de Marepoortsbrug, werden zware funderingen
aangetroffen, afb. 10. Aangenomen mag
worden dat zij voor een deel tot de
Marepoort (de tweede van die naam)
met bijbehorend wachthuis uit 1627
hebben behoord. De eerste Marepoort
was een verbouwde waltoren en stond
aan de Oude Vest juist ten oosten van
de Lange Mare.

Na de stadsuitleg van 1611 verloor
deze poort zijn bestaansrecht en werd
gesloopt.
In 1627 werd een kleine poort gebouwd
aan de westzijde van de Mare met een
houten brug over de nieuw gegraven
Maresingel toegang gevend tot het
Maredijkje. De uitvalsweg via de Maredijk was vrij onbetekenend en het
poortgebouw was daarom een eenvoudig
gebouwtje.
In 1667 veranderde de situatie ter
plaatse: de Haarlemmertrekvaart werd
gegraven, de tweede Marepoort afgebroken, een nieuwe brug over de Maresingel gebouwd en er verrees een
nieuwe poort aan de oostzijde van de
Mare, die in 1864 ten behoeve van het
verkeer het veld moest ruimen.
Van de gevonden funderingen is het
muurwerk in aanleg 1 m. breed, de
dikte van het opgaande muurwerk is
niet bekend.
In de westmuur is een keperlaag te
zien, zie afb. 11. Dit is niet ongeafb. 11

15

woon: o.a. in bestekken voor bruggen
in de 17de eeuw worden vaak 2 hey- of
keperlagen, kruislings over elkaar
gelegd, voorgeschreven. Deze lagen
dienden om de twee voeten (66 cm) te
worden aangebracht. De tussenliggende
lagen werden in koppenverband of patijts gemetseld.
Aan de zichtkanten van de muur is
deze vorm van metselen niet waarneembaar omdat de keperlagen met een
lint- of koppenlaag aan de zichtkant
werden afgedekt. De noordelijke muur
is in westelijke richting verlengd
met een in verband gemetselde (weer)muur met een lengte van 8 m. eindigend met een afschuining.
In het centrum van de aangetroffen
fundering bevindt zich een vloertje
van in zand gestrate kleine geelbruine klinkers, formaat 16x7x3 cm.
Deze bestrating loopt onder de huidige brug verder door, zij het dat de
stenen in een ander verband liggen
nl. loodrecht op de richting van die
stenen die in het zicht liggen.
De fundering van de poort loopt eveneens onder de huidige Marepoortsbrug
door. Dit kon worden vastgesteld door
het afprikken via een opening in het
westelijk landhoofd van deze brug.
Het is bekend dat na het afbreken van
het poortje in 1665 de Marepoortsbrug
werd vergroot. Tegen het westelijk
landhoofd van de Marepoortsbrug is op
de fundering van de (tweede) Marepoort muurwerk aanwezig, dat niet tot
de Marepoort heeft behoord. Dit muurwerk is voorlopig nog niet te verklaren.
Van de tweede Marepoort bestaan geen
behoorlijke afbeeldingen. Op een
kaart van Van der Walle en Joris Gerstecoren uit 1656 is de poort afgebeeld tezamen met het wachthuisje dat
ten zuidwesten ervan heeft gestaan
(afb. 12). Historische gegevens over
de poort zijn er weinig, zij het een
"resolutie of ordonnance" uit 1627
waaruit blijkt dat men reeds zonder
toestemming met de bouw van de poort
was begonnen.

afb. 12

Bij de realisatie in 1984 van de eerdergenoemde infrastructurele werken
bleken de funderingen zich in de
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Rijnsburgersingel en onder de Marepoortsbrug verder uit te strekken.
Door de Directie Civiele Werken is in
samenwerking met de Directie Ruimtelijke Ordening een plan ontwikkeld om
de funderingen voor zover mogelijk in
het zicht te laten. Bij het ter perse
gaan van dit verslag is bovengenoemd
plan inmiddels gerealiseerd, zie afb.
13.
6

Minnebroersgracht

De Minnebroersgracht, een smal kort
grachtje lopend van de Zuidsingel
naar de Haven werd in 1601 gegraven,
in 1874 gedempt en in 1983 hergraven.
Tijdens de recente werkzaamheden is
wat bagger naar boven gekomen. Af en
toe is in de bagger gezocht naar mogelijke vondsten. Hieronder volgt een
beschrijving van enige vondsten (afb.
14).
De achter sommige voorwerpen vermelde
datering is globaal en gedaan aan de
hand van analoge wel dateerbare
vondsten elders in den lande.

afb. 13
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afb. 14

.

1. enige koperen lepels (18de eeuw).
2. een dobbelsteen gemaakt van bot; 2
zijden zijn er met behulp van een
schroefdraad ingezet.
3. een regimentsknoop met nr. 5.
4. een herdenkingspenning uit 1865
vervaardigd ter gelegenheid van de
vijftigste herdenking van de slag
bij Waterloo en de instelling van
de Militaire Willemsorde.
5. rekenpenning van messing vervaardigd door de Nürnbergse fabrikant
Wolf Lauffer. 16de eeuw. (Determinatie Kon. Kabinet van Munten en
Penningen, Den Haag).
6. een serie zalfpotjes van wit
Delfts 17de eeuw.
7. spelden. Uit de bagger kwamen zeer
veel (323 stuks) koperen spelden
te voorschijn. De meeste waren
voorzien van een knop vervaardigd
van gewonden koperdraad. Ook werden spelden met een platte kop
aangetroffen. De spelden met de
gewonden knop werden tot ongeveer
de 18de eeuw vervaardigd, waarna
de platte knop in zwang kwam.

lîÎÎt
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afb. 16
Stadsmuur en watergat bij de
Oude Rijn

afb. 15
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Bij het heien van een damwand in de
Oude Rijn ten behoeve van het vernieuwen van de walmuur langs de
noordzijde, stuitte men op problemen.
Ter hoogte van de Koestraat lukte het
niet de stalen damwand in de grond te
drijven. Het obstakel werd gelokaliseerd en de damwand er omheen geheid.
Na het droogpompen van de onstane put
kon een stuk muur worden opgegraven,
waarvan aan de hand van historische
gegevens kon worden vastgesteld, dat
het de aanzet van het noordelijke
watergat ter plaatse van de Oude Rijn
en een deel van de stadsmuur was.
De ommuring van de stadsuitbreiding
Maredorp (1347-1355) overspande de
Oude Rijn; de schepen konden door één
van de twee "watergaten" de stad binnenvaren.
Afb. 15 toont de opmeting van het
gevondene, afb 16 is een foto van een
deel van de muur; ook hier is wederom
een keperlaag zichtbaar (vgl. fundering Marepoort ) .
De muur was aan de oostzijde bekleed
met natuursteen.
Na voltooiing van de werkzaamheden is
de fundering van de stadsmuur tot een
meter boven het waterniveau opgemetseld, afb. 17. Voor de fundering van
het watergat was dit met het oog op
de scheepvaart niet mogelijk, wel
zijn de resten die zich bevinden op
2,3 m. onder het waterniveau gehand-

19

haafd, hetgeen geen belemmering voor
het verkeer te water oplevert. Het
deel van de fundering van de stadsmuur dat onder de rijweg van de Oude
Rijn aanwezig was kon vrijwel geheel
worden gehandhaafd door de nieuw aan
te leggen riolering hier overheen te
leggen. In de bestrating is de plaats
van de muur aangegeven.
Begravingen op
het terrein van
het Pesthuis

afb. 17

20

Tijdens graafwerkzaamheden voor het
leggen van kabels en leidingen ten
behoeve van de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis stuitte men op een
groot aantal begravingen in de polderkade aan de oostzijde van het
Pesthuisterrein.
Door de Archeologische Begeleidingscommissie werd het Anatomisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden verzocht een onderzoek in te
stellen naar deze begravingen.
Aan het voorlopige verslag van
dr. G.J.R. Maat wordt het volgende
ontleend.
In de maanden juli en augustus werd
een viertal proefopgravingen verricht.
De opgravingen vonden plaats met behulp van logistieke steun van de Directie Civiele Werken Leiden.
De eerste resultaten van het onderzoek wijzen op begravingsactiviteiten
verband houdend met de verschillende
functies die het Pesthuis in de loop
der eeuwen heeft vervuld. Zo werden
bijvoorbeeld massagraven gevonden,

die waarschijnlijk het resultaat zijn
van epidemieën die de Leidse bevolking hebben geteisterd.
Nader laboratoriumonderzoek zal hopelijk verdere duidelijkheid verschaffen.

9

Papegracht 30-32

Ten behoeve van nieuwbouw werd een
groot deel van de bebouwing ter
plaatse van het pand Papegracht 30
afgebroken. Bij deze werkzaamheden
kwamen 3 beerputten aan het licht.
Uit 2 van deze putten kon de inhoud
worden verzameld. Een volledige opsomming van het materiaal uit het
begin van de 15de eeuw wordt gegeven
op pag. 27.

10 Pieterskerkhof 4

In de maanden juli en augustus werden
in het pand Pieterskerkhof 4 graafwerkzaamheden verricht ten behoeve
van de verbetering van de huisriolering.
De onder het pand doorlopende overkluisde Leidse Vliet of Donkere
Gracht kwam in zicht alsmede enig
aardewerk uit het begin van de 15de
eeuw.

11 Rapenburg 50

In augustus werd bij toeval een natuurstenen plaat, die reeds jaren in
de achtertuin van het pand Rapenburg
50 aanwezig was, omgedraaid. Groot
was de verrassing toen aan de hand
van de versieringen kon worden vastgesteld dat het hier een sarcofaagdeksel uit de middeleeuwen betrof.
Voor een uitgebreid verslag over deze
bodemvondst en de puzzles betreffende
de herkomst zie pag. 37.

12 Stevenshofjespolder I

In de Stevenshofjespolder is, tijdens het bouwrijp maken van gronden
voor het uitbreidingsplan Stevenshof,
in de laatste maanden van 1983 een
uitgebreid onderzoek ingesteld naar
de geologische ontwikkeling van het
gebied en naar de vroegste bewoning
ter plekke.
De resultaten van dit onderzoek zijn
gepubliceerd op pag.109,135 en 153 .
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13 Stevenshofjespolder II

Door een medewerker van de Directie
Groen Leiden, afd. Plantsoenen, werd
melding gemaakt van een concentratie
scherven van gesmoord blauwgrijs aardewerk, waarop duidelijke patronen en
lijnen zichtbaar waren.
Een flink aantal fragmenten werd verzameld en na enig passen en meten
kwamen de in afb. 18 getekende dakpannen te voorschijn. Het bleek hier
te gaan om een stortplaats van afval
van de zgn. Oegstgeester dakpannen.
De Oegstgeester dakpan ook wel "hartjes- of beverstaartpan" geheten werd
in de loop van de 19de eeuw vervaardigd. De dakpannenfabriek heeft gestaan aan de Oude Rijn te Oegstgeest
even ten zuiden van het Valkenburgerveerpad. De fabriek werd in 1943 afgebroken. De dakpan is thans bijna
verdwenen. In Leiden zijn ze nog te
vinden op het pand Rijn- en Schiekade
128 (afb. 19), terwijl in Oegstgeest,
Rijnsburg, Voorhout, Noordwijkerhout,
Hazerswoude en Rijpwetering nog enige
panden - althans tot voor kort - met
deze pannen zijn gedekt.
(Lit. Leids jaarboekje 1980, p.163,
B.C. van Krieken, de Oegstgeester
dakpan).

afb. 18

afb. 19
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14 Zijlstraat

Bij de afbraak van de aan de westzijde van de Zijlstraat gelegen
panden 2, 4 en 6 stuitte men op
een forse fundering, die deels uit
kloostermoppen deels uit baksteen
van kleiner formaat was gebouwd.
Aangetroffen werd een muur van
8 meter lengte, dikte 1 m, hoogte
90 cm, baksteenformaat 30x15x9 cm.
De muur was op hout gefundeerd. In
de bovenste lagen werden ook
kloostermoppen van 27x13x6 cm.
aangetroffen. In het verlengde was
koud tegen deze muur met een kleine sprong een muur van jongere
datum gebouwd (steenmaat
192x10x5 cm). Ook deze muur was op
hout gefundeerd en eindigde na
8 meter met een vlakke zijde en
was duidelijk niet afgebroken.
De vraag rijst uiteraard waartoe
deze muren hebben behoord.
In de nabije toekomst zal in de
omgeving van de Zijlstraat nog
meer worden gesloopt. Gehoopt
wordt dat een onderzoek op de dan
vrijgekomen terreinen nadere gegevens zal opleveren.
Op het terrein werd een houten
tonput aangetroffen waarin een
kleine hoeveelheid 17de eeuwse
scherven aanwezig was.
Een tweetal ringeloorbordjes en
een deksel konden worden gerestaureerd (afb. 20).

afb. 20
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Behalve bovengenoemde projecten werd aandacht besteed aan tal
van kleinere projecten. In alle gevallen werden gevonden funderingsresten, water- en beerputten en waterlopen ingemeten.
De belangrijkste van deze projecten waren: Herenbrug,
Wijnbrug, uitmonding St. Jansgracht (zijde Oude Rijn),
Zuidsingelbrug en Oude Heren- gracht alsmede de sloop van
panden aan de Schagensteeg, Mira- keisteeg, Clarensteeg,
Uiterstegracht en Langegracht. De locaties van deze projecten
zijn op afb. 21 met een asterix aangegeven. De locaties van
de overige projecten zijn op afb. 21 met een punt aangeduid.

afb. 21

o
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Epiloog
Na het verschijnen van dit zesde jaarverslag is men snel geneigd te constateren dat er de laatste jaren toch maar heel
wat is gebeurd.
Ik wil niet nalaten hierbij enige kritische kanttekeningen te
maken.
De verschenen jaarverslagen geven een beeld van wat er gevonden en geregistreerd is maar niet van wat er allemaal niet is
gebeurd door het ontbreken van een permanente begeleiding.
Zeker, het gepubliceerde in de tot nu toe verschenen jaarverslagen heeft bijdragen geleverd tot de geschiedenis van de
stad. Gericht archeologisch onderzoek op terreinen die verloren dreigden te gaan - en inmiddels verloren zijn gegaan -,
werd echter, afgezien van een enkele ROB opgraving, niet verricht.
Het is goed dit voor ogen te houden. Juist diegenen die zich
dagelijks met de begeleiding van het bodemonderzoek bezighouden beseffen dit terdege.
De basis van deze begeleiding door slechts enkelen is te smal
om de continuïteit van het huidige niveau te kunnen garanderen.
Alleen een gemeentelijke Oudheidkundige Dienst of afdeling
zal in de toekomst in staat zijn ook gericht archeologisch en
bouwhistorisch onderzoek te doen en het instellen van deze
Dienst is dan ook de enige mogelijkheid om de continuïteit
van het archeologisch onderzoek in Leiden te waarborgen.

Afb. 1
Afb. 2,
12,
Afb. 2,
Afb. 5,
Afb. 10
Afb. 15
Afb. 19
Afb. 21

tekening R. Rambat
3 , 8, 9, 1 1 ,
13, 14, 16, 17 foto L. Barendregt
4, 7 en 18
tekening A. Meyknecht-van den Berg
6 en 20
foto H. Suurmond-van Leeuwen
tekening M.C.W.M, van Adrichem
tekening H.J. Kieboom
foto E.J. Veldhuyzen
tekening M.T.A. Barendregt, op een
ondergrond van de Directie Civiele
Werken Leiden, hoofdafdeling Landmeten

Noot: de redactie spreekt opnieuw haar bijzondere waardering
uit voor de tekstverwerking door Sippia Lepoeter.

H. Suurmond-van Leeuwen
Plantsoen 75
2311 KK LEIDEN
tel. 071-123766
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TWEE BEERPUTTEN ONDER HET PROVINCIAAL DEPOT VAN BODEMVONDSTEN
IN LEIDEN.
Vondsten uit de laat veertiende en vroeg vijftiende eeuw.

H. Suurmond-Van Leeuwen.

Ten behoeve van restauratie en nieuwbouw van de panden Papengracht 30-32, waarin na voltooiing van de
werkzaamheden het Provinciaal Depot van Bodemvondsten zal
worden gehuisvest, werd een groot deel van de bebouwing
gesloopt.
Bij deze werkzaamheden kwamen drie beerputten te voorschijn;
afb. 1.
Het materiaal uit twee putten kon worden geborgen; door een
minder positieve instelling van enkele medewerkers op de
bouwplaats was in de derde afvalput een zware heipaal geslagen voordat er gelegenheid was de eventuele bodemvondsten in
veiligheid te brengen.
Het terrein van de panden Papengracht 30-32 maakte deel uit
van de boomgaard van de Graven van Holland, gelegen vlak ten
noorden van het Gravensteen en het Huis Lokhorst.
Het terrein van de grafelijke boomgaard kwam in 1375 in handen van Willem van Naeltwijc, die de grond verkavelde.
De eerste gegevens hierover dateren uit 1381: dan wordt melding gemaakt van de uitgifte van een perceel grond liggende
tussen twee andere reeds uitgegeven kavels.
Op historische gronden zijn de bodemvondsten dus na 1380 te
dateren.
Op grond van de typologie van het aardewerk mag worden aangenomen dat de beerputten bij de eerste bebouwing ter plaatse
hebben behoord.
Het vroegste aardewerk is te dateren in het einde van de 14de
eeuw.
De putten moeten relatief kort in gebruik zijn geweest, waarschijnlijk niet langer dan het eerst kwart van de 15de eeuw.

Hieronder volgt de inventaris van de twee beerputten. De publicatie van een volledige beerputinhoud heeft ten doel een
vergelijkend onderzoek van bodemvondsten tussen verschillende
steden mogelijk te maken en voorts na te gaan of sociale verschillen tussen bepaalde wijken van Leiden in het gebruikte
huisraad te onderkennen zijn.
In 1983 werd de inhoud gepubliceerd van een beerput behorende
bij een pand aan het Levendaal (Suurmond-van Leeuwen 1983).
De datering van de beide vondstcomplexen is nagenoeg gelijk;
het einde van het Papengracht-materiaal is mogelijk iets
vroeger te stellen.
Een vergelijking tussen de bonnen Over 't Hof en Hogewoerd,
waar de beerputten zijn gevonden, leert dat in 1497/98 het
gemiddelde vermogen in Over 't Hof het viervoudige bedroeg
van dat in de bon Hogewoerd (De Boer 1982).
Bodemonderzoek in Leiden 1983
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Zelfs in een omslag ten behoeve van de Heilige Geestmeesters
in 1438, waaraan slechts de vermogenden deelnamen, was de
gemiddelde bijdrage uit Over 't Hof het dubbele van die uit
Hogewoerd (mededeling dr. D.E.H, de Boer).
Vergelijking van beide complexen toont niettemin geen duidelijk verschil in het gebruikte aardewerk. De variatie is in
beide gevallen gering, kostbare voorwerpen werden niet aangetroffen.
Voordat conclusies getrokken mogen worden, zal nog veel vergelijkend onderzoek verricht en gepubliceerd moeten worden.
In het kader van dit onderzoek zijn onderstaande inventarissen opgenomen.
Beschrijving
gebruikte afkortingen
H = hoogte
L = lengte
Br = breedte
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0 b = diameter bodem
0 r = diameter rand
0 m = maximale diameter

BEERPUT PAPENGRACHT I.

Aardewerk
Steengoed.
1.

Steengoed kruik (Siegburg), ongeglazuurd, gegolfde voet,
H: 21 cm. 0 b: 11 cm. 0 r: 5i cm. 0 m: 15i cm.

Rood aardewerk.
2.

Etens- of papkom, glazuur aan binnenzijde, 3 aangeknepen
voeten, sneb.
H: 9 cm. 0 r: 17i cm.

3.

Etens- of papkom, glazuur aan binnenzijde, 3 aangeknepen
voeten, niet na te gaan of een sneb aanwezig is geweest.
H: 8i cm. 0 r: 19i cm.

4.

Platte pan, loodglazuur aan binnenzijde, vlakke bodem,
brede platte rand.
H: 5 cm. 0 r buitenzijde: 25 cm. Steellengte: 10i cm.

5.

Platte pan, loodglazuur aan binnenzijde, vlakke bodem,
brede vlakke rand. H: 5 cm. 0 r buitenzijde: 25 cm.
Steel ontbreekt.

6.

Waterkan, glazuur op schouder en binnenkant bodem. /^
Gele ringeloorversiering op schouder. 6 standvoeten.
H: 23 cm. 0 r: £ 13 cm. 0 m: 0 23| cm.

7.

Waterkan, slechts hier en daar enige glazuurstrepen, hoge
rand met dekselgeul, 10 standvoeten, worstoor en sneb.
H: 24i cm. 0 b : 23 cm. 0 r: 13 cm. 0 m: 23i cm.

8.

Grape, spaarzaam glazuur op schouder en binnenzijde bodem, één oor, 3 poten.
H: 16 cm. 0 r: 13 cm. 0 m: 17i cm.

9.

Grape, glazuur op schouder buitenzijde en binnenzijde
volledig, ribbels op schouder, één oor, 3 poten.
H: 10 cm. 0 r: 9| cm. 0 m: 13 cm.

10. Grape, loodglazuur op schouder en binnenzijde bodem, één
oor, 3 poten.
H: 20i cm. 0 r: 13| cm. 0 m: 19i cm.
11. Grape, loodglazuur op schouder en binnenzijde bodem, één
oor, 3 poten.
H: 19i cm. 0 r: 13 cm. 0 m: 18 cm.
12. Grape, loodglazuur op schouder en binnenzijde bodem, ribbels op schouder, één oor, 3 poten.
H: 15i cm. 0 r: 11 cm. 0 m: 14i cm.
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13. Grape, loodglazuur op schouder en binnenzijde bodem, één
oor, 3 poten.
H: 13i cm. 0 r: 10? cm. 0 m: 13| cm.
14. Grape, glazuur op schouder en binnenzijde bodem, ribbels
op schouder, twee oren, enigszins hoekig. 3 poten.
H: 16 cm. 0 r: 13 cm. 0 m: 16 cm.
15. Grape, loodglazuur op schouder en binnenzijde bodem, twee
oren, enigszins hoekig. 3 poten.
H: 17 cm. 0 r: 13 cm. 0 m: 17| cm.
16. Grote kan erg verweerd, spaarzaam glazuur op enkele
plaatsen op de schouder, 7 standlobben. Oor ontbreekt,
evenals de hals. H. fragment: 30 cm. 0 b: 15 cm. 0 m:
29 cm.
17. Deksel, ongeglazuurd behalve een glazuurstreep op onderzijde. H: 5 cm. 0 m: 12 cm.

Fragmenten.
Blauwgrijs aardewerk:

bodems met standlobben 2x.

Rood aardewerk:

bodems met standlobben 7x, delen van
grapen 4x, scherven van grapen 32x,
deksel lx, kamerpot lx, platte pannen
8x, bloempot lx.

Steengoed:

Siegburg llx,
deel van kruik met gegolfde voet,
zoutglazuur, kleur donkerbruin, aanwezige hoogte: 27 cm.

B

Schedels:

Hondeschedels :
Katteschedels:
C

3 ex.
1 ex.

Leder:

Fragmenten van tenminste 10 schoenen (zolen) konden worden
verzameld.
Nadere bewerking van het leer heeft nog niet plaatsgevonden.
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BEERPUT PAPENGRACHT II.

A

Aardewerk.

Steengoed.
1.

Jacobakan, hoog slank model, oranje gevlamd, bovenste
deel hals ontbreekt, buik ingedeukt. Aanwezige hoogte: 25
cm. 0 b: l\ cm. 0 m: 8 cm.

Rood aardewerk.
2.

Grape, in- en uitwendig spaarzaam geglazuurd, één oor, 3
poten.
H: 14i cm. 0 r: 11 cm. 0 m: 13i cm.

3.

Grape, spaarzaam geglazuurd, ribbels op schouder, één
oor, 3 poten. Rand ontbreekt grotendeels. H: 13 cm.
0 r: 0 9i cm. 0 m: 13 cm.

4.

Grape, glazuur op schouder en bodem binnenzijde, ribbels
op schouder. Rand ontbreekt. H: 13 cm. 0 r: 0 9i cm.
0 m: 13 cm.

5.

Grape, glazuur op schouder en bodem binnenzijde, één oor,
3 poten. Rand ontbreekt. H: lli cm. 0 r: 0 10i cm.
0 m: 12 cm.

6.

Grape, spaarzaam glazuur buitenzijde en bodem binnenzijde, één oor, 3 poten. H: 8i cm. 0 r: 8 cm. 0 m: 9i cm.

/

7.

Kamerpot, glazuur op schouder, spaarzaam op binnenzijde
bodem, gewelfde bodem, één oor. H: 15 cm. 0 r: 12i cm.
0 m: 17b cm.

y

8.

Kamerpot, volledig glazuur, gewelfde bodem, één oor. H:
14 cm. 0 r: 14 cm. 0 m: 16i cm.

9.

Platte pan, glazuur aan binnenzijde, bolle bodem.
H: 6i/7 cm. 0 m: 27i cm. Steellengte: 14 cm.

10. Drinkuit (?), glazuur aan binnen- en buitenrand. H: 13i
cm. 0 b : 5 cm. 0 r: 5^/6 cm. Om het voorwerp bevond
zich nog een deel van een gevlochten (mogelijk rieten)
mandje, dat helaas, bij het tijdelijk in water bewaren,
geheel uiteen viel.
De kleur van het aardewerk is donker roodbruin en wijkt
duidelijk af van de tot nu toe in Leiden gevonden drinkuits. Ook is het voorwerp fraaier gedraaid en strak van
vorm, zodat we wellicht met import te maken hebben.
11. Spaarpot, gedeeltelijk loodglazuur en ringeloorversiering, platte knop. H: 12 cm. 0 b: l\ cm. 0 m: 9i cm.
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Fragmenten.
Rood aardewerk:

deel van grape met ringeloorversiering lx,
delen van grapen 5x, bodems van grapen 6x,
randen 8x, wanden 25x, platte pannen 3x,
vetvanger lx.

s teengoed :

scherven van kruik met zoutglazuur 2x.

B

Hout.

12. Houten drinkbeker of kan met groot bijna rechthoekig oor
en een zeer dikke bodem. Het oor steekt 2 cm. boven de
rand van de drinkbeker uit. H: 17 cm., 0 b: 11 cm.
0 r: 10i cm. 0 m: 13 cm.
De beker wordt thans bij de ROB geconserveerd.
In de beerput werden nog enige fragmenten van een soortgelijke beker aangetroffen, de kwaliteit was echter zo
slecht dat deze tijdens het verzamelen verloren zijn gegaan.

C

Metaal.

Klein metalen bakje van 3,2 cm. in het vierkant en 2,2 cm.
hoog.

D

Glas.

Bodem van een magelein.

H11
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EEN KRYPTISCHE VONDST AAN HET RAPENBURG IN LEIDEN.

D.E.H, de Boer

In september 1983 werd door studenten, wonend in het pand
Rapenburg 50 de vondst gemeld van een bewerkte steen, die zij
op de achterplaats van het pand hadden aangetroffen, voorover
liggend op een zandbed. Het bleek een bewerkte natuurstenen
plaat van + 15 cm dik te zijn, waarop vlechtbandornamenten
een asymmetrische versiering vormden.
Zowel het object zelf, als de ligging plaatsten archeoloog en
historicus voor raadselen, omdat beide als hoogst ongebruikelijk gekwalificeerd kunnen worden. Ten aanzien van de ligging
is duidelijk dat het object niet in situ is aangetroffen en
dat geen enkele stratigrafie bij de analyse van de vondst
dienstig kan zijn. Ten aanzien van het voorwerp zelf bleek al
spoedig, dat het gaat om een groot fragment van een sarcofaagdeksel, dat op grond van de ornamentiek als een voorwerp
uit globaal de 8ste, tot uiterlijk de 11de eeuw gedateerd kan
worden, met een sterke voorkeur voor de 9de of 10de eeuw.
Indien het sarcofaagdeksel inderdaad oorspronkelijk uit Leidse bodem afkomstig is en de datering klopt, betekent het, dat
ons beeld van de vroegste geschiedenis van Leiden verrijkt is
met een verrassend element en op grond daarvan herzien moet
worden.
In het onderstaande zal de vondst worden beschreven en zal
worden getracht de herkomst te traceren. Bovendien wordt ingegaan op de functie die het object mogelijk in de vroegste
Leidse geschiedenis gehad heeft. Omdat nog niet uitgesloten
kan worden, dat de steen op een onbekend moment als los voorwerp is aangevoerd, houdt deze analyse een hypothetisch karakter. Maar anderzijds opent de inpassing van de steen in
bekende historische en archeologische gegevens uitdagende
perspectieven.
Het sarcofaagdeksel
In de vorm waarin het sarcofaagdeksel bewaard is gebleven,
betreft het een nagenoeg vlakke plaat kalksteen, met een toelopende vorm.
De grootste lengte bedraagt ongeveer 128 cm, de grootste te
meten breedte ongeveer 60 cm en de kleinste te meten breedte
ongeveer 52 cm.
De plaat is aan de bovenzijde versierd met vlechtbandornamenten, waarvan het vlechtwerk in het centrale deel boven
eindigt in een dubbele cirkel, die een kruis omsluit, dat
helaas door het afbreken van de rechter bovenhoek van het
deksel èn de beschadigingen langs de rand voor een groot
deel beschadigd is (afb. 1 en 2).
Een enkele meanderende band aan de linkerzijde geeft het geheel een asymmetrisch aanzien. Ook de staande zijde van de
linkerzijkant is met een gevlochten ornament versierd.

Bodemonderzoek in Leiden 1983
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het materiaal

Door de heer drs. H. Kars van de R.O.B, is een monster van de
steen genomen en op samenstelling en herkomst onderzocht. Het
bleek te gaan om eocene kalksteen, die in België in de omge-
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ving van Brussel gedolven wordt, alsmede in Frankrijk in de
streek ten noorden van Parijs, waaraan dit type kalksteen de
naam "Lutetien" dankt. Dergelijk materiaal is al vanaf de
vroege middeleeuwen veelvuldig voor sculpturen gebruikt. Voor
een nauwkeurige herkomstidentificatie is nog een nader onderzoek naar zgn. gidsfossielen in de steen gewenst (l).
De steen verkeert in tamelijk goede conditie. Mogelijk is dat
voor een deel te danken aan het feit, dat de ligging in het
zandbed, met de ornamenten naar beneden, een al te grote verwering heeft verhinderd. Anderzijds is niet goed denkbaar dat
de steen zeer lange tijd aan de weersgesteldheden blootgesteld is geweest. Hoewel de mate van erosie sterk afhankelijk
is van microklimatologische omstandigheden, is een forse aantasting op de lange duur onvermijdelijk. Hoogstens zou aan de
verhoudingsgewijs grotere slijtage van het oppervlak van de
steen aan de bovenrand, afgeleid kunnen worden, dat de steen
in een onbepaalde historische fase voor een deel onbeschut of
onbedekt is geweest, zodat daar sterkere erosie op kon treden. De steen is slechts in beperkte mate door kleine organismen begroeid.
Naast natuurlijke erosie is de steen ook beschadigd door menselijk optreden. Er zijn stukken van de ornamentiek afgebroken en over het kruis bevindt zich een schuine gleuf, die
slechts kan zijn veroorzaakt door een werktuig. Mogelijk zijn
het sporen die zijn ontstaan bij het slopen of verwijderen
van het graf, waarvan het sarcofaagdeksel deel uitmaakte, of
die het gevolg zijn van graafwerk in de grond, waarin dit
fragment mogelijk ooit terecht is gekomen. In ieder geval is
op grond van de verkleuring aan te nemen, dat de beschadigingen niet van recente datum zijn.
b

de ornamentiek

Het bandvlechtwerk is een type van ornamentiek, dat van hoge
ouderdom is en gedurende een lange periode is toegepast. Binnen dit type kunnen wel verschillende stijlen worden aangegeven, die zich zowel geografisch als chronologisch laten onderscheiden.
Het hier toegepaste vlechtwerk wordt vanaf de 8ste eeuw aangetroffen. Het is een sobere variant van het meer ingewikkelde, Karolingische vlechtwerk dat op zich weer aan de Longobardische siersculptuur verwant is (2). Het verschilt duidelijk van de ornamentiek, zoals we die in de Iers-Engelse
kunst en de Scandinavische "Viking"-kunst aantreffen (3).
De op de steen toegepaste motieven zijn zowel binnen het
voormalige Duitse Rijk als in Frankrijk aangetroffen tot omstreeks 1150, maar een overeenkomstig sarcofaagdeksel is tot
dusverre niet bekend.
Geografisch en typologisch enigszins nabijkomende grafdeksels
zijn in de Keulse domkerk en in kerken in de omgeving gevonden (4), maar deze verschillen toch te zeer van de "Leidse"
steen om van verwantschap te kunnen spreken en zijn ook uit
ander materiaal vervaardigd, evenals elders in Nederland gevonden grafkisten (5).
Op basis van de ornamentiek, i.h.b. de onderbreking in de
versiering van de zijkant, kan de reconstructie worden gemaakt van een grafkist van oorspronkelijk + 175 cm lengte.
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afb.

25 cm.

Uit het feit, dat slechts één staande zijde versierd is, mag
worden afgeleid dat de sarcofaag met de andere zijde tegen
een muur heeft gestaan (afb. 3). Met een te reconstrueren
breedte van + 65 cm aan het hoofdeinde en + 40 cm aan het
voeteneind, komt de vorm voorbeeldig overeen met die van Karolingisch-Merovingische sarcofagen, zoals die tot in de 10de
eeuw gemaakt zijn. Daarna kwam een zuiver rechthoekige vorm
in zwang.
De jongste geschiedenis van de steen
Indien een object niet in situ is aangetroffen, is het van
groot belang voor de interpretatie van het object na te gaan
wat de recente herkomst is, teneinde de oorspronkelijke herkomst beter te kunnen traceren. Voor het sarcofaagdeksel
leidde dat tot een speurtocht, die eerder op detectivewerk,
dan op historisch/archeologisch onderzoek leek en die de betrekkelijkheid van het menselijk waarnemingsvermogen scherp
benadrukte.
De studenten, die in september 1983 de steen aantroffen, bewoonden het pand sinds eind 1982, toen het van de universiteit over was gegaan in handen van de Stichting Studentenhuisvesting. Voor die tijd huisvestte het pand achtereenvolgens de vakgroepen Engelse Taal- en Letterkunde en Italiaanse
Taal- en Letterkunde van de RUL. Navraag bij degenen die
sinds 1970 de gebruikers van het pand geweest waren, leverde
niets op. Niemand had ooit bewust de forse plaat natuursteen
waargenomen. Voordien was het pand enkele jaren eigendom van
mevr. W.S. Sonneveld (6), die het niet zelf bewoond had, en
zich evenmin de steen herinnerde. Wel verschafte zij de naam
van de heer J.M. Pebesma, die van 1959-1966 woonde in de
voormalige garage van Rapenburg 50, thans het "Laeg Huus" aan
het Pieterskerkhof.
Ook Pebesma, die soms reparaties in Rapenburg 50 uitvoerde en
tegen de erfscheiding in de tuin, waar de steen aangetroffen
was, een volière gebouwd had, had geen herinnering aan een
opvallende steen. Hij èn de Leidse aannemer Van Vliet, die de
verbouwing van de garage tot woonhuis uitgevoerd had, wisten
in ieder geval positief te melden, dat geen enkele werkzaamheid in de grond was uitgevoerd.
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Zo hoopten de twijfels zich op, tot contact werd opgenomen
met de heer J. Blankenburg, die eind 1946 de toenmalige garage als timmerlokaal in gebruik nam. Zonder enige toelichting
gekregen te hebben, herinnerde hij zich, bij zijn komst en
later verblijf gezien te hebben, dat onder de klimop tegen de
noordelijke muur van de tuin een grote steen lag.
Hij had nooit de bewerkte zijde gezien, maar herinnerde zich
duidelijk een onbewerkte, vieze natuurstenen plaat. In die
tijd was het gehele perceel het nog niet gesplitste eigendom
van mevr. drs. M.N. Gunning-van Eijk, die het pand met haar
man gekocht had in 1928 en het na enkele jaren zelf bewoond
te hebben, had verhuurd. Zij had een vage herinnering aan de
tuin met plaats, maar wist positief, dat ook zolang zij eigenares was, nooit in de tuin was gegraven, Gelukkig bleek
mevr. W. Zwitser-van Beveren, die indertijd als jong meisje
bij haar gewerkt had, nog te leven en meer herinneringen aan
het huis te hebben. Ook zij had - in 1928 - de steen onder de
klimop gezien, toen nog staande tegen de muur.
Zo kan de aanwezigheid van de steen op de plek waar hij is
aangetroffen met zekerheid worden aangetoond gedurende de
laatste 55 jaar. Voor die tijd is het spoor minder duidelijk.
Dankzij samenwerking met het zgn. Rapenburgproject van de
vakgroep Kunstgeschiedenis der RU Leiden is bekend, dat de
familie Gunning het pand in 1928 kocht van prof. dr.
G.A.D. Hazeu, emeritus hoogleraar in de Javaanse Taal- en
Letterkunde. Van hem konden nog geen nazaten worden opgespoord, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij de steen
heeft aangevoerd, dan wel opgegraven (7). Voor zover bekend
zijn in de periode dat hij eigenaar was, geen werkzaamheden
aan het pand uitgevoerd en was hij geen collectioneur.
De laatste verbouwing aan het pand dateert uit 1917-18, toen
jonkheer M.B.W. des Tombe, die het huis in 1917 van
P.E. Schotel gekocht had, werkzaamheden liet uitvoeren.
Gezien type en materiaal dateert de bestrating van het
plaatsje waar de steen gevonden is, van deze verbouwing. Bij
ontbreken van verdere bouwhistorische gegevens, ten gevolge
van de Stadhuisbrand van Leiden in de winter van 1928-29, kan
over die verbouwing niets naders worden gevonden.
Daarom is het niet onaannemelijk, dat het sarcofaagdeksel bij
de verbouwing in 1917-18 is gevonden en vanwege het onhandige
gewicht en formaat niet is afgevoerd, maar eenvoudigweg tegen
de muur gezet. De thans nog levende zoon van jonkheer Des
Tombe, jhr. F.J.A. des Tombe (8), kan zich daarvan helaas
niets herinneren.
Het is duidelijk, dat voor een nadere ondersteuning van de
theorie, dat de steen na enkele eeuwen in de Leidse bodem te
hebben gelegen, ter plekke uit de grond is gekomen, archeologisch onderzoek in de tuin tussen het pand Rapenburg 50 en
het Laeg Huus gewenst is. De vondst van slooppuin van de
13de-, of vroeg 14de-eeuwse Pieterskerk, waaronder mogelijk
andere fragmenten van een gebroken sarcofaag, zou één der
vele onzekerheden kunnen wegnemen.
Een sarcofaag uit een krypte?
De jongste geschiedenis van het sarcofaagdeksel houdt aldus
de mogelijkheid open, dat de steen oorspronkelijk deel heeft
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uitgemaakt van een Leids grafmonument, om precies te zijn een
sarcofaag uit de Pieterskerk. Het is verleidelijk deze mogelijkheid te relateren aan gegevens omtrent de voorgeschiedenis van het huidige kerkgebouw. Bij de opgravingen in de kerk
werden tijdens werkzaamheden in het koor de resten aangetroffen van een Romaans raam, dat zich onder de grond tussen enkele pilaren aan de binnenzijde van de noordelijke kooromgang
bevond (9). Deze vondst opende het verrassende perspectief
van een krypte, die nog wel tot de voorganger(s) van de huidige kerk behoorde, maar die bij de bouw van de "nieuwe" kerk
aan het eind van de 14de en begin 15de eeuw niet gecontinueerd is (10). Hierdoor werd ineens een tot dusverre onopgemerkte zinsnede uit het oudste keurboek van ca. 1360 van wezenlijk belang: in een keur, die betrekking heeft op de
plaatsen waar vrouwen in de kerk mogen staan, worden noodmaatregelen genomen om voor het groeiend aantal parochianen
nog een plaatsje te vinden. Leiden bevond zich omstreeks 1350
aan het einde van een periode van onstuimige groei van een
agrarische nederzetting van tussen de 1500 en 1750 inwoners
omstreeks 1250 naar een echte stad van 5000 inwoners een eeuw
later. De keur staat de vrouwen toe plaats te nemen in de
"croft", of krypte (11).
Omdat ze daar, onder het koor, niet werkelijk aan de mis deel
kunnen nemen, mogen ze tijdens de eucharistie even hun plaats
verlaten, om er meteen weer terug te keren.
Zo wordt dus langs schriftelijke bron het bestaan van de
krypte bevestigd. En wat nog belangrijker is: het gebruik van
de krypte als "vrouwenstal" wijst erop, dat de ruimte op dat
moment geen andere, duidelijke functie had. Een gegeven, dat
al uit het niet continueren bij de verbouwingen aan het eind
van de 14de eeuw kon worden afgeleid. Dit is tevens een vingerwijzing, dat het hier niet een krypte betrof, die diende
als huisvesting van bijzondere relieken van een specifiek
Leids heilige (waarvan ook overigens niets bekend is), maar
dat het hier gaat om de andere normale funkt ie van een krypte: die als grafkapel.
Blijkbaar is er in een oudere situatie - dus op zijn minst
voor omstreeks 1350 - sprake geweest van een bijzondere begraving in de Leidse krypte, die op een bepaald moment ongedaan was gemaakt, mogelijk in verband met een translatie en
herbegraving elders. Dat het daarbij moet zijn gegaan om een
graf van een persoon van buitengewoon gewicht, lijkt wel duidelijk. En men kan er haast niet onderuit, dat we de oorspronkelijke bezitter van het graf moeten zoeken in de kringen van het geslacht, dat zo nauw met de opkomst en groei van
Leiden verbonden is geweest, dat van de graven van Holland.
De begraafplaatsen van de meeste graven en een groot aantal
van hun verwanten zijn echter bekend.
Daarbij zijn twee duidelijke familiegraven aan te wijzen: de
abdij van Egmond, waar alle graven tot en met Dirk VII (gest.
1203) begraven werden, en de abdij van Rijnsburg, waar Floris
de Zwarte (broer van Dirk Vi) in 1133 als eerste een graf
kreeg (12).
Indien het sarcofaagdeksel heeft behoord tot het graf van een
telg uit het grafelijk geslacht, moet het dus gegaan zijn om
iemand die niet behoort tot de reeks van oorspronkelijk in
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Egmond of Rijnsburg begraven personen, wiens identiteit langzamerhand verloren is gegaan. Anderzijds is het voorstelbaar,
dat in het laatst van de 13de eeuw, of op een moment in de
eerste helft van de 14de eeuw herbegraving heeft plaatsgevonden, waarbij de abdij van Rijnsburg, als de favoriete begraafplaats op dat moment, als nieuwe rustplaats in aanmerking kan komen.
Na die herbegraving zou de krypte zijn betekenis definitief
verloren hebben. Daarom is het goed mogelijk dat toen de Pieterskerk in het laatste kwart van de 14de eeuw vernieuwd
werd, resten van het graf met ander slooppuin gestort zijn op
het terrein van Vliet en Rapenburg, dat juist in die tijd
voor bebouwing vrijkwam. Na de stadsvergroting van 1386-89
werd immers de Witte Singel aangelegd en de "Oude Vest" langs
het Rapenburg gesloopt (13). Slooppuin van de kerk kon daar
uitstekend gestort worden en tot aanplemping van het terrein
of ophoging van de oever van de Leidse Vliet benut worden
(afb. 4 ) . Hierboven is al gesignaleerd, dat nader onderzoek
in de tuin van Rapenburg 50 gewenst is. Daarnaast zou onderzoek in het koor, binnen de kooromgang van de Pieterskerk van
groot belang kunnen zijn. Men kan zich goed voorstellen, dat
de voormalige krypte bij de nieuwbouw door muurtjes in grafkeldertjes gecompartimenteerd is. Daarbij kunnen oudere bouwresten verwerkt zijn.

afb. 4
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De sarcofaag en de Leidse geschiedenis
De vroegste geschiedenis van het "Hollandse Huis", zoals de
reeks graven tot en met Jan I wordt aangeduid, is buitengewoon duister. De bronnen betreffende de 10de en 11de eeuw
zijn bijzonder schaars, zowel wat betreft verhalende schriftelijke gegevens, als wat betreft administratieve bronnen. In
ieder geval is duidelijk, dat zich in die periode een ontwikkeling voltrok, waarbij enkele machtige geslachten om de wereldlijke macht streden in gebieden, die onder het gezag van
de bisschop van Utrecht stonden.
Die strijd volgde na de chaotische situatie, die door het
optreden der Noormannen in het eind van de 9de eeuw was ontstaan (14). De oorspronkelijk Westfriese graaf Diederik verkreeg grote macht in de kuststreek, terwijl een broer, Waldger de meer in het binnenland gelegen gouwen Nifterlake en
ïeisterbant, Lek en IJssel in zijn macht had (15).
Diederik I (ook als Dirk I aangeduid) breidde zijn macht in
zuidelijke richting uit. Zodanig zelfs, dat Diederik II omstreeks 950 huwde met Hildegardis, dochter van graaf Arnulf
van Vlaanderen, en enkele jaren later het graafschap Gent en
het land van Waas veroverde. Onlangs heeft J.M. van Winter op
overtuigende gronden aangevoerd, dat tussen Diederik I en
Diederik II nog een generatie moet worden gevoegd van de
broers Diederik I b l s en Gerulf jr. (16). Diederik I b i s
zou dan de stichter van de Egmondse abdij geweest zijn, in
plaats van Diederik I. Deze visie impliceert, dat Diederik I
niet in Egmond begraven kan zijn, omdat die abdij bij diens
dood - in of kort na 928 - nog niet bestond.
Gerulf zou als jongeling, kinderloos, omstreeks dezelfde tijd
zijn overleden.
Hoek leidt uit de vermelding van Gerulf in de bisschoppelijke
goederenlijst van de Sint Maartenskerk van Utrecht, die in
948 is opgesteld, aan de hand van gegevens, die in de decennia daarvoor opgetekend waren, af, dat deze in 948 nog leefde
(17). Maar hoe dan ook ontbreekt ook Gerulf in de Egmondse
gravenregistratie. Zo zijn van hem en Diederik I de begraafplaatsen onbekend. Gerulf is voor de Leidse geschiedenis bijzonder interessant, omdat hij in die lijst - die met de
oudste vermelding van hoeven in Leithon tevens de eerste
schriftelijke gegevens over het Leidse/Leiderdorpse gebied
bevat (18) - voorkomt als bezitter van de "piscatio .. in
extrema parte Rheni fluminis", d.w.z. het visserijrecht in
het mondingsgebied van de Rijn (19). Dit visserijrecht was
later tussen Katwijk en Zwammerdam eigendom van de Leidse
burggraaf, met uitzondering van de Rijn bij Alphen, die evenals de visserij tussen Leiden en Haarlem (nog tot in de 15de
eeuw) in grafelijke handen was (20).
Het is zeer goed denkbaar, dat Gerulf als jongere broer van
graaf Diederik l b l s de beschikking kreeg over eigen inkomsten en een eigen machtsgebied, gesitueerd rond Leiden, waar
hij na zijn dood begraven kan zijn, in de sarcofaag waarvan
nu het deksel gevonden is.
Dit beeld is op zijn zachtst gezegd opzienbarend, omdat het
de Leidse geschiedenis op zijn kop zet. Het noodzaakt tot een
herziening van onze inzichten op enkele punten. Zo zou de
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Pieterskerk veel ouder moeten zijn, dan men thans aanneemt.
Tot dusverre heeft men het bericht van de wijding van de kerk
op 11 september 1121 als aanduiding van de oudste kerk beschouwd (21). Dat is echter volstrekt niet nodig. Ook sindsdien is de kerk, bij her- of verbouw, herhaaldelijk gewijd.
De wijding van 1121 kan heel goed verband houden met een
nieuwe fase van de kerk, samenhangend met een nieuwe "start"
van Leiden als nederzetting, toen de Hollandse graven definitief de macht in het graafschap verkregen hadden.
De sarcofaag zou dan in een voorganger van de kerk van 1121
gestaan kunnen hebben. Dat zou tevens betekenen, dat bij de
oudste fase van de Burcht, een terp-achtige ophoging uit de
9de of 10de eeuw, een nederzetting op de zuidelijke oever van
de Rijn gehoord heeft.
Sporen van zo'n nederzetting zijn tot dusverre niet gevonden,
tenzij we de vroegste datering (10de eeuw) van indertijd door
Braat in de tuin van Breestraat 117 opgegraven aardewerk als
zodanig beschouwen (22). Daaraan kleven echter typologische
bezwaren. De opgraving in de Breestraat die in 1980 is uitgevoerd, leverde slechts materiaal op vanaf ongeveer 1100-1125,
dus samenhangend met Leidens tweede periode (23). Maar uit
andere bron weten we dat Leiden minstens al kort na 1000 een
zelfstandige nederzetting was: het komt afzonderlijk van Leiderdorp voor in een grafelijke belastinglijst, die v°°r 1063
is opgesteld (24). Mogelijk moeten we dit eerdere Leiden niet
direct langs de Rijn zoeken, maar verder landinwaarts, enigszins verwijderd van de Rijnoever, waarlangs toen nog geen
dijk lag.
De overgang van de eerste naar de tweede fase van Leiden zou
dan, naast de beschreven politieke veranderingen, gemarkeerd
kunnen worden door de transgressiefase Duinkerke III, die in
het gehele Leidse gebied leidde tot afzetting van een in dikte variërend kleidek (25) en die mede de aanleiding vormde
voor de toenemende activiteiten ten aanzien van dijkaanleg
etc. in Holland. De lOde-eeuwse nederzetting Leiden moet dan,
met inbegrip van de oudste kerk, tijdelijk verlaten en geïnundeerd zijn, om omstreeks, of kort na 1100 opnieuw in gebruik te zijn genomen, waarbij de sarcofaag kan zijn gehandhaafd.
Op den duur raakten echter zowel Gerulf jr. als Diederik I in
de vergetelheid. Diederik I en Diederik I^is "schoven in
elkaar". En de Leidse sarcofaag, die zijn betekenis had verloren, kon in de 14de eeuw worden opgedoekt.
Terugkerend naar de sarcofaag, kunnen we stellen, dat een
datering in het midden van de 10de eeuw en een oorspronkelijke plaatsing in Leiden weliswaar tot herziening van standpunten leiden, maar toch in de bekende feiten kunnen worden ingepast. Daarom is het goed ter afronding nog een laatste element aan de redenering toe te voegen. De geologische herkomst
van de steen, uit Midden België of Noord Frankrijk, past goed
in een periode waarin de Hollandse graven juist in die richting hun connecties hadden. Dat hun politieke relaties ook
een cultureel-religieuze pendant hadden, bewijst het evangelieboek van Egmond, dat Diederik II van Holland en Hildegardis van Vlaanderen bij hun huwelijk aan de abdij van Egmond
schonken, die juist met hulp van Vlaamse monniken, geînspi-
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afb.
reerd door de Fransman Gerard van Brogne tot wasdom kwam.
Algemeen is men het erover eens, dat dat boek aan het eind
van de 9de, of in de eerste helft van de 10de eeuw in een
Vlaams of Noordfrans atelier vervaardigd is (26). Dat in één
van de twee illustraties, die aan het eind van de 10de eeuw
werden toegevoegd en waarop de schenking staat afgebeeld, een
versieringsrand is verwerkt, die ook op het sarcofaagdeksel
is verwerkt (afb. 5 ) , mag niet als bewijs worden aangevoerd,
maar is een interessante coïncidentie.

Conclusie
De steen die achter het pand Rapenburg 50 is aangetroffen,
heeft deel uitgemaakt van een lOde-eeuwse sarcofaag, die uit
Noordfranse of Belgische kalksteen is vervaardigd.
Dit fragment van het sarcofaagdeksel is mogelijk bij graafwerk in 1917 opgegraven uit grond waar het in het eind van de
14de eeuw, bij sloopwerk aan de toenmalige Pieterskerk, terecht kan zijn gekomen. Indien dit het geval is, heeft de
sarcofaag waarschijnlijk gestaan in een krypte, die als grafkapel diende tot uiterlijk het begin van de 14de eeuw. Herkomst, datering en ornamentiek van de steen maken het acceptabel de sarcofaag te beschouwen als het graf van een telg
uit het geslacht van Westfries-Hollandse graven, die omstreeks het midden van de 10de eeuw overleed. Nadere gegevens, die de Leidse herkomst van de steen kunnen bevestigen,
zijn slechts door archeologisch onderzoek te verkrijgen.
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Noten

(1) Mondelinge mededeling drs. H. Kars, ROB Amersfoort.
(2) Over de ornamentiek is mondeling en schriftelijk van
gedachten gewisseld met mw. prof. dr. C.W. Fock, prof.
dr. P.P.M, van Moorsel en mw. dr. M.M. Madou (allen
Kunsthistorisch Instituut RU Leiden), dr. H. Halbertsma
(ROB Amersfoort) en dr. J. Giesler (Rheinisches Landesmuseum Bonn). Voor de ornamentiek zie o.a. R. Kutzli,
Langobardische Kunst. Die Sprache der Flechtbänder,
Stuttgart 1974; C. Ricci, Romanische Baukunst in
Italien, Stuttgart 1925; R. de Lateyrie, L'Architecture
Religieuse en France à l'époque Romane, Paris 1929;
J. Baltrusaitis, La stylistique ornamentale dans la
sculpture Romane, Paris 1931.
Recent ook R. Cramp, Corpus of Anglo-Saxon Stone
Sculpture, Vol. I. County Durham and Northumberland
(part I + II), Oxford 1984, dat in een zeer uitvoerig
overzicht de verschillen goed toont.
(3) G. Walcha, Beiträge zur Bandgeflecht-Ornamentik in
Schottland, Köln 1976; D.M. Wilson, 0. Klindt-Jensen,
Vinking Art, London 1966; R.N. Bailey, Viking Age Sculpture in Northern England, London 1980.
Overigens dringen na de kerstening van Scandinavië aan
de Romaanse sculptuur ontleende versieringselementen wel
door, zie A. Tuulse, Scandinavia Romanica, Wien/München
1968.
(4) A. Nisters-Weisbecker, "Grabsteine des 7.-11. Jahrh. am
Niederrhein", in: Bonner Jahrbücher 183 (1983), 175-326,
waarbij de meest vergelijkbare Kat.nr. 168, 221 afb. 22
is.
(5) H. Martin, Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in
Friesland en elders in Nederland, Drachten 1957. Zie
voor het verschil ook de recente vondst van sarcofagen
in Oosterblokker uit de 11de en 12de eeuw, beschreven
door T.Y. van de Walle-van der Woude, als onderdeel van
P.J. Woltering, "Archeologische Kroniek van Holland over
1982, I. Noord-Holland", in: Holland 15 (1983), 230.
(6) Bij de aanvang van het onderzoek naar de steen, najaar
1983, nog in leven, inmiddels helaas overleden. Met alle
in de tekst genoemde bewoners van het pand is, tenzij
anders vermeld, mondeling contact onderhouden.
(7) Blijkens mededeling van de emeritus hoogleraar prof. dr.
G.W.J. Drewes, te Noordwijk, die als student regelmatig
ten huize van Hazeu kwam.
(8) Voor de familierelatie zie Nederlands Adelsboek 45
(1952), 406 en id. 71 (1982), 72-73.
(9) H. Suurmond-van Leeuwen, "Verslag over het jaar 1981",
in: Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag 1981, Leiden
1982, 19-20.
(10) H.H. Vos, "Op zoek naar de eerste Pieterskerk", in: Graven in de Pieterskerk, Leiden 1981 (uitgave Stichting
Vrienden Pieterskerk), 14-31.
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(11) H.G. Hamaker, De Middeneeuwsche Keurboeken van de stad
Leiden, Leiden 1873, 44, keur X, geeft de versie van
1406 en vermeldt in een noot de toevoeging in het oudste
keurboek, dat sindsdien op omstreeks 1360 gedateerd is.

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)

(17)
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De volledige tekst in het oudste keurboek (GALeiden
Secr.Arch.I, nr. 338, fol. 5) luidt: "XXII. Vander vrouwen stalle. Item so wat vrouwe, poorters wijf iof van
buten, stalle namen iof stonde in die kerke twisken die
twee zijddoren vander kerken ende den coer, iof matte,
iof plancke, iof enigherhande dinghe leyde, hoet
ghenoemt mochte wesen, op te staen, hoe menigewerven dat
sijt deden so verbuerden si XII s., uut gehenomen die
burchgravinne ende ridders vrouwen. Ten wair datter
begancnesse waer, iof doden, iof bruloft. Ende die vrouwen die inden croft staen, die moghen voirt gaen alsmen
onsen heren heft, ende weder gaen op hair stede als onse
heer gheleyt is" (onderstreping van mij, dB).
B.K.S. Dijkstra, Graven en Gravinnen van het Hollandse
Huis, Zutphen 1979, m.n. Bijlage II; A.W.E. Dek, Genealogie der Graven van Holland, passim; J. Hof, De abdij
van Egmond van de aanvang tot 1573, 's-Gravenhage-Haarlem 1973, 318; E.H.P. Cordfunke, Opgravingen in Egmond.
De Abdij van Egmond in historisch-archeologisch perspectief, Zutphen 1984, m.n. H.6. De grafelijke bijzettingen, 91-105.
H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten,
Leiden 1975, 103, 109, 186 vlg.
Voor een recent algemeen overzicht van deze periode zie
C.A.A. Linssen, "Lotharingen 880-1100", in: Algemene
Geschiedenis der Nederlanden, I, Middeleeuwen, Haarlem
1981, 315-354 en A.C.F. Koch, "Het graafschap Vlaanderen
van de 9de eeuw tot 1070", in: idem, 354-385.
Toegespitst op de bestuurlijke indeling van het bisschoppelijk gebied: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in
de Middeleeuwen, Zutphen 1983, 365 vlg; speciaal voor
Holland: Cordfunke, Egmond, 13-24.
Dekker, Kromme Rijngebied, 367.
J.M. van Winter, "Dirk I bis, een nieuwe Hollandse
graaf", in: Holland 15 (1983), 185-198, m.n. 195 vlg;
dit als uitbreiding van haar eerdere theorie hierover:
dez., "Ansfried en Dirk, twee namen uit de Nederlandse
geschiedenis van de 10de en 11de eeuw", in: Naamkunde 13
(1981), m.n. 70-72. Zie ook Cordfunke, Egmond, 19-20.
C. Hoek, "De heren van Voorne en hun heerlijkheid", in:
Van Westvoorne tot St. Adolfsland. Historische Verkenningen op Goeree-Overflakkee, Middelharnis 1979,
134/136. Hoek concludeerde overigens in tegenstelling
tot Van Winter niet, dat een Dirk i^is ^ n ^e bestaande
telling moest worden tussengevoegd, maar dat Gerulf de
vader van Dirk II was. Ook hij had aldus afgerekend met
het oude beeld van I.H Gosses, "De vorming van het
graafschap Holland", in: BVGO 5e R. II (1915), 122 vlg.
(ook herdrukt in diens Verspreide Geschriften, Groningen/Batavia 1946, 239-344), dat met deze Gerulf de
9de-eeuwse vazal van Godfried de Noorman werd aangeduid,
die als stamvader van het Hollandse gravenhuis beschouwd
wordt.

(18) D.E.H, de Boer, "Leiderdorp in de Middeleeuwen", in:
Leiderdorp aan jaagpad en snelweg, Leiderdorp/Alphen aan
den Rijn 1979, 27 vlg.
(19) Voor de betreffende lijst zie M. Gysseling, A.C.F. Koch,
Diplomata Belgica ante annum 1100 scripta, Brussel 1950,
I, 338.
(20) W.H. Lenselink, A.D.A. Monna, Studies over het Zeeuwse
en het Leidse burggraafschap, Groningen 1976, 92. Zie
naast de daar genoemde bewijsplaatsen ook D.E.H, de
Boer, D.J. Faber, H.P.H. Jansen, De rekeningen van de
grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie
II. De rekeningen van de rentmeesters der domeinen,
deel: 1393-1396, 's-Gravenhage 1983, 50. Vanaf 1433 had
de stad Leiden de vroonwateren in erfpacht. In 1583 werd
de erfpachtcanon afgekocht, zie J.C. Overvoorde, Archieven van de stadsheerlijkheden en vroonwateren, Leiden
1914, 103, ook Gosses, a.p.
(21) Van Oerle, Leiden ... stadsvesten, 79; Vos, "Op zoek",
23.
(22) W.C. Braat, "Heeft in Leiden een romeins castellum gelegen?" in: Leids Jaarboekje 39 (1947), 45.
(23) D.P. Hallewas, "Een gat in de Breestraat te Leiden", in:
Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag 1981, Leiden 1982,
m.n. 35.
(24) H. van der Linden, De Cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse
laagvlakte, Assen 1956, 360.
D.E.H, de Boer, Graaf en grafiek. Sociale en economische
ontwikkelingen in het middeleeuwse "Noordholland" tussen
£1345 en £1415, Leiden 1978, 122.
(25) J.H.A. Bosch, A.P. Pruissers, "De laatste 4500 jaar Rijn
bij Leiden", in: Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag
1978, Leiden 1979, dwarsdoorsnede tussen pp. 26 en 27;
A.P. Pruissers, H.H. Vos, "Een Hollandse stad in doorsnee, Leiden in de geologische geschiedenis van de Rijnmond ing", in: Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag
1981, Leiden 1982, 73 en doorsnede tussen pp. 70 en 71.
(26) Hof, Egmond 22/28, onder verwijzing naar G.I. Lieftinck
"Het oudste schrift uit de abdij van Egmond", in: Tien
eeuwen Egmond, Heemstede 1950, 110-117, zie ook Van
Winter, "Dirk I bis", 196 en Cordfunke, Egmond, 23.
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afb.
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Summary

In the autumn of 1983 a large piece of sculptured eocene
limestone was reported to be found on a courtyard behind
Rapenburg 50, Leyden. Apparently it laid there unnoticed, at
least since 1928, probably after being dug up during
rebuilding-activities in 1917-18. It appears to be part of a
sarcophagus-lid form the mid-tenth century. If this object
indeed rested in the soil of Leyden for several ages, it may
be dumped there after the demolition of a crypt, which
belonged to the predecessor(s) of the present St.
Peterschurch (late 14th/early 15th century). Recent
archeological and documentary evidence for the existence of
such a crypt are found.
In that case the St. Peterschurch may have served as a
special mortuary chapel from the tenth century, untill the
tomb had lost its meaning. The eldest known consecration of
the church, in 1121, thus means a new phase, and not the
beginning of the church, as supposed upto now. A
re-evaluation of the history of this district, and of the
ruling family of the Westfrisian counts of Holland, leads to
the conclusion, that the sarcophagus (with a geological
origin in mid Belgium or Northern France) fits well in a
period of intense political and cultural-religious contacts
between Flanders and Holland. It may even have offered Gerulf
jr. - who as a brother of count Diederik I bis posessed
regalia in the surroundings of Leyden - his final
restingplace, ca. 930-950. Further (archeological) evidence
is needed to prove this hypothesis.
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LAAT DERTIENDE-EEUWS POTTENBAKKERSAFVAL UIT LEIDEN

A.H. Land

Inleiding
In 1978 werd de vondst van misbaksels in een bouwput op de
hoek van de Haarlemmerstraat (zuidzijde) en de Stille Mare
(oostzijde) gemeld. Een nadere publikatie werd toen in het
vooruitzicht gesteld (1).
De vondst werd gedaan toen het pand op de hoek van de Haarlemmerstraat en de Stille Mare was gesloopt (afb. 1 ) . Na de
sloop werd een bouwput met een diepte van 3 m gegraven, waarbij vrij veel scherfmateriaal te voorschijn kwam. Toen bleek
dat het pottenbakkersafval betrof, is getracht zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. Dit moest gebeuren onder zeer
ongunstige omstandigheden, aangezien de werkzaamheden in de
bouwput ongehinderd doorgang moesten vinden. De waterstand in
de put was bovendien zo hoog dat de "archeologische" aktiviteiten beperkt bleven tot het uit het water en de modder rapen van scherven. Er is dan ook noch een exacte diepte noch
een stratigrafie bekend. Wel is belangrijk dat geconstateerd
kon worden, dat er nog veel meer materiaal aanwezig was dan
men heeft kunnen verzamelen, niet alleen in de bouwput maar
ook onder de funderingen van de belendende panden.
De vraag of het hier gaat om een terrein waarop een pottenbakker gevestigd was, of slechts om de plaats waar hij zijn
afval gestort heeft, mogelijk ter versteviging van de drassige Mare-oever, kan niet met zekerheid beantwoord worden.
Een klein onderzoek op een aangrenzend terrein wees uit dat
daar althans onder het kelderniveau geen sprake is van ophogingslagen in de vorm van substantiële afvalpakketten (2).
afb. 1

Bodemonderzoek in Leiden
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Historische gegevens leveren op dit punt ook geen informatie.
Uit de periode voor 1355, wanneer Maredorp bij de stad Leiden
getrokken wordt, is nauwelijks iets bekend over deze hoek van
de stad. Wel wordt in 1348 melding gemaakt van Jan Vos,
schout van Maredorp, waaruit we mogen afleiden dat het op dat
moment nog een vrij zelfstandige gemeenschap binnen het
schoutambacht Oegstgeest vormde (3).
Het materiaal
a.

Beperkingen en mogelijkheden

Bij de analyse van ovenafval moet men met een aantal specifieke problemen rekening houden. Ten eerste hoeft het vondstmateriaal niet representatief te zijn voor het totaal van
vormen die gefabriceerd zijn. Het materiaal dat op de stort
terecht komt, vormt een zeer specifieke groep, die het resultaat is van een - negatieve - selectie. De exemplaren die op
de afvalhoop terecht komen, voldoen om de een of andere reden
niet aan de door de pottenbakker gestelde eisen. Dat kan zijn
wegens breken, scheuren of mislukken van het bakproces door
het stoken van een te hoge temperatuur.
Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de
pottenbakker een man kan zijn die op zoek is naar nieuwe vormen en populaire produkten van andere pottenbakkers imiteert.
In zo'n geval zal hij een aantal proefvoorwerpen maken, die
als het iets lijkt wel gebrand zullen worden, maar die geen
onderdeel van de totale produktie voor de markt gaan vormen.
Dit soort exemplaren kan men dan wel tegenkomen in de afvalkuilen, maar is niet representatief voor de produktie op grotere schaal.
Naast bovengeschetst probleem - algemeen voor pottenbakkersmateriaal - geldt voor het Leidse materiaal in het bijzonder
nog een beperking. De totale hoeveelheid materiaal bedraagt
slechts 1/10 kubieke meter, waaruit niet meer dan zeven complete exemplaren te reconstrueren waren. Deze groep is dus
mogelijk niet representatief voor het totaal van vormen die
op de afvalhoop terecht zijn gekomen, laat staan voor de totale produktie van de pottenbakker.
Meer dan het aangeven van de vormen die aanwezig zijn in het
pottenbakkersafval kan dan ook niet geschieden. Onderzoek
naar verspreiding van het materiaal, het afzetgebied, en de
daarin voorkomende vormen zal in de komende jaren moeten worden uitgevoerd.
b.

Karakteristieken van het materiaal: de grondstof

Van een vijftal fragmenten van het Leidse pottenbakkersafval
zijn slijpplaatjes gemaakt en bekeken door drs. R. van Wageningen. Hieruit blijkt dat de gebruikte klei afkomstig is van
mariene afzettingen met een natuurlijke bijmenging van kleine
zanddeeltjes. Door deze zandfractie onderscheidt het Leidse
materiaal zich van andere produktiecentra in het kustgebied.
Vermenging van de klei door toevoeging van magering kon niet
worden aangetoond. Wel bestaat de indruk dat bij de grotere
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kannen sprake is van raagering; van dit materiaal zijn echter
(nog) geen slijpplaatjes onderzocht (4). Macroscopisch gezien, kunnen de scherven omschreven worden als egaal en ietwat stoffig en zanderig aanvoelend.
Het materiaal komt zowel oxyderend als reducerend gebakken
voor. De kleuren variëren in rood van bleekrood tot steenrood, in grijs van licht tot vrij donker. Van loodglazuur is
spaarzaam gebruik gemaakt en dan aangebracht met een borstel.
De kleur van het aldus geglazuurde aardewerk varieert van
rood over roodgroen naar groen.
c.

Vo rmen

Het aantal vormen is vrij klein, zoals te verwachten is bij
een lokale pottenbakker in de late 13de eeuw (5). Het materiaal valt uiteen in een drietal groepen.
Als eerste de kannen, waarvan drie types aanwezig zijn,
voorts kookpotten in verschillende vormen en formaten, en
tenslotte de platte pannen, die slechts door een type worden
gerepresenteerd. Een aantal types vormen wordt door slechts
enkele scherven vertegenwoordigd.
Kannen
Als meest compleet exemplaar is de kan op afb. 2, het zogenaamde Vlaamsachtige goed, een mooi voorbeeld van een misbaksel, sterk vervormd en gesinterd als hij is. Dit type wordt
vertegenwoordigd door een twintigtal fragmenten. Afb. 3 geeft
aan hoe deze kan eruit hoort te zien. Hals en schouder hebben
aan de buitenzijde sterke draairingen, terwijl dit deel van
de kan ook voorzien is van loodglazuur. Bij het vervaardigen
van de zware aangeknepen voet is de tegendruk aan de binnenzijde van de voet niet door een hand geleverd maar door een
stok. Alle fragmenten zijn oxyderend gebakken.
afb.

afb.
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afb. 4
5CM

ifb. 5

afb.
Naast de Vlaamsachtige kannen komt een tweede type voor, dat
slechts door 5 fragmenten vertegenwoordigd wordt. Twee randen
kunnen daarbinnen worden onderscheiden, namelijk een met
licht ondersneden manchetkraag (afb. 4 ) , en een rand met
drie, vrij sterke draairingen (afb. 5). De vorm - voor zover
deze gereconstrueerd kon worden - kan vergeleken worden met
vroeg s teengoed en met de kannen uit Andenne periode lila
(6). Het meest karakteristiek van deze fragmenten is de witte
kleur, veroorzaakt door een witte engobe. Blijkbaar is hier
sprake van een halfprodukt, waarbij de glazuurbrand nog niet
is uitgevoerd. De reden dat deze fragmenten in dit stadium op
de afvalhoop terecht zijn gekomen is, dat het aanhechtingspunt van het oor aan de hals te kwetsbaar was: bij alle vier
de halsfragmenten is de hals op dat punt gebarsten. Het oor
is ovaal, met een groef middenover, die is aangebracht met
een spatel.
De bodem is zowel aan de binnen- als de buitenzijde bijgewerkt. De voet (afb. 6) wordt gevormd door vijf tweevingerige
lobben. Dit type bodem is ook aanwezig in rood zonder engobe.
Mogelijk werden dit soort kannen ook gefabriceerd in een rode
uitvoering. De hoogte van de kan kon helaas niet vastgesteld
worden.
Een ander kenmerk van deze kannen is, dat waar er sprake is
van vingerindrukken, hier niet gewerkt is met de duim, maar
consequent met twee vingertoppen, van de wijs- en de middenvinger. Dit is zowel aan de binnenzijde van de hals bij de
oor-aanzet als bij de vijf lobben aan de bodem terug te vinden.
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afb. 7

Het mogelijk derde type kan is vertegenwoordigd door een vrij
groot aantal bodems en halzen; wandfragmenten zijn schaars.
De onderdelen, die in reconstructie goed op elkaar aansluiten, zijn tot een apart type kan gerekend, mede gebaseerd op
de indruk dat zowel bij de hals- als bodemfragmenten sprake
is van magering (afb. 7).
De kan waar dan sprake van is, heeft een hoogte van ongeveer
30 à 32 cm en is daarmee de grootste van de drie. De hals is
sterk gerild, de rest van de pot is aan de buitenzijde glad.
Op de schouder, tegenover het oor is loodglazuur aangebracht
in een min of meer driehoekige vorm (afb. 8). Het oor is rond
en heeft een diameter van ongeveer 2,5 cm.

afb. 8
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Het lichaam van de kan wordt gekenmerkt door een hoge brede
schouder, terwijl de wand daarna vrij steil naar de bodem
loopt. De voet is zowel bijgesneden als bijgeschraapt en van
een zwaar aangeknepen voet voorzien. Opvallend zijn de nagelindrukken van de duim van de linkerhand aan de binnenzijde
van de kan. Deze kannen hebben omgekeerd in de oven gestaan:
vrijwel alle bodems hebben aan de onderzijde grotere vlekken
glazuur (afb. 9).
Kookpotten
In het pottenbakkersafval zijn kookpotten zeer ruim vertegenwoordigd, zowel in rood als in grijs. De meeste behoren tot
het type dat op afb. 10 te zien is. Ze hebben een min of meer
rond lichaam, een manchetrand en een bijgesneden lensvormige
bodem. De diameter van de bodems varieert tussen 6 en 14 cm.
De doorsnee van de halzen varieert tussen 7 en 17 cm, waarbij
verreweg de meeste exemplaren een halsdoorsnede van 10 cm
hebben. Er lijkt bij de kookpotten een aantal standaardmaten
voor te komen, als men er van uitgaat dat er een correlatie
is tussen de diameter van de hals en de inhoud van een pot.
Er zijn dan tenminste drie formaten aan te wijzen: kleine
kookpotjes met een halsdiameter van 7 cm, een middenformaat
van tussen 10 en 14 cm en grote kookpotten met een diameter
van 17 cm. Omdat bij het middenformaat diameters van 10, 12
en 14 cm voorkomen, lijkt hier nog van een verdere onderverdeling sprake te zijn. Ook hier weer is het wachten op meer
materiaal voordat zoiets met zekerheid te zeggen valt. Rode
en grijze waar komt beide voor in de potten met een halsdoorsnede van 10 cm of meer, waarbij het merendeel grijs is. De
kleine kookpotjes komen alleen in grijs voor.
De lensvormige bodem is voetloos, op enkele uitzonderingen
na: sommige van de kookpotjes hebben drie kleine lobben.
Naast de hierboven genoemde kookpotten was een ander type
vertegenwoordigd in het materiaal - zij het slechts door een
fragment. Het is niet zeker of het behoort tot de produktie
van de pottenbakker, maar volgens het slijpplaatjesonderzoek
is er geen verschil tussen de klei gebruikt voor duidelijke
misbaksels uit Leiden en dit fragment.
Het lichaam is handgevormd, maar de hals is er op de draaischijf opgezet (afb. 11). Op de schouder is een zogenaamde
besenstrich-versiering aangebracht, zowel verticaal als horizontaal .
Dergelijk deels handgevormd, deels gedraaid aardewerk komt
vaker voor bij ovenafval (7).
Van een derde type kookpot zijn slechts twee fragmenten verzameld. Ze hebben een korte cylindrische hals en schuin naar
buiten omgeslagen rand (afb. 12).
Platte pannen
De laatste groep wordt gevormd door de roodbakkend gestookte
bakpannen.
Afb. 13 laat een vrijwel compleet exemplaar zien dat overigens duidelijk een misbaksel is: tijdens het bakken is de
bodem gescheurd en het glazuur in de breuk gesijpeld.
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afb. 9

afb. 10

afb. 11

5CM

afb. 12
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Het handvat is hol en de verbinding tussen de wand en het
handvat is gemaakt door een insnijding te maken in de wand
net onder de rand. Na het plaatsen van het handvat tegen de
wand is een deel van de overtollige klei van het handvat uitgesmeerd over de rand. Net onder de rand is het wandgedeelte
in het holle handvat geduwd. De binnenzijde van de pan is
geglazuurd.
De diameter van deze bakpan bedraagt 27 cm, de hoogte ca.
6 cm. Zeventien andere randfragmenten van bakpannen hebben
dezelfde (gereconstrueerde) afmetingen. Zij geven ongeveer
dezelfde diameter als het complete exemplaar, 27 cm, de hoogte van de wand is circa 6 cm.
Diversen
Naast het duidelijke pottenbakkersafval komt een aantal fragmenten voor dat te klein is om enige conclusie aan te verbinden. Bovendien is er een aantal scherven, dat duidelijke sporen van gebruik laat zien. Een voorbeeld daarvan is een randfragment van een vuurklok (afb. 14). Gezien de klei en het
baksel zou het een Leids produkt kunnen zijn, maar dat is op
dit moment niet met zekerheid vast te stellen.

afb. 13
afb. 14

5CM
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Vergelijking met de vormen, bekend van andere laat 13de- en
vroeg 14de-eeuwse pottenbakkers in West Nederland.
Geen duidelijke gelijkenis bestaat tussen de produkten uit
Leiden en die (voor zover gepubliceerd) uit Aardenburg (8) en
Utrecht (9). Wel komen in het nog niet gepubliceerde ovenmateriaal uit Utrecht kookpotten met een randvorm voor, die
lijken op het fragment in afb. 12 (10). Zowel het gepubliceerde materiaal van Haarlem, als het ongepubliceerde materiaal van Haarlem-Spaarneoever, beiden gedateerd 1275-1325,
bevat enkele vormen die vergelijkbaar zijn met vormen uit het
Leidse materiaal (11). Kan type 2 zonder engobe, en kan
type 3, komen voor in Haarlem II, al zijn de formaten daar
enigszins anders. De kookpot met schuine uitstaande rand
(afb. 12), komt zowel in Haarlem I als II voor.

d.

Verspreiding van het Leids materiaal

Ondanks het feit dat in Leiden al gedurende 30 jaar incidenteel opgravingen zijn uitgevoerd, is weinig met betrekking
tot aardewerk gepubliceerd, zodat het moeilijk is enig inzicht te krijgen in de verspreiding binnen Leiden. In het
aardewerk afkomstig van de opgraving van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek in de Breestraat komt zeer
weinig rood en grijs aardewerk voor. De fragmenten die voorkomen zijn zeer wel mogelijk afkomstig van de hier besproken
Leidse pottenbakker. Deze fragmenten zijn afkomstig uit de
lagen D en E, gedateerd 1250-1300 (12). In het schervenmateriaal uit de Marktenroute komt overeenkomstig rood en grijs
aardewerk voor. Er zijn enkele meldingen van vindplaatsen
buiten Leiden, waar men dit materiaal aangetroffen zou hebben, te weten Warmond en Amsterdam (13).
e.

Datering

Zonder in te gaan op het aspect van negatieve aanwijzingen,
zoals het ontbreken van bepaalde vormen of de afwezigheid van
bijvoorbeeld aangeknepen voetjes, kan men uit het materiaal
een globale indruk krijgen, die een datering in de tweede
helft van de 13de eeuw mogelijk maakt. Dit wordt bevestigd
door materiaal dat tegelijk met het ovenafval uit dezelfde
bouwput afkomstig is. Het betreft enkele fragmenten vroeg
steengoed, waaronder een halve drinkbeker.
Laatstgenoemd fragment lijkt op de drinkbekers die in Brunssum-Schinveld voorkomen in periode III en IV (14) en kan volgens Bruijn in periode IV gedateerd worden.
De gelijkenis met materiaal uit de omgeving van Rotterdam,
dat op historische gronden in de tweede helft van de 13de
eeuw gedateerd wordt, kan hier nog als verdere bevestiging
voor de datering genoemd worden (15). Als globale datering
voor het Leidse pottenbakkersafval mag dan ook het laatste
kwart van de 13de eeuw worden aangehouden.
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(5) Janssen 1983, 136.
(6) Borremans/Warginaire 1966, fig. 8.3 (A3/a).
(7) Mondelinge mededeling A. Numan (Haarlem) en drs.
T. Hoekstra (Utrecht).
(8) Trimpe Burger 1962-3.
(9) Bruijn/Hoekstra 1979.
(10) Mondelinge informatie drs. T. Hoekstra.
(11) Janssen 1983, 144, fig. 9.9, 2, 5, 6.
(12) Hallewas 1982.
(13) Mondelinge informatie dr. J.G.N. Renaud en J. Baart.
(14) Zie met name Bruijn 1962-3, afb. 76.6.
(15) Hoek 1977, 271 en afb. 11-2.
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Summary
In 1978 during building activities on the northern bank of
the Oude Rijn, on the place where a small stream called Mare
joined the Rijn, late 13th century wasters in red and gray
fabric were found. Due to unfavourable circumstances like a
very high waterlevel and an extreme shortage of time, just a
small quantity of pottery could be salvaged.
Also, it remains unclear whether it concerns the place the
pottery was produced, or just the deposit of wasters used to
fill in a waterlogged area. Historical information is of no
help, very little is known about this part of the town before
1355, when the suburb Marendorp became annexed to Leiden.
According to thin-section analysis the clay used comes from
marine deposits and contains a natural admixture of small
sandparticles. No tempering was used in the samples which
were analysed. Compared to other coastal pottery Produktion
centres, the Leiden material contains systematically more
sandparticles.
Three major forms can be discerned:
1) liquid containers in three types: a. Flemish-like jars,
b. early stoneware like, with and without white
slibapplication, and c. jugs;
2) cookingpots also in three types: a. more or less globular
body with sagging base and collared rim; b. brush stroke
pot, handformed although neck and rim are wheelthrown, c.
cookingpot with everted rim;
3) skillets, one type, hollow handle, slightly sagging base.
Led glaze has been used sparcely.
According to parallels and internal evidence (fragment of a
drinking vessel Brunssum-Schinveld type transition III-IV)
the pottery can be dated to the last quarter of the 13th century.
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METALEN VOORWERPEN UIT DE VOORMALIGE DOLHUISGRACHT TE LEIDEN

A.H.

Land

Bij rioleringswerkzaamheden in de Camp in 1981 werd de in
1670 overkluisde Dolhuisgracht, tussen de Ursulasteeg en het
St. Stevenshofje, (afb. 1) blootgelegd. In de gracht bevond
zich een gekruind riool en ter weerszijden een hogergelegen,
eveneens gekruind, nevenriooltje (l).
De voormalige Dolhuisgracht is geleegd en de inhoud afgevoerd
naar een stortplaats (2). Naar aanleiding van het grote aantal vondsten dat uit het stort verzameld is, besloot de Archeologische Begeleidingscommissie tot een integrale inventarisatie van de metalen voorwerpen. Materiaal, geborgen tijdens archeologische acitiviteiten, wordt onder meer gebruikt
ter datering van de lagen en structuren die men blootlegt.
Deze functie kan het materiaal uit de Dolhuisgracht echter
nauwelijks hebben, daar het reeds uit zijn oorspronkelijke
omgeving verwijderd was. Ook betreft het geen gesloten
vondst; materiaal van de 16de tot de 20ste eeuw was er in
aanwezig.
De reden waarom tot publikatie wordt overgegaan, ligt in het
feit, dat een beeld wordt verkregen van wat in een willekeurige gracht in een oude stadskern bij minutieus onderzoek
aangetroffen kan worden.
De Dolhuisgracht is tot 1670 een open gracht geweest. Het
materiaal dat tot de jaar in het water terecht gekomen is
bestaat uit voorwerpen die men verloren of weggegooid heeft.
Het betreft dan ook voornamelijk knopen, muntjes en andere
voorwerpen die ook vandaag de dag nog zo makkelijk verloren
afb.
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worden, en daarnaast afval, zoals kapotte en versleten lepels, messen, en overbodig geworden artikelen als lakenloodjes.
Veruit het grootste deel van het totale geborgen materiaal is
afkomstig uit de periode 1550-1650. Het latere materiaal bevat vooral kleine voorwerpen als theelepeltjes. Dit vindt
zijn oorzaak in het feit dat de Dolhuisgracht in 1670 overkluisd is, en het materiaal alleen via riolen er in terecht
kan zijn gekomen.
De datering van het materiaal is alleen mogelijk op grond van
parallellen elders. Van grote steun was de publikatie "Opgravingen in Amsterdam, twintig jaar stadskernonderzoek"; er
bleek een grote mate van overeenkomst te bestaan tussen het
Leidse materiaal en de daarin gepresenteerde vondsten. Een
bepaalde mate van standaardfabricage in de periode 1550-1650
is op grond daarvan wel te veronderstellen, in ieder geval
voor de steden Amsterdam en Leiden. Helaas behoort een werk
zoals het boek over Amsterdam tot de uitzonderingen, zodat
vergelijking met andere steden nauwelijks mogelijk was.
In het onderstaande wordt, ingedeeld in categorieën, een beschrijving van het vondstmateriaal gegeven.
Kledingaccessoires
Bij kleding bestaan vele toepassingen van gespen: aan de gordel of riem, sluiting van beurstas, wapenriem of schoengesp
(3). De gespen aangetroffen in de Dolhuisgracht zijn gemaakt
van koper, tin, brons en soms van zilver.
Twee gespen, (afb. 2 geelkoper, afb. 3 brons) zijn als gordelsluitingen te herkennen. Beide stammen uit de eerste helft
van de 17de eeuw (4).
Schoengespen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van een
extra plaatje aan de onderzijde van de gesp. Exemplaren uit
het begin van de 17de eeuw hebben een plaatje met een knop
zoals een bronzen voorbeeld, (afb. 4 ) , laat zien. Een dergelijke constructie heeft ook een zilveren gesp gehad, waarvan
alleen het onderblad bewaard is gebleven (afb. 5 ) . Latere
gespen zijn voorzien van een gevorkt onderblad, (afb. 6 en
afb. 7 fragment in brons, afb. 8 tin) of een open beugel,
(afb. 9, 10, beide brons), die dateren uit de 18de eeuw (5).
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De gespen waren niet alleen nuttig, maar ook voor de sier.
Naast een aantal eenvoudige exemplaren, (afb.ll, 12, 13
brons, 14 tin), vinden we ook zeer fraaie exemplaren, (afb.15
brons, 16, 17, 18 tin).
Koppelpassanten werden om de riem geschoven om de riemtong
bij de riem te houden. Uit de Dolhuisgracht zijn twee geelkoperen te voorschijn gekomen, één met, (afb. 19), en één,
(afb. 20), zonder oog voor de bevestiging van degen- of
schouderriem. Ze komen voor op schilderijen uit de 16de en
17de eeuw (6).
Smalle, laaghangende gordels op het wambuis werden door bandeliersluitingen dichtgehouden. Zo'n sluiting bestond uit
drie delen. De buitenste twee werden om de riem geklemd, terwijl het middenstuk de verbinding vormde. De in de Dolhuisgracht aangetroffen bronzen exemplaren, (afb. 21, 22 en 23),
zijn geen van alle compleet. De datering van de laatste twee
ligt in het laatste kwart van de 16de en de Ie helft van de
17de eeuw (7).
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Een bijzonder fraai en compleet stuk is een tinnen gordel,
(afb. 24, 25). Uit Amsterdam is een fragment van een dergelijke gordel bekend (8) die een datering van laatste kwart
16de, Ie helft 17de eeuw heeft.
Kledinghaken werden gebruikt als sluiting voor jakken en mantels en als bevestiging van onderdelen van de bovenkleding,
zoals kappen en kragen aan de onderliggende stof (9).
Van de kledinghaken die behoren tot vrouwenkleding zijn er
vier bronzen, (afb. 26, 27, 28, 29), twee tinnen, (afb. 30,
31), en een geelkoperen, (afb. 32). Ze zijn te dateren in het
laatste kwart van de 16de eeuw, Ie helft 17de eeuw (10).
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De laatste kledinghaak, (afb. 33), is een zeer bijzonder
bronzen exemplaar, waarvan in het middendeel een summier aangegeven figuur van een engel met een bazuin en twee in elkaar
gevouwen handen uitgespaard is. De ondergrond wordt gevormd
door een plaatje dat tegen de achterzijde bevestigd is door
middel van twee nieten. Van dit exemplaar zijn geen parallellen bekend. Het symbool van de twee handen is een geliefd
motief in de 16de eeuw (11).
Mantelspelden deden dienst om kledingstukken van steviger
materiaal te sluiten. Uit de Dolhuisgracht is alleen een zeer
eenvoudig ijzeren exemplaar gekomen, (afb. 34), waarvan de
datering onbekend is.
Een partij van meer dan 170 knopen, voornamelijk uit de 16de
en 17de eeuw, vormt in aantal verreweg de grootste groep.
Dit grote aantal is te verklaren door de knopenrage die in
die tijd heerste. Een voorbeeld van die rage is de mantel van
Ernst Casimir van Nassau, waar maar liefst zes rijen met in
totaal 231 knopen op bevestigd zijn (12).
Niet alleen het voorpand van mantels en wambuizen, maar ook
de zijnaden en mouwen, en de zijnaden van de broeken in die
tijd werden royaal voorzien van knopen. De knopen waren derhalve voornamelijk voor de sier aangebracht.
Datering van knopen kan geschieden op een aantal gronden. De
diameter loopt terug van ongeveer 12 tot 15 mm in de 16de tot
ongeveer 8 à 10 in de 17de eeuw. In de 16de eeuw komen als
bevestiging zowel staaf- als draadogen voor, terwijl in de
17de eeuw het draadoog karakteristiek is (13).
Daarnaast zijn de knopen te dateren op grond van de erop aangebrachte ornamenten.
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De partij uit de Dolhuisgracht bestond voor de helft uit
kleine exemplaren zonder versiering. Al deze exemplaren zijn
voorzien (geweest) van een draadoog terwijl tin het meest
gebruikte metaal is. De datering van deze groep ligt in de
17de eeuw.
De versierde knopen gaven meer mogelijkheden tot dateren.
Een geliefd motief was de bloem. De vroegste voorbeelden
daarvan vormen een koperen, (afb. 35), en een bronzen,
(afb. 36), exemplaar. Deze laatste is op grond van het feit
dat het staafoog niet doorboord is een halffabricaat. Een
bronzen knoop met stermotief, (afb. 37), heeft eenzelfde verschijnsel .
Twee geelkoperen exemplaren, (afb. 38, 39), waarop in de decoratie de Bourgondische lelie is verwerkt, hebben parallellen, afkomstig uit Amsterdam, Zwolle en Nova Zembla (14). Tot
dit type knoop met een datering in het laatste kwart van de
16de eeuw hoort ook geelkoperen knoop, (afb. 40), waarbij de
vlakverdeling van een decoratie uit drie in plaats van vier
segmenten bestaat.
Een ander halffabricaat is een bronzen knoop met een radmotief, (afb. 41). Dit motief komt zowel in de 16de, (afb. 42,
ook brons), als in de 17de eeuw voor, (afb. 43, nikkel en 44,
tin), (15).
Een viertal tinnen knopen met een gestileerde bladvorm,
(afb. 45), zijn te dateren in het laatste kwart 16de, eerste
kwart 17de eeuw (16).
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De knopen die grofweg te dateren zijn in de periode 1600-1660
zijn alle voorzien geweest van een draadoog. Dat deze constructie zwakker is dan het staafoog is te zien aan de grote
hoeveelheid knopen waarbij het draadoog afgebroken is.
Enkele geelkoperen knopen, (afb. 46, 47), hebben veel weg van
de 16de eeuwse exemplaren met lelies en bandwerk, (afb. 38),
zoals die ook voorkomt op knopen die "Roosjens" werden genoemd (17). Verschillende varianten van de Roosjens komen
voor in koper, (afb. 48, 49, 50, 51), en tin, (afb. 52). Een
veel boller exemplaar is van massief zilver, (afb. 53).
Een eenvoudiger uitgevoerd bloempatroon zien we op een tinnen
knoop, (afb. 54), die ook stamt uit het laatste kwart van de
16de of de Ie helft van de 17de eeuw (18).
Het vlechtpatroon, (afb. 55, 56 tin, 57, 58, koper), is een
imitatie in metaal van garen knopen, waarvan een exemplaar,
(afb. 59), in de Dolhuisgracht is aangetroffen.
De diameter van die knoop is 2,5 cm, de datering onbekend.
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Een tinnen knoop met een vlechtpatroon met knop,
(afb. 59-1-), is te dateren in het laatste kwart van de 16de,
Ie helft 17de eeuw (19).
In de periode 1600-1660 zijn de eenvoudige tinnen knopen,
(afb. 60), met knop te plaatsen (20).
Van rood-, (afb. 61), en geelkoper, (afb. 62), zijn twee knopen met eenzelfde vrouwenportret. Op grond van identieke knopen uit Amsterdam kunnen beide gedateerd worden tussen
1600-1660 (21). Een ander vrouwenportret, (afb. 63), is gevat
in een parellijst met rand, en stamt uit dezelfde periode
(22).
Voor een aantal knopen viel geen parallel aan te wijzen in de
literatuur. Een bronzen knoop met een dambordachtig patroon,
(afb. 64), valt waarschijnlijk op grond van het staafoog en
de diameter (16 mm) in de 16de eeuw te plaatsen. Twee wat
vorm betreft sterk afwijkende exemplaren, (afb. 65 tin,
afb. 65^ brons), stammen eveneens uit de periode of zijn
vroeger.
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Twee identieke geelkoperen knopen waarop een hond staat afgebeeld gevat in een parelrand, hebben een doorsnede van 14 mm
en een draadoog, (afb. 66, 67). Glazen knopen, (afb. 68, 69),
komen voor tot in het midden van de 17de eeuw. Een gefacetteerd tinnen exemplaar, (afb. 70), lijkt op grond van formaat
in de eerste helft 17de eeuw thuis te horen. Een voorbeeld
van het materiaal dat in latere tijden in de Dolhuisgracht
terecht is gekomen vormen een tinnen, (afb. 71), en twee koperen knopen, (afb. 72, 73).
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De twee tinnen hoofdnaalden, (afb. 74, 75), zijn in de 17de
eeuw in de mode geweest. Het zijn platte schuifspelden die
door de haarstrengen aan de slaap onder het haarkapje werden
vastgestoken. Het uiteinde dat naast het voorhoofd naar voren
stak, is decoratief uitgewerkt en bevat een opening waaraan
een hanger kon worden bevestigd (23).
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In de hoofdijzers, (afb. 76, 77, 78), herkennen wij de
oorijzers zoals ze nu nog bij klederdrachten in de omgeving
van Scheveningen worden gedragen. Ze worden een 17de eeuwse
uitvinding genoemd (24), en ze moesten ervoor zorgen dat de
muts die toen vrijwel alle vrouwen droegen stevig over het
haar bleef zitten. Ze bestaan uit een gebogen klem, die aan
beide zijden van het gezicht tegen de wang klemde, en aan de
achterzijde van het hoofd onder het haar doorliep.
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Aan de twee uiteinden zaten knopjes en gaatjes om ornamentjes
aan te hangen, ter bescherming en versiering.
Een vrij groot aantal ornamentjes kunnen we zien als versieringen aan een ketting, hoofdnaald of hoofdijzer, (afb. 79,
brons, 80 en 81 tin), of vastgenaaid op muts of jak als de
insignes, (afb. 82, 83, 84 tin, 85 brons).
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Pelgrims
ampullen,
-insignes

Boekbeslagen

Een fraaie pelgrimsampul van lood, (afb. 86, 86A), heeft mogelijk een lange reis meegemaakt voordat hij in de Dolshuisgracht terechtkwam. De afbeelding op de voorzijde, een dier
met een lange staart, is nog niet met een specifieke bedevaartsplaats geassocieerd. Voor meer informatie over pelgrimsampullen, zie Suurmond-van Leeuwen 1979, p. 27 vlg.
Religieuze insignes werden vaak op de hoed bevestigd. De letters Ma met een streep er boven op een tinnen plaatje staan
voor Maria (afb. 87).

Zes koperen boeksloten, al dan niet compleet (afb. 88, 89,
90, 91, 92, 93), kwamen uit de Dolhuisgracht. Ze bestaan uit
een met concentrische en lineaire figuren bewerkte bovenplaat
met een omgebogen lip en een smallere onderplaat.
Het geheel werd om het boekdeel geschoven en bevestigd met
nieten. Het boek werd gesloten door de lip om een oog of
staafje te klemmen. Deze boeksloten dateren uit de eerste
helft van de 17de eeuw (25). Een dergelijke constructie heeft
een koperen stuk (afb. 94), maar is kleiner en boller.
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Vingerhoeden

Van de vijf koperen vingerhoeden afkomstig uit de Dolhuisgracht zijn twee exemplaren zeer grof en on- regelmatig
gepunt (afb. 96, 97), de anderen lijken machinaal, dus later
vervaardigd te zijn. Een daarvan draagt de tijdloze spreuk
"Forget me not", (afb. 98).

Spelen en
speelgoed

Het spelen op straat heeft in de vorm van koperen (afb. 99,
100) en tinnen (afb. 101, 102) bikkels en de met lood gevulde werpkoten (afb. 103, 104), sporen nagelaten.
Voor een uitleg van de spelregels zie "Twintig jaar Amsterdam"
(26)
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De grote en kleine loden kolfslof, (afb. 105, 106), werden
gebruikt in het kolfspel, dat als een soort hockey gespeeld
werd. Loden kolven zijn in gebruik vanaf de 16de eeuw. Voor
datering van het hier gevonden type wordt meestal de 17de
eeuw aangehouden (27).
Mogelijk kinderspeelgoed is bovendien aangetroffen in de vorm
van een tinnen fluitje, (afb. 107), een tinnen bekertje,
(afb. 108), en een speelgoedbordje, (afb. 109), van lood.
Een eenvoudig maar fraai versierd muziekinstrument is de
bronzen mondharp, waarvan het trilijzer mist, (afb. 110).
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Lepels
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Een groot gedeelte van het totaal van geborgen voorwerpen
vormen de lepels. De meerderheid van deze lepels is gemaakt
van tin, en verkeerde door tinpest in vrij slechte staat
waardoor het merk vaak niet meer te herkennen viel. Een enkele theelepel, (afb. Ill), is van koper, terwijl een grote
lepel gezien de kleur een grote bijmenging van koper in het
tin bevat, (afb. 112).
Een lepel, (afb. 113), met een datering in het derde kwart
van de 16de eeuw (28) heeft een ronde bak en een zeskantige
rechte steel, waarvan de achterkant met een korte naald uitloopt op de bak. Het stempel, een gekroonde roos met de initialen D.G. staat in de voorzijde van de bak.
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Een ander exemplaar, (afb. 114), lijkt hier sterk op. De
voorzijde van de steel is echter aan de bovenzijde afgeschuind. Het stempel, een gekroonde roos met de letters I.G.
is ingeslagen in de achterzijde van de bak.
Een lepel, (afb. 115), heeft een vroeg merk: een krans met
daarin de letter G.
Vijf lepels, (afb. 116), vertegenwoordigen een type met een
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druppelvormige bak die aan de voorzijde overgaat in de steel
waarvan de doorsnede een regelmatig zeskant is. Het uiteinde
van de steel is min of meer trompetvormig. Het merk, de gekroonde roos, tweemaal met de letters D.C., (afb. 117, 118),
eenmaal G.I., (afb. 119), staat in de voorzijde van de bak.
Dit type komt voor aan het eind van de 16de tot in de 18de
eeuw (29).
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Zes lepels hebben een dergelijke bak. De steel is echter aan
de voor- en achterzijde breder, en is tot boven toe recht,
(afb. 120). Slechts één lepel had een herkenbaar merk aan de
voorzijde van de bak, (afb. 121), een gekroonde roos met twee
initialen waarvan alleen de eerste, een R viel te onderscheiden.
Een volgende groep, de paardevoetlepel, wordt slechts door
een exemplaar vertegenwoordigd, (afb. 122). Het heeft een
ovale bak met naald en een ruitvormige steel. De steel eindigt in een paardehoef waaraan de lepel zijn naam ontleent.
Het roosmerk met de letters I.G. is aangebracht op het vlak
van de hoef. Datering: eerste helft 17de eeuw (30).
Een spatelvormig uiteinde met twee inkepingen, een zogenaamde
pied de biche of koevoet hebben zowel een theelepel,
(afb. 123), met de initialen DAS op de achterzijde van de
steel als een viertal grote lepels, (afb. 124). De merken
zijn aangebracht op de achterzijde van de bak, (afb. 125 CVH,
126, alleen de roos te onderscheiden). De datering van dit
type ligt in de tweede helft van de 17de, eerste helft 18de
eeuw (31). Een van de grote lepels, (afb. 127, met de initialen MB op de voorzijde van de steel), is, evenals enkele
andere lepels uit de Dolhuisgracht, als schietschijf gebruikt.
Uit de 18de eeuw stammen een viertal lepels, (afb. 128). Geen
van alle had een herkenbaar merk. Ze hebben een ovale bak,
een ovale en naar het spatelvormige uiteinde toe een licht
driehoekige steel.
Drie theelepels van latere tijden zijn nog de moeite van het
vermelden waard. Een daarvan, (afb. 129), is dateerbaar in de
eerste helft van de 19de eeuw door vergelijkbaarheid met Amsterdamse stukken (32).
De andere twee, (afb. 130, 131), zijn niet op die wijze te
dateren maar stammen waarschijnlijk uit de tweede helft van
de 19de eeuw.
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Messen
Een van de fraaiste stukken uit de hele verzameling is een
mes, (afb. 132), met een geëmailleerd koperen heft, waarop
een doedelzakspeler geplaatst is. Een dergelijk exemplaar
kunnen we herkennen in de catalogus van de tentoonstelling
"De vork in de steel" (33), die daarvoor een datering in de
16de eeuw geeft. Twee mesheften, (afb. 133, 134), horen in
dezelfde periode of iets later thuis (34). De decoratie bestaat eveneens uit bloemen- en rankenmotieven, met emaille
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134

f

tl^i

139

136
140
138

3
141

135

ingelegd. Bij een van de twee, (afb. 134), zijn nog sporen
van het emaille in de kleuren wit, blauw en zwart te zien,
(afb. 135).
Complete messen met benen, (afb. 136, 137), en hertshoornen,
(afb. 138), heften stammen alle uit het eind van de 16de en
de 17de eeuw. Een mes met een houten heft, (afb. 139), heeft
een onbekende datering, maar kan gezien de zeer goede staat
waarin het hout verkeert niet al te oud zijn.
Verder bevat de collectie een groot aantal ijzeren messen
zonder heft.
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144
143

146

a

150

148

Scharen

In het materiaal van de Dolhuisgracht zijn alleen knijpscharen aangetroffen, een type dat we nu nog kennen als de
(schaap)scheerdersschaar. Slechts een klein exemplaar is compleet, (afb. 143), andere zijn meer of minder fragmentarisch,
(afb. 144, 145, 146, 147). Alle exemplaren zijn voorzien van
een enkel of dubbel uitsteeksel tussen blad en greep, op
grond waarvan ze gedateerd worden in de 2de helft van de 16de
en de Ie helft van de 17de eeuw (35).
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Twee rijk versierde scharen, (afb. 148, 149), lijken sterk op
enkele scharen uit Amsterdam, die gedateerd worden in het
laatste kwart van de 16de en de Ie helft van de 17de eeuw
(36).
Twee scharen, (afb. 150, 151), wijken wat constructie betreft
af. De schaar is niet uit een stuk, maar de bladen zijn vastgeklonken aan de lus.

Sloten
en sleutels

Naast enkele complete bolsloten, (afb. 152), te dateren in de
16de eeuw (37) zijn er drie kleine complete sleutels,
(afb. 153 tin), waarvan twee identiek waren, (afb. 154
koper), en twee grote sleutels, (afb. 155, 156 beide ijzer),
te voorschijn gekomen, alle stammend uit de 16de of 17de eeuw
(38). De kleine sleutels zijn gebruikt voor het afsluiten van
kistjes en hangsloten. De gietnaden van een van de kleine
sleutels, (afb. 157), zijn niet afgewerkt. Dit exemplaar
lijkt ook te zwak om ooit gebruikt te zijn.
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Kranen,stoppen

Nautische
instrumenten

De twee aanwezige geelkoperen exemplaren, (afb. 158, 159),
horen als kranen in buisjes die gebruikt werden bij het tappen uit een vat.
Een daarvan, (afb. 158), met een ingeslagen merk in de vorm
van een halve maan, is een parallel van een Amsterdams exemplaar dat gedateerd wordt in de tweede helft van de 16de en
de eerste helft van de 17de eeuw (39).
Eveneens van geelkoper is een draaistop, (afb. 160).

Een zeer bijzonder voorwerp is het koperen nocturlabium,
(afb. 161, 161A), waarvan er slechts zeer weinigen bewaard
zijn gebleven (40). Het is de tegenhanger van een zonnewijzer
en werd gebruikt om 's nachts tijdwaarnemingen te kunnen doen
aan de hand van de stand van de Grote en de Kleine Beer (41).
Aan de hand van schilderijen waar het instrument op voorkomt,
wordt het gedateerd rond 1500. Een fijn bewerkte koperen passer, (afb. 162), behoort eveneens tot het scheepvaartinstrumentarium. Twee identieke Amsterdamse exemplaren (42) hebben
een datering van de laatste helft 16de en eerste helft 17de eeuw.
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Gereedschappen

Voor gebruik aan boord zijn de ijzeren boots- en pikhaken,
(afb. 163, 164, 165).
Twee ijzeren gutsen, (afb. 166, 167), waarvan de grootste met
het stempel BEK, en een grote bijl, (afb. 168), zijn houtbe- en verwerkingsgereedschappen.
Eveneens gereedschap is een schietlood, (afb. 169).

Muurhaken

De overeenkomst tussen drie geelkoperen exemplaren uit deze
groep, (afb. 170, 171, 172), en die gepubliceerd door Baart
e.a. 1977 (43) is zeer sterk. Alle zijn op grond daarvan gedateerd in de eerste helft van de 17de eeuw. Een van deze
vormen, (afb. 173), lijkt wat uiterlijk betreft zeer sterk op
exemplaren uit voorgenoemd boek, maar heeft in plaats van
twee gaten een clip aan de achterzijde. De functie hiervan is
onbekend.

170

179

172

173
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Trotseerof dakloden

Dit zijn schildvormige loden plaatjes die aangetroffen kunnen
worden op loden daken en kapellen. Ze worden als klepjes bevestigd over de gaten die ontstaan zijn bij het bevestigen
van het dak door nagels. Tevens gelden ze als een visitekaartje van de dakbedekker: iedere dakbedekker had zijn eigen
afbeelding op het trotseerlood staan, vaak met zijn initialen. De afbeelding van een pomp naast een leihamer,
(afb. 174), laat zien dat deze dakbedekker (de heer I.S.)
tevens het beroep van pompemaker uitoefende.
Parallellen van deze afbeeldingen zijn ook afkomstig uit Leiden, uit zowel de 17de als 19de eeuw (44). De afbeelding onder de initialen B.T., (afb. 175), is mogelijk een soldeerbout (45). Een laat exemplaar is afkomstig uit Haarlem,
(afb. 176) (46).

175

177

Armenzorg
penningen

Deze werden verstrekt door liefdadige instellingen aan armen
die in ruil voor deze penningen bepaalde goederen konden verkrijgen. Twee munten, (afb. 177, 178), zijn afkomstig van
dezelfde instelling, gezien de afbeelding op de achterzijde.
De A kan staan voor aalmoes (47).
De munt met de os, (afb. 179), is mogelijk ook gebruikt bij
de verstrekking aan armen, hoewel er geen gever aan de achterzijde vermeld staat.
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180

181

Muntgewichtjes

Anders dan nu het geval is werd de waarde van munten vroeger
bepaald door de hoeveelheid (edel)metaal die ze bevatten;
gesnoeide munten waren dus minder waard. Bovendien circuleerden tot in de 19de eeuw oude, nieuwe, binnen- en buitenlandse
munten door elkaar. Bankiers en kooplieden hadden daarom altijd een muntgewichtdoosje met daarin een serie muntgewichten
bij de hand (48). De muntgewichtjes, (afb. 180a, 180b en
181a, 181b), zijn vierkante koperen plaatjes met stempels en
horen hetzelfde gewicht te hebben als de te controleren munt.
Op een van beide, (afb. 180), zijn de letters GG (Goud Gulden) te herkennen en het jaartal 1632. Op de keerzijde zijn
de letters Al BE te lezen. De andere, (afb. 181), heeft aan
de voorzijde drie kleine stempeltjes.

Lakenloden

De geschiedenis van de stad Leiden is lang verbonden geweest
met de lakennijverheid. De productie van wollen en andere
weefsels heeft gedurende verscheidene eeuwen het economische
gezicht van Leiden bepaald.
Uit de Dolhuisgracht kwam dan ook een niet gering aantal
Leidse lakenloodjes naast enkele uit andere plaatsen.
Lakenloden zijn kwaliteitswaarmerken die tijdens en na de
fabricage aan het product werden bevestigd. Men kocht niet op
het oog, maar op het lood (49).
In de Middeleeuwen was er aan een stof zelden meer dan een
lood bevestigd. In de loop van de 16de eeuw kwam daar verandering in, toen er naast wol een aantal andere stoffen een
rol ging spelen (50). Het aantal keuringen nam toe en daarmee
het aantal bevestigde loden, zodat een weefsel van vijf of
zes loden kon zijn voorzien.
Helaas is tot dusver weinig systematisch onderzoek verricht
naar lakenloden in het algemeen, en naar Leidse loodjes in
het bijzonder, hoewel voor die laatste groep een goed aanknopingspunt valt te vinden in het Stedelijk Museum De Lakenhal, dat beschikt over een grote collectie lakenloodstempels.
Het meest voorkomende type lakenlood bestaat uit twee ronde
loden schijven die met elkaar verbonden zijn door een lip.
Bij keuring werden deze schijven om de rand van de stof geslagen en van stempels voorzien. Een compleet en gaaf exemplaar, (afb. 182), is daar een mooi voorbeeld van. Een dergelijk lood, met naast een Leids kenmerk (de klimmende leeuw)
extra informatie als een persoonsnaam (Daniel van Eyst) en
een huismerk in het schild, komt niet vaak voor.
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185

186

188

91

189

190

194

195

AT'

201

92

Meestal wordt het lood aan de ene zijde voorzien van het kenmerk van de plaats van herkomst (voor Leiden aangegeven door
de twee sleutels, de klimmende leeuw, en in de 16de eeuw de
adelaar (51), en aan de andere zijde van nadere informatie
over het weefsel, in de vorm van de afmeting in ellen, soms
gecombineerd met opmerkingen over de keuring: DOOR GESWOOREN
METER, (afb. 183), of DROOG GEMETEN, (afb. 184).
Het lood met de tekst WOLLE DEEKEN GEMAAKT BINNEN LEYDEN is
een baailood dat vrij veel gebruikt moet zijn. De Dolhuisgracht leverde twee exemplaren op, (afb. 185, 186), terwijl
de Lakenhal een aantal stempelijzers met deze tekst kent. Een
daarvan (52) kan gezien worden als origineel voor deze twee
loden uit de Dolhuisgracht. Het grootste lood uit de Dolhuisgracht, met de tekst DOVBLE BAYSTAEL, (afb. 187), is eveneens
een baailood en kan aan de hand van een identiek stempelijzer
gedateerd worden in het begin van de 17e eeuw (53). Een zeer
beschadigd lood, (afb. 188), is kleiner maar lijkt wat stempel betreft op het voorgaand exemplaar.
Een achttal loden, (afb. 189-196), zijn eveneens uit Leiden.
Het opschrift GROF aan weerszijden van het kromzwaard,
(afb. 197, 198), duidt de stofsoort, grofgrein, aan (54).
Voorzien van andere herkomstmerken die in het kader van deze
inventarisatie niet te plaatsen vielen zijn drie loden met
een huismerk, (afb. 199, 200, 201), vier met een wapen,
(afb. 202-205), en twee, (afb. 210, 211), met afbeeldingen
van gebouwen.
202

204

205

211
210
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212

213

215

214

216

217

218

Een aantal kleine loodjes zijn aan de stof bevestigd door de
deelbewerkers (55).
Draadloden, (afb. 212, 213, 214), werden tijdens het weven
verwerkt. De Romeinse cijfers dienden om de lengte van de
stof aan te geven. In het museum De Lakenhal zijn de originele stempels voor deze lakenloden te vinden (56).
Drie exemplaren stammen uit een latere tijd dan de voorafgaande loden en zijn afkomstig uit Warmond, (afb. 215), Amsterdam, (afb. 216), en Rotterdam, (afb. 217).
Een proefstempelplaatje, (afb. 218), valt buiten de groep
lakenloodjes.
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2 x vergroot:
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knopen, afb. 35 t/m 73.
mesheft, afb. 135.
armenloodjes, afb. 177, 178 en 179.
muntgewichtjes, afb. 180 en 181.

2 x verkleind:

de
3
de
de

lepels, afb. 111 t/m 131.
messen, afb. 133, 134 en 139.
scharen, afb. 143 t/m 151.
gereedschappen, afb. 163 t/m 169.
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EEN ZEVENTIENDE-EEUWSE BESCHOEIING
LANGS DE HERENGRACHT IN LEIDEN
L. Barendregt

Historische gegevens.
Het deel van de Herengracht dat ligt ten noorden van de
Kerkpleinbrug werd bij de stadsuitleg van 1659 aangelegd.
Daarvoor werd de Vestgracht ter plaatse vergraven (1). Een
deel van die gracht werd dus onderdeel van de Herengracht.
Afb. 1 toont deze vergraving (2).
Het werk voor het graven van de Herengracht werd op 20 October 1658 in het openbaar besteed en moest op 1 april 1659
worden opgeleverd (3). Het voor het werk opgemaakte bestek
bepaalde onder meer:
"D'aennemers sullen ter plaetse daer de chingel (de Vest"gracht) in 't geheel vergraeven wert gehouden zijn d'aerde
"daer uytcomende te kruyen over het water van de Vestgraft
"sooverre 't selve ongedampt wert gelaeten tot binne de
"schoyinge in 't voornoemde water van stadswegen te steecken.
Met andere woorden de stad droeg zorg voor het maken van een
constructie in de Vestgracht die voorkwam dat de grond die
in het te dempen deel van die gracht moest worden gestort in
het te handhaven deel zou uitzakken.
Openbare besteding van de werken voor het maken van die constructie heeft niet plaatsgevonden (4). Wel werd op 7 februari 1659 betaald voor het heien en schoeien van 43 roeden en
vijf voeten (= 163,50 m) lengte Herengracht Westzijde. Dit
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werk werd "door ordre van Burgemeesteren wt de hant bestedet" (5).
Op 21 October 1659 werd (aan dezelfde aannemer) een bedrag
betaald voor "het hennaecken ende repareren van de houten
platingh dewelcke ingevallen was aan de westsijde van de
Heerengraft" (6).
Andere gegevens (7) mede in aanmerking genomen moet worden
geconcludeerd dat beide uitgaven gedaan werden voor de beschoeiing in het bestek voor het graven van de Herengracht.
Noch hoe deze beschoeiing moest worden gemaakt, noch hoe de
reparatie werd uitgevoerd is echter bekend omdat in de archieven daaromtrent geen stukken aanwezig zijn (8).
Rekening houdend met de functie moet deze echter fors van
constructie zijn geweest.
De aanlegdiepte van de gracht evenals de hoogte van de walmuren kon bij de vernieuwing van de Kerkpleinbrug worden
vastgesteld (9). De kerende hoogte van de schoeiing heeft
maximaal 2,10 m bedragen.
Onderzoeksresultaten.
De vernieuwing van de walmuren langs de westzijde van de
Herengracht over het genoemde gedeelte heeft, deels, duidelijk gemaakt hoe de gerepareerde "schoying" er uit heeft
gezien. In de grond werden namelijk resten van de gerepareerde beschoeiing in opmerkelijk goede staat aangetroffen.
Het bleek een verankerde beschoeiing te zijn geweest (10).
Van de schoeiing zelf werden de palen en plaatselijk de
daarachter liggende delen aangetroffen, afb. 2. Eveneens
plaatselijk waren zij onder de te vernieuwen walmuur gesitueerd.
De palen reikten tot ongeveer het peil van de houten funderingsvloer onder de walmuur. De afstand tussen de palen was,
zoals ook uit afb. 2 blijkt, wisselend. Dit is mogelijk het
gevolg van bij de reparatie extra ingeslagen palen.
De afmetingen van de palen varieerden sterk. Er waren palen
met een doorsnede van 18x14 cm, maar ook met een doorsnede
van 30x30 cm terwijl de meest voorkomende 23x21 cm was. De
palen waren gepunt, lang 2,75 tot 4,70 m, en onder een helling (te steek) van 3,6: 1 tot 10: 1, ingeslagen. Afb. 3
toont een aantal palen nadat zij waren getrokken. De enkele
planken die werden aangetroffen hadden afmetingen van
25x3,2 cm tot 20/16x3,5 cm. Het niveau van de onderzijde van
de planken was mogelijk het niveau van de bodem van de vestgracht ten tijde van de vergraving.
Dat nabij de Kerkpleinbrug de palen onder de walmuur stonden
zal het gevolg zijn van het feit dat de voorzijde van de
schoeiing niet samenviel met de voorzijde van de opvolgende
walmuur.
Afb. 4 laat de situatie zien daar waar de palen onder de
walmuur stonden.
Het bovenaanzicht en enige doorsneden van de verankeringsconstructie tonen respectievelijk afb. 2 en 5. Deze constructie bestond uit eikenhouten palen waarvan de afmetingen, evenals bij die van de schoeiing, sterk varieerden. De
kleinste had een afmeting van 18x23 cm, de grootste van
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afb.

afb. 4
afb. 6
afb. 5
TE VERNIEUWEN
WAL MUUR*

METSELWERK

INTOCHT: EIKEN
AFM : 0 240x300 LANG 3400
KL05 ?

GORDING: NAALDHOUT
AFM : 0 350x300 (MOLENWIEK)
PALEN: EIKEN
KOP: 0 180-270
LENOTE: 2800-3900
HELLING:C A 6:1
AFSTAND H OH.: 350-950

PAAL: EIKEN
KOP: 0300x400
PUNT
250x300 (OP 1,750m-)
LENGTE: 5450
HELLING: 6:1

DOORSNEDE 1

INTOCHT; EIKEN

NAALDHOUT
PLANKEN DIK 35//
BREED 160-200 jj
BALKEN 0 90
PALEN: EIKEN
KOP. 0 160-300
LENGTE: CA 3400
HELLING 7:1
AFSTAND H.O.H. : 600-900

AFM,: 0 300x250 LANG 3600
KLOS: EIKEN
AFM.: 0 170
LANG 550
BEVESTIGD MET 5 GESMEDE NAGELS
GORDING: NAALDHOUT
AFM : 0 350 (MOLENWIEK)
P A A L ' EIKEN
KOP: 0 200X 240
PUNT: 0 170
(OP l,600m')
LENGTE: 4750
HELLING. 7:1

DOORSNEDE 2

3
INTOCHT EIKEN
VLOER:
NAALDHOUT
PLANKEN DIK 35
BREED 160-280
BALKEN 0 90

AFM 0 240*280 LANG 3500
KLOS:EIKEN
AFM : 0 160
LANG 560
BEVESTIGD MET 5 GESMEDE NAGELS
GORDING: NAALDHOUT
AFM 0 260 MET VELLINGKANT

P A L E N : EIKEN
KOP 0 170 -200
LENGTE 3500
HELLING 5:1
AFSTAND HO H 700-850

PAAL: EIKEN
KOP: 0 230x250
PUNT 0 210x220 (OP 1.000 m")
LENGTE 5250
HELLING 8 1

DOORSNEDE 3
5m

W
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HOOGTEMATEN in M t.o.v. N.A.P
OVERIGE

zie voor p l a a t s

doorsneden

afb 2

MATEN in

MM
afb 5

afb. 7
30x40 cm. De afstand tussen de palen varieerde van 1,90 tot
4,00 m en de palen waren lang 4,35 tot 6,25 m.
Zij waren te steek geheid, helling gem. 7: 1, en geenszins
recht. Afb. 6 toont een aantal van de palen nadat zij waren
getrokken.
Achter (aan de zijde van de bebouwing) de palen bevond zich
een onderbroken grenenhouten balk die steeds een aantal palen met elkaar verbond. De afmeting van de onderscheiden
balken varieerde van 35x39 cm tot 15x15 cm. Voor deze balken
was soms hout gebruikt dat eerder al dienst had gedaan voor
een ander doel. In de balken waren nl. gaten aanwezig, afm.
4/5x8,5/9 cm, op afstanden van 39 tot 43 cm. Zij lagen op
een lijn niet evenwijdig met de zijden van de balk. Hieruit
kon worden geconcludeerd dat het hier hergebruik van molenroeden betrof (11). Afb. 7 is een foto van een deel van één
der balken.
Het gebruik van molenroeden bij beschoeiingen was in die
tijd niet ongewoon. Ook bij een andere schoeiing uit 1659
wordt het gebruik van molenroeden voorgeschreven (12).
De reden van dit hergebruik zal moeten worden gezocht in de
omstandigheid dat er zich in Leiden een groot aantal windmolens bevond. De roeden van het wiekenkruis braken veelvuldig
bij het borststuk (het deel waarin geen heklatten waren bevestigd, ter weerszijden van de as) (13). Omdat het hout van
de gebroken roeden nog in goede staat zal hebben verkeerd
waren de delen voor hergebruik geschikt.
Bij elk punt van samenkomst van palen en balken was een houten balk met een lengte van 3,06 tot 3,77 m, haaks op de
oeverlijn aanwezig, de zgn. intocht (de hedendaagse term is
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ankerstang en het materiaal staal). Er waren balken met een
doorsnede van 32x38 cm maar ook van 18x19 cm. Deze balken
waren niet recht en toonden veel wankanten (afgeschuinde
hoeken in de doorsnede), afb. 8. Op een aantal van deze balken was met gesmede spijkers een klos bevestigd, afb. 9.
Deze haakte achter de eerdergenoemde balk.
Omdat het onbegrijpelijk is dat niet elke intocht van een
klos was voorzien, de constructie zou dan volkomen zinloos
zijn geweest, moet worden aangenomen dat de ontbrekende
klossen bij de verwijdering van de intocht in de grond zijn
achtergebleven en niet zijn opgemerkt.
Voor deze aanname pleit ook dat de wel aangetroffen klossen
op een erg zwakke wijze op de intocht waren bevestigd.
De combinatie van paal, molenroede en intocht toont afb. 10;
de onderdelen waren door geen enkel verbindingsmiddel met
elkaar verbonden.
Omdat de delen van de verankeringsconstructie niet met elkaar waren verbonden kan deze pas gemaakt zijn nadat de
gracht gedempt was en de schoeiing door de er achter gestorte grond belast werd.
In afb. 11 is een mogelijke reconstructie van de gerepareerde beschoeiing aangegeven. De latere walmuur is eveneens
aangeduid; opvallend hierbij is de hoge ligging van de onderzijde van de muur.

Conclusie.
De resultaten van het archief- en archeologisch onderzoek
combinerende leidt tot de volgende reconstructie van de gang
van zaken in 1659.
Voor het graven van de Herengracht tussen Kerkpleinbrug en
Scheluwbrug werd een schoeiing, zoals de geciteerde bepaling
uit het bestek voor het graven van de Herengracht aangeeft,
in het water van de toenmalige te vergraven vestgracht aangebracht.
Waarschijnlijk meende men te kunnen volstaan met een onverankerde beschoeiing gelet op het voorgenomen zeer tijdelijke
karakter (de walmuren werden reeds enige maanden na het graven van de gracht gebouwd) (7b). Deze verwachting kwam echter niet uit want de beschoeiing is (deels?) ingevallen. Dit
verklaart de aanwezigheid van de verankeringsconstructie die
toch nodig bleek en bij "het hermaecken ende repareren" van
de schoeiing is aangebracht (14).
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Noten.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Onder het vergraven van een watergang wordt verstaan
het verleggen van de loop van die watergang zodanig
dat een deel van de oude watergang deel uitmaakt van
de nieuwe.
Zie voor een uitgebreide toelichting van Oerle, H.A.,
1975: Leiden binnen en buiten de stadsvesten, deel I
en II, Leiden 1975, 370-373.
Gemeentearchief Leiden (GALeiden), SA II, nr. 4198,
fol. 247-248 (Verhuring- en bestedingboek, deel M ) .
In het Verhuring- en bestedingboek, deel M, GALeiden
SA II, nr. 4198, zouden de daarvoor nodige stukken
moeten zijn opgenomen. Bij gebreke daarvan moet worden
aangenomen dat openbare besteding niet heeft plaatsgevonden.
GALeiden, SA II, nr. 4696, fol. 112 vo, (Rekening van
de Trésorier Extraordinaris van de stad Leiden over
1659).
GALeiden, SA II, nr. 4696, fol. 121 vo.
a.
GALeiden, SA II, nr. 4696, fol. 116.
"Het uytgraven ende delven mitsgaders het leggen
van schalen om de platinge te maecken soo aen de
Oost als aen de Westsijde van de Heeregraft" werd
bij acte van Burgemeesteren d.d. 4 maart 1659
besteed,
b.
GALeiden, SA II, nr. 4198, fol. 310-311.
Het bestek voor "den arbeyt van het metselwerk
van een steenen platinge gelegen tusschen den
ouden en nieuwen Rijn en de westsijde van de Heregracht" werd op 6 maart 1659 besteed en het
werk diende 3 weken later gereed te zijn.
Van het werk bedoeld onder (5) zal geen stuk in de
archieven aanwezig zijn omdat het uit de hand, dat wil
zeggen bij mondelinge overeenkomst, besteed was. Met
betrekking tot het werk bedoeld onder (6) is wel vermeld "blijckende bij quytantie, specificatie en besteck" maar ook onder de Bijlagen van de Rekening over
1659 van de Trésorier Extraordinaris, GALeiden, SA II,
nr. 4906, komt het bestek niet voor.
L. Barendregt 1983, "De funderingen van het bolwerk De
Put, de Haarlemmer- of Rijnsburgsepoort en de Kerkpleinbrug in Leiden" in: Bodemonderzoek in Leiden,
Leiden 1983,58
Onder een verankerde beschoeiing wordt verstaan een
beschoeiing die op regelmatige afstanden landinwaarts
is verbonden met in de grond aangebrachte constructies
waardoor de standzekerheid mede wordt bepaald.
De heer G. Ottevanger van de Provinciale Waterstaat
Zuid-Holland, onderafdeling natuur en landschap, determineerde het gebruik als molenroede.
GALeiden, SA II, nr. 4906, fol. 181 (Bijlagen bij de
Rekening van de Trésorier Extraordinaris van de stad
Leiden over 1659).
Voor de op 29 maart 1659 bestede te maken beschoeiing
werd voorgeschreven:

(13)
(14)

"Den Aennemer sal mede leggen op yder acht voet een
Intocht, ende die van achteren met twee eycke paelen
wel vast ingeheyt, ende die met anckers of te moleroen
aen malcanderen gekoppelt ende geslooten met ijsere
bouten, klossen en anders, soo dat het werck bestaende
blijven kan om de last van de aerden ten dragen
"
Vriendelijke mededeling van de heer P.J.M, de Baar.
De heer P.J.M, de Baar komt dank toe voor zijn hulp
bij het verkrijgen van historische gegevens.

Afb. 1

Afb. 2, 5 en 11
Afb. 3, 4, 6, 7, 9 en 10
Afb. 8

tekening M.T.A. Barendregt
naar H.A. van Oerle 1975:
Leiden binnen en buiten de
stadsvesten
tekening D.J.A. Koppies
foto D.J.A. Koppies
foto L. Barendregt

ir. L. Barendregt.
Meyerskade 7
2313 EG LEIDEN
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DE GEOLOGIE VAN DE STEVENSHOFJESPOLDER IN LEIDEN

A.P. Pruissers en H.H. Vos

Samenvatting
Het gebied, waar thans de Stevenshofjespolder ligt, maakte
gedurende het Holoceen deel uit van het estuarium van de
Rijn, waar een stijgende zeespiegel geruime tijd zijn invloed
deed gelden.
De open ligging van dit mondingsgebied ten opzichte van de
zee maakte het mogelijk dat vrijwel alle aktiviteiten van de
zee, zoals stormvloeden, hier hun weerslag vonden.
Tijdens het Holoceen werden perioden met verhoogde transgressie-aktiviteiten afgewisseld met perioden met geringe zee-invloed.
De perioden van regressie worden gekenmerkt door herhaaldelijk optredende veengroei of vorming van laklagen in het mondingsgebied.
De daling van de zeespiegelstand rond 3500 BP met enige decimeters (Van der Plassche, 1982), waardoor de fluviatiele invloed van de Rijn tijdens de Tiel O-fase zich sterk in zeewaartse richting kon uitbreiden, is in hoge mate bepalend
geweest voor de vorming van het landschap. Het mondingsgebied
werd doorsneden door een zeer sterk vertakt geulenpatroon,
waardoor het rivierwater een uitweg vond naar zee. In dit
landschap vormden de zwak ontwikkelde oeverwallen langs de
restgeulen de mogelijkheid tot bewoning gedurende de Vroege
en Midden Ijzertijd (2650-2200 BP).
Op grond van een aantal aardewerkvondsten op de Tiel O-afzettingen blijkt dat dit gebied in de Midden Ijzertijd werd gekoloniseerd.
De bewoning werd door de overstromingen, die de Duinkerke
I-transgressiefase tot gevolg had, abrupt afgebroken. Na de
periode van sedimentatie die leidde tot de Duinkerke I afzettingen, werden de zandige oeverwallen van de Rijn gedurende
de Late Ijzertijd omstreeks 2050-1950 BP intens bewoond. Ook
deze bewoning werd, in de eerste eeuw voor Chr. of in het
begin van de jaartelling, door overstromingen beëindigd. De
stormvloedaktiviteit had toen in het mondingsgebied de sedimentatie van een dun kleidek tot gevolg, waarop gedurende de
Romeinse Tijd langs de grotendeels dichtgeslibde restgeul
bewoning plaatsvond.
Deze bewoning werd omstreeks het midden van de derde eeuw
afgebroken, waarschijnlijk onder invloed van de Duinkerke II
transgressiefase. De uitbreiding van deze mariene invloed is
in de sedimentatie-geschiedenis van de Stevenshofjespolder
niet herkenbaar.
In de eerste helft van de twaalfde eeuw vond voor het laatst
sedimentatie plaats, tijdens de Duinkerke III-transgressief ase.
Uit het geologisch onderzoek in de Stevenshofjespolder kan op
grond van archeologische vondsten als eindconclusie worden
vastgesteld, dat de oeverwallen van de toenmalige Rijn waarvan de tegenwoordige Doollentsloot een restgeul is, gekenBodemonderzoek in Leiden 1983
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merkt worden door een drietal in ouderdom verschillende b'ewoningsfasen. Elke bewoningsfase werd echter in een periode1 met
verhoogde stormvloedaktiviteit, waarin sedimentatie plaatsvond, afgebroken. Hiermee werd een duidelijke relatie tuäsen
de geologische ontwikkeling en de bewoningsgeschiedenis in
het mondingsgebiéd van de Rijn vastgesteld.
Inleiding
In het najaar van 1982 werden bij de aanleg van een beschoeiing langs de Veenwatering ten behoeve van de stadsuitbreiding in de Stevenshofjespolder aardewerkscherven uit de
Midden Ijzertijd gevonden (Van Heeringen, 1983).
Aangezien de vondsten door de hoge grondwaterstand niet in
situ werden waargenomen, werd de stratigrafische positie van
deze vondst door middel van een handboring ter plaatse vastgesteld.
De werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van de
Stevenshofjespolder werden in 1983 voortgezet. In het kader
hiervan werd ten behoeve van de stedebouwkundige opzet vd.n de
wijk Stevenshof de Dobbewatering gedeeltelijk verlegd.
Deze werkzaamheden boden de gelegenheid een nader onderzoek
te doen naar de ondergrond van het inversielandschap in de
Stevenshofjespolder. Voor de aanleg van een riool, dat de
verlegde Dobbewatering moest kruisen, werd een 4 meter diepe
sleuf gegraven, die een unieke kans bood over grote lengte
profielen af te steken en te beschrijven.
Afb. 6 geeft de plaats van de profielen aan:
profiel 1, lengte circa 6,70 m, profiel 2, lengte circa
14,1 m.
Op een aantal plaatsen werden in de grondlagen slakjes (mollusken) aangetroffen. Monsters hiervan werden gedetermineerd
door T. Meijer van de Rijks Geologische Dienst. Het resultaat
van dit onderzoek is opgenomen in een aparte bijdrage op
pag.135 .
Aangetroffen aardewerkscherven werden bewerkt door
drs. R.M. van Heeringen, die het archeologische deel van het
onderzoek voor zijn rekening nam.
Zie voor een verslag van de resultaten van het archeologisch
onderzoek de afzonderlijke bijdrage op pag. 153.
Het onderzoek werd onder meer gedaan ten behoeve van het
Rijnprojekt van de Rijks Geologische Dienst, uitgevoerd in
het kader van het "International Geological Correlation Programme Project 158, Paleohydrological changes in the temperate zone in the last 15.000 years".
Door middel van handboringen, luchtfoto's, hoogtekaarten en
veldwaarnemingen was het mogelijk de ingewikkelde opbouw van
de geulpatronen en de verbreiding van de sedimenten van diverse mariene transgressiefasen in een viertal landschappelijke overzichtskaarten weer te geven.
De vondsten van aardewerkschervan behorende tot een drietal
in ouderdom verschillende bewoningsfasen, die tijdens het
geologisch onderzoek in een aantal ontsluitingen werden gedaan, leverden naast de reeds aanwezige C ^-dateringen een
nadere kennis op omtrent de bewoning in het mondingsgebied
van de Rijn. Afb. 1.
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Kaartblad 30-west met uitsnede van het gebied van
de Stevenshofjespolder. De kaart toont de
" geologische toestand omstreeks het begin van de
jaartelling.
Ondergrond overgenomen uit Van Regteren Altena en
Hallewas, 1978.

Legenda :
1
2
3
4
5
6

Oude Duin- en Strandzanden
Landinwaartse grens van het Jonge Duinzand
Afzettingen van Duinkerke I
Geulafzettingen van de Rijn
Hollandveen
Vermoedelijke verbreidingsgrens van de
Afzettingen van Duinkerke II
7 Lokatie C14-boringen:
1 Oegstgeest, Hofdijk
2 Leiderdorp, Polder Boterhuis
3 Valkenburg, Achterweg
4 Leiden, Hyacinthenstraat
5 Hazerswoude, Groenendijk
6 Wassenaar, Rijksdorpvlakte 4
7 Wassenaar, Maaldrift 12
8 Wassenaar, Maaldrift 7
9 Leidschendam.

Beschrijving van de profielen
In twee profielen is een aantal geologische laageenheden afgebeeld van in een diepe rioolsleuf bestudeerde wanden. Beide
profielen geven een goed inzicht in de opbouw van de verschillende sedimentpakketten in de Stevenshofjespolder.
In profiel 1 (afb. 2) ligt het maaiveld circa 0.47 m beneden
NAP.
Van onder naar boven worden in het profiel de volgende eenheden onderscheiden: geulafzettingen van de Calais IV-fase,
kom- en geulafzettingen van de Tiel O-fase en vervolgens dekafzettingen van de Duinkerke I- en Duinkerke III-fase.
De geulsedimenten van de Afzettingen van Calais IV bestaan
aan de basis van het profiel uit zandige klei (zavel) met een
lutumgehalte van 20% afgewisseld met zandlaagjes (M63; circa
150 um) waarin mariene mollusken (Macoma balthica) voorkomen.
De bovenkant van dit sedimentpakket direct onder het Hollandveen bestaat uit humeuze- tot venige- met riet doorwortelde
klei, waarvan het lutumgehalte minder dan 35% is. Met uitzondering van de top zijn de Afzettingen van Calais IV kalkhoudend tot kalkrijk. Het Hollandveenpakket bestaat aan de basis
uit kleiïg rietveen naar boven overgaande in bosveen. Plaatselijk bestaat het echter als gevolg van verschillen in
milieuomstandigheden zelfs geheel uit bosveen.
De Afzettingen van Tiel 0 (rechts in het profiel) liggen erosief op de onderliggende laageenheden (zie afb. 3 ) . Dit sedimentpakket bestaat aan de basis uit groengrijze, humeuze klei
met een lutumgehalte tussen 30% en 35%, waarin veel grote
houtresten en zoetwatermollusken voorkomen (Meijer, 1984).
De bovenliggende sedimenten hebben een grauwgrijze kleur en
een lutumgehalte van circa 30%. Ze bevatten verspreid voorkomende houtresten. De bovenkant van dit sedimentpakket bestaat
uit kalkloze, humeuze, roestige klei met een lutumgehalte van
35%.
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Legenda:

7
8
9
10
11
12
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4

Zode
Afzettingen van Duinkerke III, klei
Afzettingen van Duinkerke I, klei
Afzettingen van Duinkerke I, zavel
Afzettingen van Tiel 0, klei
Afzettingen van Tiel 0, klei met enkele
houtresten
Afzettingen van Tiel 0, klei met grote
houtresten
Hollandveen, bosveen
Hollandveen, rietveen
Afzettingen van Calais IV, klei
Afzettingen van Calais IV, zavel
Molluskenmonsters A t/m C

7

8

afb. 3

Profiel 1

De Afzettingen van Duinkerke I bestaan aan de basis uit kalkrijke, gelaagde, sterk zandige klei (zavel) met een lutumgehalte tussen 15% en 20%, afgewisseld met dunne zandlaagjes
(M63; circa 130 um).
De bovenkant van deze laageenheid bestaat uit zware kalkloze
klei met een blokkige structuur en een lutumgehalte van meer
dan 35%.
De Afzettingen van Duinkerke III tenslotte bestaan uit kalkloze, fijnzandige, roestige klei met een lutumgehalte tussen
25% en 30%.
De bovenkant van dit sedimentpakket is ter plaatse afgegraven, de zode is grotendeels opgebouwd uit de teruggestorte
bovengrond.
Profiel 2 (afb. 4) toont een doorsnede van een geul welke
onderdeel uitmaakt van het omvangrijke geulenpatroon in de
Stevenshofjespolder tijdens de Tiel O-fase en waarin gedurende de late Tiel O-fase een verdere verlanding plaats vond.
Bij de aanvang van de Duinkerke I-fase vond erosie in de
overgebleven restgeul plaats, waarna deze geul dichtslibde.
De opbouw van dit tweede profiel bestaat van onder naar boven
uit geulafzettingen van de Calais IV-fase, kom- en geulafzettingen van de Tiel O-fase, dek- en geulafzettingen van de
Duinkerke I-fase en tenslotte uit dekafzettingen van de Duinkerke III-fase. De geulafzettingen van de Calais IV-fase, aan
de onderzijde van het profiel, bestaan hier net als in profiel 1 uit zandige sedimenten met een lutumgehalte tussen 15%
en 20%, afgewisseld met zandlaagjes. De bovenkant van deze
laageenheden bestaat uit kalkloze, humeuze tot venige rietklei met een lutumgehalte van minder dan 35%.
Het Hollandveenpakket is aan de basis als kleiïg rietveen
ontwikkeld dat naar boven overgaat in bosveen. Rechts in het
profiel is het rietveen deels weggeërodeerd en vond tijdens
het sedimentatieproces gedurende de Tiel O-fase oplichting
van het bosveen plaats. De bodem van de geul uit de Tiel
O-fase is tot in de zandige geulsedimenten van de Calais
IV-fase ingesneden. De geulsedimenten van de Tiel O-fase
bestaan uit donkergrijze, kalkrijke klei met een lutumgehalte
van 30%, waarin verspreid houtresten voorkomen.
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In deze sedimenten werden zowel zoetwatermollusken als landslakjes aangetroffen. Op het Hollandveen bestaan de Afzettingen van Tiel 0 uit kalkloze, sterk humeuze klei, waarvan het
lutumgehalte circa 35% bedraagt. Dit sedimentpakket bevat
zeer veel houtresten en is doorgaans grauwgrijs van kleur.
Langs de restgeul werden de verlandingsafzettingen van de
late Tiel O-fase aangetroffen. Deze sedimenten zijn zwartgrijs van kleur met een lutumgehalte van 30%, waarin enkele
houtresten voorkomen. In deze laageenheden werd een verspoelde aardewerkscherf uit de Midden Ijzertijd gevonden.
De geulafzettingen van de Duinkerke I-fase bestaan uit sterk
gelaagde, kalkrijke, sterkzandige klei (zavel) met een lutumgehalte tussen 15% en 20%, naar boven overgaande in lichte
klei met een lutumgehalte tussen 25% en 30%.
De bovenkant van dit sedimentpakket bestaat uit kalkloze,
zware klei met een lutumgehalte van meer dan 35%. Enkele centimeters beneden het oorspronkelijke maaiveld van deze kleilaag werd in de laageenheid een aardewerkscherf uit de Late
Ijzertijd aangetroffen.
De Afzettingen van Duinkerke III bestaan aan de basis uit
bruingrijze, sterk zandige, gelaagde klei (zavel) met een
lutumgehalte van 15%.
De bovenkant van deze laageenheid bestaat uit kalkarme, roestige klei met een lutumgehalte van 25%. Het maaiveld ligt in
profiel 2 op circa 0,63 m beneden NAP.
Overzicht van de geologische geschiedenis van de Stevenshofjespolder
1. Algemeen
De Stevenshofjespolder is gelegen op een plek waar zich in de
loop van het Holoceen (sinds 10.000 BP) zowel mariene als
fluviatiele processen hebben voorgedaan, waardoor deze geologisch gezien een gecompliceerde opbouw heeft.
De sedimentatie en afwisseling van de verschillende sedimentpakketten hangen nauw samen met veranderingen in het zeeniveau. Deze veranderingen bestaan uit een in fasen stijgen van
de zeespiegel (transgressie) afgewisseld met perioden van
stilstand of zeespiegelteruggang (regressie). Vanzelfsprekend
hebben deze bewegingen ook hun weerslag gevonden op het gedrag van de rivieren in het mondingsgebied naar zee. Tabel 1
geeft een overzicht van de mariene transgressie- en regressiefasen en de hiermee samenhangende fluviatiele fasen.
Tijdens de Calais Ill-transgressiefase tussen 5300 en 4700 BP
heeft de hoofdafvoer van de Rijn via een getijdegeul in het
toenmalige mondingsgebied een nieuwe uitweg door het waddenlandschap naar zee gevonden. Deze voorloper van de huidige
Rijn mondde ter plaatse van het tegenwoordige Leiden in een
estuarium uit.
Omstreeks 4800 BP (Louwe Kooymans, 1974) bereikten de langgerekte strandwallen langs de Hollandse kust, waar op o.a.
Oegstgeest en Voorschoten liggen, hun huidige positie. In het
mondingsgebied zijn de strandwallen onderbroken. De asymmetrische opbouw van de strandwallen in het mondingsgebied,
zelfs van de meest oostelijke, geeft niet alleen aan dat de
rivier aanwezig was ten tijde van de vorming van de oudst
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bekende strandwallen, maar ook dat er in die tijd een sterk
noordwaarts transport van zand ten gevolge van kustdrift
plaatsvond (Hayes 1979).
2.

De onderscheiden afzettingen

Afzettingen van Calais IV
Uit de landschappelijke overzichtskaart van circa 1500 v. Chr.
(afb. 5) blijkt, dat het noordelijke gedeelte van de Stevenshofjespolder tijdens de Calais IV-transgressiefase

afb.

Legenda:
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1
2

Hollandveen
Afzettingen van Calais IV, geulafzettingen

(4700 - 3500 BP) deel uitmaakte van het estuariumlandschap
van de Rijn. Hierin werd zowel zand als klei gesedimenteerd.
De geulafzettingen in dit oorspronkelijke mondingsgebied bestaan voornamelijk uit zand.
Binnen deze zandpakketten neemt de gemiddelde korrelgrootte
van onder (M63: circa 210 - 180 um) naar boven (M63: circa
150 - 105 um) af.
Het aantal en de dikte van de ingeschakelde kleilaagjes neemt
eveneens in dezelfde richting toe. Het bovenste deel van het
sedimentpakket in het estuarium bestaat in de regel uit lichte rietklei met een lutumpercentage tussen 25 en 35.
In het zuidelijk gelegen randgebied van het estuarium tussen
de strandwallen onder het Hollandveen bevat deze eenheid mariene kleiafzettingen.
De eenheid bestaat uit lichte klei, terwijl het bovenste deel
van de dekafzettingen wordt gevormd door zware klei (met een
lutumpercentage van meer dan 35).

Uit het onderzoek in het zuidelijke randgebied van het Rijnestuarium werd door Van de Plassche (1982) binnen de sedimenten van de Calais IV-fase een tweedeling in de strandvlakten
gemaakt, bestaande uit laageenheid 1 en laageenheid 3, welke
gescheiden wordt door een laagje eolische- of stormvloedafzettingen. Het einde van de kleisedimentatie van laageenheid
1 is met behulp van de C^-methode gedateerd bij Leidschendam. De uitkomst vertoont duidelijke overeenkomst met die van
een datering bij Oegstgeest in het noordelijk gelegen randgebied van de Rijnmonding: n.l.
Leidschendam 4240 + 140 BP (GrN-8862) - Van de
Plassche, 1982
Oegstgeest, Hofdijk 4200 + 50 BP (GrN-1623) Jelgersma, 1961
Deze ouderdom van de bovengrens van de vroege Afzettingen
van Calais IV rechtvaardigt een plaatsing van dit kleipakket in de Calais IV-A periode (Hageman, 1969).

De verlanding van deze laageenheid vond waarschijnlijk als
gevolg van een geringe zeespiegeldaling omstreeks 4250 BP
plaats: Van de Plassche, (1982) vermeldt een tweetal dateringen ter hoogte van Maaldrift van de basis van het veen
op laageenheid 3:
Maaldrift 12 3515 + 55 (GrN-8910) - Van de Plassche,
1982
Maaldrift 7 3615 + 40 (GrN-8420) - Van de Plassche,
1982
De uitkomsten van beide dateringen geven weer, dat laatstgenoemd kleipakket van laageenheid 3 tijdens de Calais
IV B periode aanmerkelijk jonger is dan van laageenheid 1.
In het mondingsgebied van de Rijn zijn echter twee beduidend jongere C^-dateringen van de onderzijde van het
Hollandveen, dat sterk kleiig ontwikkeld is, bekend:
Leiden - Hyacinthenstraat 3420 + 55 BP (GrN-11310)
Valkenburg - Achterweg
3330 + 35 BP (GrN- 9397)
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In de boring Leiden - Hyacinthenstraat wijst mogelijke jarositvorming (katteklei) in het onderliggende kleipakket er op,
dat het sediment waarschijnlijk geruime tijd heeft drooggelegen, zodat een aanzienlijk verschil in ouderdom tussen het
einde van de klastische sedimentatie en het begin van de
veenvorming van het gedateerde Hollandveen niet uitgesloten
is (Int. rapp. Palaeobot. 928 R.G.D.). Uit de lithologische
opbouw van de boring Valkenburg - Achterweg blijkt, dat het
deels humeuze tot venige karakter van de direct onder het
veen liggende klei, een langzame opslibbing betreft, die tot
stand kwam gedurende de tijd dat elders in de omgeving reeds
veengroei optrad (Int. rapp. Palaeobot. 894 R.G.D.).
Laatstgenoemde dateringen laten een aanzienlijke spreiding
zien en wijzen er op, dat het begin van de veenvorming op de
Afzettingen van Calais IV B in het mondingsgebied van de
Rijn, door allerlei milieufactoren van plaats tot plaats
sterk heeft gevarieerd. Na de verlanding van de Afzettingen
van Calais IV verdween de mariene invloed in dit gebied gedurende geruime tijd. In de randgebieden langs de monding van
de Rijn ontstond op grote schaal veen, terwijl in het estuarium zelf zeer lokaal eveneens veenvorming plaatsvond.
Door verzoeting van het grondwater begon in de Stevenshofjespolder de veenvorming op de klei van de Afzettingen van Calais IV in een voedselrijk (eutroof) milieu met riet- en/of
rietzeggeveen. De basis van dit veenpakket is sterk kleiig
ontwikkeld; in deze rietveenzone komen enkele centimeters
dikke humeuze kleilaagjes voor. Na de vorming van riet- en/of
rietzeggeveen in de laagstgelegen delen krijgt het veenpakket
buiten de invloedsfeer van de Rijn in de strandvlakte een
voedselarm (mesotroof) karakter naar boven in de vorm van
zeggeveen met houtresten en Menyanthes-zaadjes en voorts
broekveen.
Binnen de invloedsfeer van de Rijn, die toen een typische
getijde-rivier in het toenmalige veenlandschap was, ontstonden langs de oevers uitgestrekte moerasbossen (vnl. els en
wilg). Hier werd dan ook een veenpakket bestaande uit bosveen
vastgesteld, dat kleiig ontwikkeld is.
Afzettingen van Tiel 0
Tijdens de Tiel O-fase (3450 - 2750 BP) werd de veengroei in
het mondingsgebied onderbroken. Van de Plassche (1982) concludeerde op grond van datering van veenlagen en diepteligging van de sedimenten, dat de zeespiegelstand in het Rijnestuarium omstreeks die periode tenminste enige decimeters
was gedaald.
Hierdoor kon de fluviatiele invloed van de Rijn zich sterk
zeewaarts tot ter hoogte van Valkenburg uitbreiden, waardoor
in een groot gebied ter weerszijden van de Rijn en in haar
monding zoetwaterafzettingen werden gesedimenteerd. Dit is te
zien op de landschappelijke overzichtskaart circa 300 v. Chr.
(afb. 6) waaruit blijkt dat het mondingsgebied doorsneden
wordt met een zeer sterk vertakt geulensysteem.
Als gevolg van deze zeespiegeldaling zocht het rivierwater
andere uitwegen door de iets lager gelegen delen en er ontwikkelde zich een nieuw geulenpatroon, dat een sterk dynamisch karakter vertoont.
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afb. 6
Legenda :

1
2
3
4
5

Afzettingen van Tiel O, komafzettingen
Afzettingen van Tiel O, geulafzettingen
Hollandveen
Vindplaats Midden Ijzertijd
Lokatie profielen 1 en 2

121

De geulafzettingen behorende bij de Tiel O-fase in het mondingsgebied liggen met een erosief kontakt op het onderliggende laagpakket en bestaan plaatselijk aan de basis uit matig fijn tot grof zand (M63: circa 180 - 300 urn), afgewisseld
met kleilaagjes. Voor het merendeel zijn deze geulen opgevuld
met kalkrijke lichte klei met een lutumpercentage tussen 25
en 35, waarin verspreid voorkomende houtresten.
In deze afzettingen werden tal van zoetwatermollusken aangetroffen, waaruit blijkt, dat deze sedimenten in stromend
zoetwater werden afgezet (Meijer, 1984).
De komafzettingen van de Tiel O-fase bestaan doorgaans uit
kalkloze, sterk humeuze klei, waarvan het lutumpercentage
circa 35 bedraagt.
Dit sedimentpakket bevat zeer veel houtresten en is meestal
grauwgrijs van kleur.
In het stroomgebied van de Rijn ten oosten van Leiden werd in
de boring Nieuw-Groenendijk de bovenkant van het Hollandveenpakket onder de Afzettingen van Tiel 0 gedateerd:
Nieuw-Groenendijk 3435 + 35 BP (GrN-8084) - Bosch en
Pruissers 1979
In de boring Valkenburg - Achterweg kon de basis van het Hollandveen op de Afzettingen van Tiel 0 gedateerd worden op
2850 + 35 BP (GrN - 9396).
Op grond van bovenstaande uitkomsten kan worden afgeleid dat
het begin van de Tiel O-fase in de boring Nieuw-Groenendijk
omstreeks 1500 v. Chr. een aanvang neemt en het einde van
deze fase meer stroomafwaarts bij Valkenburg circa
900 v. Chr. Opgemerkt dient te worden dat zowel de begin- als
eindfase van deze sedimentatie van plaats tot plaats sterk
heeft gevarieerd.
Buiten de invloedsfeer van de Rijn vond de veenvorming normaal doorgang, vervolgens breidde het veengebied zich over de
Tiel O-afzettingen uit.
In het mondingsgebied vond ter hoogte van Valkenburg veengroei plaats en in de Stevenshofjespolder is de bovenkant van
de Afzettingen van Tiel 0 plaatselijk venig ontwikkeld. Profiel 2 toont de Tiel O-geulafzettingen met in de restgeul
verlandingsafzettingen, hier aangeduid als de afzettingen van
de late Tiel O-fase. Binnen dit sedimentpakket werd een verspoelde aardewerkscherf uit de Midden Ijzertijd aangetroffen.
Op grond van een aantal aardewerkvondsten in de verschillende
ontsluitingen (zie afb. 7) uit de Midden Ijzertijd op de Afzettingen van Tiel 0 is vastgesteld, dat in de vierde en derde eeuw voor Chr. de zwak ontwikkelde oeverwallen langs de
geulen op diverse plaatsen bewoond waren.
afb.
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afb. 8
Legenda :

1
2
3
4

Afzettingen van Duinkerke I, dekafzettingen
Afzettingen van Duinkerke I, geulafzettingen
Hollandveen
Vindplaats Late Ijzertijd
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In het stroomgebied van de Rijn zijn op de vindplaats Zoeterwoude-Weipoortsche Vliet de vroegste sporen van bewoning gedurende de Ijzertijd op de Afzettingen van Tiel 0 aangetroffen (.Van Heeringen, 1983).
Hieruit blijkt, dat waarschijnlijk al in de Vroege Ijzertijd
rond 2600 BP bewoning langs de restgeulen in het mondingsgebied aanwezig was.
Afzettingen van Duinkerke I
Rond 300 v. Chr. wordt de mariene invloed van de Duinkerke
I-transgressiefase in het mondingsgebied van de Rijn merkbaar. In het stroomgebied van de Rijn zijn momenteel twee
C^-dateringen van de bovenkant van het Hollandveen onder
de Afzettingen van Duinkerke I bekend:
Polder Boterhuis 2625 + 50 BP (GrN-8163) - Bosch en
Pruissers, 1979
Rijksdorpvlakte 4 2710 + 30 BP (GrN-8909) - Van de
Plassche, 1982
Twee C^-dateringen uit de nederzettingsresten van een
vindplaats uit de Midden Ijzertijd in de Stevenshofjespolder
geven een nadere indicatie van de ouderdom van de aanvang van
de Duinkerke I-fase in dit gebied:
Leiden, Stevenshofjespolder I: 2205 + 30 BP (bot),
(GrN-11662) - Van Heeringen, 1983
Leiden, Stevenshofjespolder II: 2220 + 25 BP (houtskool), (GrN-11680) - Van Heeringen, 1983
Vanuit het estuarium werden via de niet verlande geulenstelsels van de Tiel O-fase afzettingen van pre-Romeinse ouderdom
gesedimenteerd (zie afb. 8).
In de niet verlande restgeulen trad erosie op (zie profiel 2)
en bestaan de geulafzettingen van Duinkerke I uit kalkrijke,
gelaagde, fijnzandige zavel (met een lutumpercentage tussen
15 en 20), afgewisseld met veel verspreide detrituspartikels.
De dekafzettingen zijn opgebouwd uit zware, compacte, kalkloze kleien (meer dan 35% lutum). Langs de tegenwoordige Doollentsloot werden op de uit zandige sedimenten opgebouwde oeverwallen van de toenmalige Rijnarm op verschillende plaatsen
tal van vondsten in situ uit de Late Ijzertijd aangetroffen
(Van Heeringen, 1984).
Geconcludeerd kan worden dat hier in de Late Ijzertijd bewoning plaatsvond na het ontstaan van de geulen die bij de Afzettingen van Duinkerke I behoren. Door de ontwatering die
optrad in het mondingsgebied werden de oeverwallen langs de
geulen in het landschap bewoonbaar.
Gezien het aantal vindplaatsen op deze oeverwallen krijgt men
de indruk dat dit gebied in de Late Ijzertijd dicht was bewoond. Een situatie analoog aan de bewoning in de Late IJzertijd op de oeverwallen van een Duinkerke I krekenpatroon in
de Assendelver Polders in het Oer-Y estuariumgebied (Vos,
1983). Ter plaatse van het toekomstige park in de Stevenshofjespolder werd een belangwekkende waarneming met betrekking
tot de bovengrens van de Afzettingen van Duinkerke I gedaan.
Op een oeverwal werd daar een dun kleidek bestaande uit zware
klei vastgesteld, waarop vondsten uit de Romeinse Tijd werden
gedaan (afb. 9).
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De Late IJzertijdbewoning werd in het mondingsgebied door
overstromingen, die de sedimentatie van dit kleidek tot gevolg had, abrupt afgebroken. De gemiddelde dikte van deze
kleilaag bedraagt circa 10 centimeter. De geulen werden in
het estuariumgebied min of meer vol gesedimenteerd en de bewoning vestigde zich in de Romeinse Tijd langs de open gebleven restgeulen.
Doordat C1^-dateringen van nederzettingsresten uit de Late
Ijzertijd in de Stevenshofjespolder tot nu toe ontbreken, is
het niet uitgesloten dat de overstromingen in het estuariene
gebied in de eerste eeuw voor Chr. of in het begin van de
jaartelling plaatsvonden. Dit komt overeen met gegevens uit
het zuidelijke randgebied van de Maasmonding te Rockanje waar
een bewerkt stuk hout uit de basis van een nederzettingspakket uit de Late Ijzertijd op het Hollandveen de volgende datering gaf:
Rockanje: 2060 + 50 BP (GrN-6401) - Hallewas en van
Regteren Altena, 1980
Deze woonlaag was eveneens door een dunne kleilaag van Duinkerke I ouderdom bedekt.
De aanleg van het castellum te Valkenburg in de eerste eeuw
nà Chr. op een terp-achtige verhoging en eveneens de bedijking evenwijdig langs de Rijn ter hoogte van Valkenburg-De
Woerd (Sarfaty, 1975), wijzen er op, dat het mondingsgebied
regelmatig tengevolge van hoge zeevloeden overspoeld werd. De
Romeinse bewoning die in de eerste eeuwen van onze jaartelling is opgetreden, wijst er op dat de zee zich tijdelijk uit
dit gebied had teruggetrokken. Na de Romeinse Tijd zijn in de
Stevenshofjespolder tot gedurende het begin van de twaalfde
eeuw geen sedimenten van zee uit neergelegd.
Uit diverse opgravingen in het mondingsgebied van de Rijn is
gebleken, dat de Romeinse bewoning rond het jaar 250 na Chr.
ophield te bestaan.
afb. 9
maaiveld

niveau
Romeinse

tyj

niveau
Late

Yzer I y d

125

In deze periode vond een geringe uitbreiding van de mariene
invloed in het Rijnestuarium plaats en had sedimentatie op
zeer lokale schaal tot gevolg. De bovenkant van het Romeinse
niveau werd in het mondingsgebied noordwestelijk van de Stevenshof jespolder plaatselijk bedekt door een dun kleilaagje
van post-Romeinse ouderdom, dat verband houdt met de Duinkerke II-transgressiefase (Pruissers en Vos, 1982; zie afb.
1, overzichtskaart).
De achterliggende gebieden kregen steeds meer hinder van wateroverlast, hetgeen in dit gebied tot ontvolking moet hebben
geleid.
Afzettingen van Duinkerke III
De mariene invloed van de Duinkerke III-transgressiefase
strekte zich vanuit het mondingsgebied tot voorbij Koudekerk
aan den Rijn uit.
Afb. 10 geeft de verbreiding van de Duinkerke III-afzettingen
in de Stevenshofjespolder weer. Via de tegenwoordige
Doollentsloot, een restgeul van een vroegere Rijnarm, werden
de kleien vanuit het estuarium in deze polder gesediraenteerd.
Deze restgeul tekent zich in de Stevenshofjespolder nog zeer
duidelijk in het terrein af. De hogere ligging van de oeverwallen van het Duinkerke I geulenstelsel vormde de uiterste
begrenzing van het gebied, dat niet of slechts zeer plaatselijk aan de randen werd overstroomd. In het overgangsgebied
naar het veenlandschap in de strandvlakte tonen de geulen óp
sommige plaatsen een duidelijke omkering van het reliëf, dat
veroorzaakt is door het sterke inklinken van het omringende
veen.
Deze afzettingen bestaan uit kalkrijke zavel en kalkarme
lichte klei langs de stroomdraad van de Rijn en uit kalkloze
zware klei in de randgebieden. Voorzover de dekafzettingen
niet verstoord zijn, vertonen deze aan de bovenkant een knippig karakter.
Op grond van een archeologische vondst in de Broek- en
Simontjespolder, waar aan de basis van deze afzettingen een
Pingsdorfscherf werd gevonden, kunnen deze sedimenten als
twaalfde-eeuws worden gedateerd (Sarfaty, 1971).
Niet uitgesloten is dat de stormvloed van 1134 in dit gebied
een belangrijke rol heeft gespeeld, waarna onder invloed van
de vorming van de Jonge Duinen een snelle verzanding van het
estuarium plaatsvond. Hieruit kan worden afgeleid, dat de
Rijn nog tot in de twaalfde eeuw een aktieve rivier is geweest, nadien stroomde het water van deze Rijntak door de
toenmalige Maasmonding naar zee. De restgeul van deze rivier
draagt de naam "Oude Rijn" en is mogelijk te danken aan het
feit, dat deze rivier sinds de Middeleeuwen grotendeels was
dichtgeslibd. Teneinde de wateroverlast van de Rijn te bestrijden werd deze rivier in de twaalfde eeuw bedijkt; zeer
waarschijnlijk werd ter hoogte van de huidige Rijndijk een
kade opgeworpen. Niet uitgesloten is, dat er al gedurende de
Romeinse Tijd een dijkweg heeft gelopen. Voor de ontginning
tijdens de vroege middeleeuwen werd het drangwater van de
Oude Duinen in de strandvlakten opgevangen en via natuurlijke
wateringen naar de lager gelegen riviermonding afgevoerd.
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afb. 10
Legenda:

1
2
3
4
5
6
7

Afzettingen van Duinkerke
Afzettingen van Duinkerke
Afzettingen van Duinkerke
Hollandveen
De Doollent, restgeul van
Bedijking twaalfde eeuw
Gegraven watering

III, dekafzettingen
I, dekafzettingen
I, geulafzettingen
een vroegere Rijnarm
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In dit gebied vond de afwatering van het overtollige water
langs een tweetal natuurlijke watergangen via de Doollent in
het estuarium plaats.
Na de bedijking en bij het in cultuur brengen van deze gronden werden de tegenwoordige Veenwatering en Dobbe- of Achterwatering vrijwel evenwijdig en nagenoeg haaks met de Rijn
verbonden (zie afb 10).
Hierdoor ontstond een betere waterbeheersing van het achterliggende veengebied in de strandvlakte. De Voorwatering in de
Noord-Hoflandsche Polder is eveneens een gegraven sloot. Op
oudere topografische kaarten blijkt duidelijk dat westelijk
van Adegeest in de gemeente Voorschoten de verkaveling van de
strandwalrug doorliep tot de Dobbewatering.

Het zuidelijke gedeelte van de Stevenshofjespolder vormt het
overgangsgebied van de kleigronden langs de Oude Rijn naar de
achterliggende veengronden in de strandvlakte. In het stroomgebied van de Oude Rijn is in de loop der eeuwen op grote
schaal klei afgegraven ten behoeve van de steen- en dakpannenfabrieken.
Reeds in de dertiende eeuw vonden er in de Bosch- en Gasthuispolder zuidelijk van de stad Leiden afgravingen plaats.
In de zestiende eeuw vonden eveneens in de Stevenshofjespolder ontgrondingen plaats voor de steenbakkerijen. Zodoende
zijn in deze polder de Afzettingen van Duinkerke III grotendeels afgegraven.
Het kleipakket werd tot een diepte van circa 90 centimeter
uitgedolven, zodat deze landerijen niet alleen in de winter,
maar ook in de zomer drassig bleven. Uit de "Resolutien" van
1724 van de Staten van Holland en Westfriesland is gebleken,

afb. 11
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dat aan de opgestelde reglementen in de tweede helft van de
zestiende eeuw om de afgegraven landerijen weer in cultuur te
brengen, weinig of geen gevolg werd gegeven.
Op tal van plaatsen is de bovenkant van de pre-Romeinse afzettingen (Afzettingen van Duinkerke i) beschadigd, zodat
vondsten van uit de Romeinse Tijd minimaal zullen zijn.
Slechts op enkele plaatsen werd op de Afzettingen van Duinkerke I een zogenaamde lak- of vegetatielaag van enkele centimeters dikte aangetroffen (zie afb. 11). Na het afgraven
van de geschikte klei-afzettingen werden de hier en daar ontstane gaten in diverse percelen opgevuld met duinzand en/of
afval van de steen- en dakpannenindustrie, waarna de oorspronkelijke bovengrond werd teruggestort (zie afb. 12).
Op afb. 13 zijn de laatste afgegraven percelen in het eerste
kwart van de twintigste eeuw aangegeven.
Door de aanleg van de Stevenshof zal ook hier het oorspronkelijke landschapsbeeld dat onderdeel uitmaakte van het Oude
Rijnestuarium aan grote veranderingen onderhevig zijn.

afb.
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afb. 13
( I )

Extrad uyt de Refolutien van de Heeren Staaten van HoUandt en WeitVrieslandt, in haar Ed. Groot
Mog. Vergaderinge genomen

°P C

Woensdagh den 3. Mej

D

I724.

E Heeren Gedeputeerden der Stadt Leyden hebben uyt de
naam en van weegen de Heeren haare Principaaien ter Vergaderinge voorgedraagen, dat in deAmbachtsheerliickheeden
van Soeterwoude en Leyderdorp, den Stadt Leyden toebehoorend^
daage'ijcks tot het rnaaken van Steen veele Landen , en felfs de
vruchtbaarfte en belte Kleylanden , u-iefden uytgedolven , fonder
d a t , in gevolge van de Ordonnantie v«n den 7. Mey 15-63, en hec
Placaat van den xo. December 1595. , beyde op de Ontgrondinge
gcemaneert , de felve uytgedolven Landen wederom wierden toegemaackt , immers foodanigh niet , dat die voor bequaame Weyof Zaaylanden konden werden gebruyekt, gelijck by net xi. en 31.
Aniculcn van de voorfchreeve Ordonnantie en Placaat was geftatucert , want dat fommige Landen omtrent de drie voeten wierden uytgeaardt, die dan niet alleen onder het Winterwater, maar
felfs met het Someiwater geheel dras leggenDat by het voorgemelde 31. Articul oock wel expre/Telijck was
geordonncert , dat voor de toçmaakinge van de uytgedolven Landen, ten eynde als boven, by die geene, die de felve füllen k o o men uyt ie delven , cautie loude moeten werden gefielt , en fpecialijck tot onderpandt verbinden hunne onroerende Goederen in
het Ambacht geleegen , daar jegenwoordigh fommige niet alleen
geen cautie (lelden , onder voorgeeven , dat de felve Landen elders, niet alken binnen de Provintie, leenroerigh zvn , alwaar de
Opdraghten rooeilen gefchieden en de cauiien fouden moeten werden geregirtreerr, maar oock wel buyten de Provintie, alwaar geen
caution geiogillieert wierden; en andere wederom foodanige Landen tot waai borgen voor de toeinaakinge fielden, die reedts te vooren uyigeaardt en ontgrondt zyn, ende vervolgens tot geen cautie
konden dienen.
Dat het derhalven voor de refpetlive Ambachten feer te ducht:n was , dat foodanige ontgronde Landen met'er tydt voor de
Verpondingen, Dijcklchotten en andere reële onkoften, tot laften
van haare Ambachten fouden werden geabaudonneert ; behalven dat
door de vermindennge van foodanige Landen in waardye het feigneuriale van de Heerlijckheeden , foo omtrent liet Pondtgeldt als anders, merekciijek wierdt benadeelt en verkort, gelijck fulcks kla r
af te neemen was uyt de veikoopinge van een Boeie Wooningh
met omtrent drie en twintigh en een half mergen Landt onder Leyderdorp , welcke Wooningh en Landeryen in November van den
jaaic 1713. laatlileedcn verkocht en op den 19. Februarii 1724 gctranfporteeit zyn geworden voor de fornme van twaalf duyfent derliiih guldens , en zyn de lelve in de maandt Januarii van deefen
loopenden jaare 1714. w-ederom verkocht en op den 18. April daar
aan vo'gcndc getranfporteert voor de fomme van twee duyfent cen
honden cen en dcrligh guldens tien ftuyvers , onder conditie, dat
de Aarde tot liet backen van,Steen fal blyvui aan den Verkoopcr,
die de felve binnen den tydt van twintigh jaaren uyt die Landerycn
ial laaien haaien.
Dat o ick noch door het niet behoorlijck toemaaken van foodanige ontgronde Landen den Tiendthnffer grootehjeks wierdt geprœjudicieerr.
Om alle welcke reedenen de Heeren Gedeputeerden uyt de naam
als booven haar Edele Groot Mog. verfochten , d a t , om foo veel
doenlijck is te prœvenieeren , dat omtrent het voorgemelde Placaat
van den jaare 15-95-. m c t verder wierde geluxeert , en om aan de
Ambachten, Arr.bachtthecren of V r o u w e n , en Tiendtlieffers, meer
geruftheyt en genoegen te geevcn, het felve Placaat met de navolgende Foinften moghte werden geamplicert,
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Tropoßtie
Leyden tot tinder ordre op
het uyt delven
van Kley.

afb. 13

1
2
3

Steenovens, rond 1550
Uitbreiding steenovens, rond 1615
Afgekleide percelen voor steen- en
pannenbakkerijen in het eerste kwart van de 20e eeuw.
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Résumé
Durant l'Holocène et sous l'influence de la montée du niveau
de la mer, le Stevenshofjespolder fit partie de l'estuaire du
Rhin. Des périodes à forte activité transgressive alternèrent
avec des périodes à faible influence marine.
Le contre-coup de la baisse du niveau marin de quelques
décimètres au environ de 3500 BP, fut le développement vers
l'Ouest de l'influence fluviatile du Rhin durant la phase
Tiel-0.
Les levées naturelles faiblement développées, le long des
chenaux secondaires, furent propices à l'habitation humaine
durant l'Age du Fer Ancien et Moyen (2650-2200 BP).
Cette période d'habitat fut interrompue brutalement par les
inondations provoquées par la phase de transgression dite de
Dunkerke I.
Après la phase de sédimentation de cette transgression, les
levées naturelles furent fortement occupées par l'homme
durant l'Age du Fer Final, au environ de 2050-1950 BP.
Durant le premier siècle avant, ou au début de notre ère, cet
habitat fut à nouveau interrompu par les inondations. Dans
l'estuaire, les marées de tempêtes déposèrent une mince
couche d'argile sur laquelle, pendant la période romaine,
l'homme se fixa le long du chenal pratiquement comblé.
Vers le milieu du troisième siècle, cet habitat fut à nouveau
interrompu, sans doute sous l'influence de la phase de
transgression dite de Dunkerke II.
Enfin, dans la première moitié du douzième siècle, une
dernière transgression (Dunkerke III) envahît la région.
En conclusion, l'étude géologique du Stevenshofjespolder,
ainsi que l'étude des dépôts archéologiques, montrent que les
levées naturelles le long d'un ancien bras du Rhin, sont
caractérisées par trois séries d'habitats d'âges différents.
Chaque habitat fut à son tour interrompu par une période de
transgression, durant laquelle une sédimentation marine eût
lieu. Ainsi, une relation est mise en évidence entre
l'évolution géologique et l'histoire de l'occupation humaine
dans l'estuaire du Rhin.

Afb. 1

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

Afzettingen van Tiel 0, komafzettingen
Afzettingen van Tiel 0, geulafzettingen
Hollandveen
Vindplaats Midden Ijzertijd
Locatie profielen 1, 2 en 3
Locatie molluskenmonsters A t/m F

HOLOCENE MOLLUSKENFAUNA'S UIT DE STEVENSHOFJESPOLDER IN LEIDEN

T. Meijer

Samenvatting
Uit de Stevenshofjespolder werden fossiele molluskenfauna's
uit zout- en zoetwaterafzettingen onderzocht.
Op grond van dit onderzoek, dat verricht is ter ondersteuning
van het geologisch onderzoek (Pruissers en Vos 1984), wordt
een globale beschrijving van het palaeotnilieu gegeven.
Aangetoond kon worden dat de Afzettingen van Calais IV ter
plaatse in een marien milieu gesedimenteerd zijn. Er werden
twee zeldzame mollusken in aangetroffen, til. het slakje Ferrissia wautieri en de schelp Altenaeum dawsoni. Beide waren
slechts bekend uit een vergelijkbare afzetting bij Leidschendam.
De Afzettingen van Tiel 0 bevatten een fauna die op een zoetwatergetijdengebied wijst. Het water was omzoomd met slikgronden en voor het oeverland wordt een vegetatie aangeduid
van kruiden en bomen (wilg?).
Opmerkelijke faunistische waarnemingen in de Afzettingen van
Tiel 0 zijn het voorkomen van de zoetwaterslak Pseudamnicola
confusa en de landslakken Laciniaria biplicata en Monachoides
rubiginosa.
Met behulp van de mariene post-broedvalfauna kon van enkele
monsters worden bepaald dat het sediment in het najaar werd
afgezet.
Door deze bijdrage, tezamen met de voornoemde geologische
gegevens en het nederzettingenonderzoek (Van Heeringen, 1984)
is er meer bekend geworden over mens en milieu in de Stevenshofjespolder in de periode voorafgaande aan onze jaartelling.
In leid in8
Van vier plaatsen in de Stevenshofjespolder werden monsters
op hun holocene niolluskenfauna onderzocht (afb. 1). Daarbij
is als aanvulling op het molluskenonderzoek ook enige aandacht geschonken aan andere dierlijke en plantaardige resten.
Van de monsters is er één afkomstig uit een kleilaag van de
Calais IV-fase, terwijl de overige genomen zijn uit verschillende kleilagen behorende tot de Tiel O-fase. De locaties
zijn de volgende: (de letters A-F verwijzen naar de tabel).
A/C : Profiel 1 (Pruissers-Vos, 1984, afb. 2 en 3 ) , afb. 2
A : Afzettingen van Calais IV. Zandige klei,
B : Afzettingen van Tiel 0. Onderste groengrijze klei met
veel houtresten.
C : Afzettingen van Tiel 0. Bovenste grauwgrijze klei met
weinig houtresten.
D : Profiel 2. (Pruissers-Vos, 1984, afb. 4 ) , afb. 3 Afzettingen van Tiel 0. Donkergrijze klei.
E : Profiel "Dobbewetering". Afzettingen van Tiel 0. Basis
van de geulopvulling, afb. 4.
F : Profiel "Talud Nieuwe Dobbewetering". Afzettingen van
Tiel 0. Geulopvulling, afb. 5.
Bodemonderzoek in Leiden 1983

afb. 2

Profiel 1

Locatie molluskenmonsters A, B en C

afb. 3

Profiel 2

Locatie molluskenmonster D
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Profiel Dobbewetering

Legenda :
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Afzettingen van Duinkerke III, teruggestorte
cultuurgrond
Opvulling met duinzand
Afzettingen van Duinkerke I, klei
Afzettingen van Duinkerke I, zavel
Afzettingen van Tiel 0, klei met enkele
houtresten
Afzettingen van Tiel 0, zand
Locatie molluskenmonster E

137

afb. 5

Profiel Talud Nieuwe Dobbewetering
molluskenmonster F

Locatie

Monsterbehandeling en molluskenanalyse
De monsters werden in een oven gedroogd bij een temperatuur
van maximaal 110 C. Het gedroogde sediment werd hierna in
water met een geringe hoeveelheid waterstofperoxyde gedeponeerd teneinde de klei uiteen te laten vallen. Vervolgens
werd het monster met een handdouche op een zeef met een maaswijdte van 0.25 mm gespoeld. Bleek hierna nog niet alle klei
verwijderd te zijn, dan werd de hele behandeling herhaald
zolang als nodig was om een schoon residu over te houden. Het
schone residu werd daarna door flottage in water gescheiden
in een lichte en een zware fractie, respectievelijk voornamelijk bestaande uit plantenresten en zand. Beide residu's werden tenslotte in de oven gedroogd en daarna in groottefracties gezeefd. Het uitnemen geschiedde onder vergrotingen tussen 6 en 50x. Na determinatie van het uitgenomen materiaal
werd voor elke soort uit het aantal fragmenten en hele exemplaren een minimaal aantal bepaald dat vermeld is in de tabel. In deze tabel staan alle aangetroffen soorten gegroepeerd naar hun algemene milieuvoorkeur.
Resultaten van het onderzoek
Broedvalfauna's
Bij een eerste beschouwing van de faunalijsten valt direct al
een tweedeling op: de monsters B, C en F bevatten alleen
land- en zoetwatermollusken, terwijl in A, D en E ook een
mariene component aanwezig is. Deze mariene component bestaat
voornamelijk uit post-larvale schelpjes. Bij de meeste mariene schelpdieren en een deel van de slakken spuit het moederdier de larven in vaak gigantische hoeveelheden het zeewater
in. Deze larven verblijven dan enige tijd in het plankton, in
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welke periode de schelpgroei begint. Als de schelp te zwaar
voor de larve is geworden om nog te kunnen blijven zweven,
zakt de larve naar de bodem waar de verdere ontwikkeling naar
het volwassen dier plaatsvindt.
Het moment waarop de larve naar de bodem zakt, wordt de
broedval genoemd. De periode waarin de broedval optreedt verschilt per soort en is onder andere temperatuursafhankelijk.
Door deze temperatuursafhankelijkheid kunnen binnen een soort
geografische verschillen in de broedvalperiode optreden. Desondanks is het wel mogelijk een schatting te maken van de
tijd van afzetting van een broedvalfauna (jaargetij).
Van enkele soorten, waaronder de meest algemene uit de Stevenshof jespolder, is in afb. 6 de periode aangegeven in welke
maanden larvale stadia in het plankton van de huidige Noordzee zijn aangetroffen en wanneer de grootste aantallen aanwezig zijn. Aangenomen kan worden dat in en vlak na het maximum
de broedval plaats vindt. Uit de figuur blijkt duidelijk dat
voor alle drie de fauna's een afzettingstijd in de herfst het
meest waarschijnlijk is.
Aangezien de larvale stadia zich in het plankton bevinden en
door zeestromen, eb- en vloedbewegingen etc. overal terecht
kunnen komen, zal een deel ook op ongunstige plaatsen belanden waar mariene mollusken zich niet kunnen handhaven. In
zo'n geval treedt na de broedval massale sterfte op.
Zijn in een fauna van bepaalde soorten alleen post-broedval
stadia aanwezig en geen volwassen exemplaren dan kunnen we
concluderen tot ongunstige omstandigheden voor die soorten.
Vinden we alléén post-broedval stadia dan heeft de broedval
kennelijk buiten het (vol)mariene gebied plaatsgevonden, dat
wil zeggen meestal in een lagunaire of estuariene omgeving.
SOORTEN

MAANDEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BROEDVAL
10 11 12

Mytilus edulis
Aequipecten opercularis
Ostrea edulis
Mysella bidentata
Cerastoderma edule
Spisuia subtruncata
Macoma balthica
Abra alba
Mya truncata

3.7
2.6
3.7

6 . 3 16.7
1.7
0.8
6.8
3.4

35.8 31.2 16.7
10.0 18.6 12.5
18.9 6 . 8 16.7
3.7

3.0

4.2

Afb. 6: Pelagische periode van enkele mariene soorten in het
plankton van de huidige Noordzee, (vnl. naar Rasmussen, 1973 en Werner, 1940). Ernaast de percentages
van deze soorten in de drie broedvalfauna's van de
Stevenshofjespolder.
larven in het plankton aanwezig.
maand waarin zeer veel larven in het plankton aanwezig zijn.
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Verklaring bij de plaat
1/3 - Dcmax variegatus. Post broedval stadium. 83x. Afzetting
van Tiel 0, Profiel 2.
1: linkerklep, binnenzijde. 2: linkerklep, buitenzijde.
3: rechterklep, binnenzijde.
4/6 - Donax vittatus. Post broedval stadium. 83x. Afzetting
van Tiel 0, Profiel 2.
4: linkerklep, binnenzijde. 5: linkerklep, buitenzijde.
6: rechterklep, binnenzijde.
7 - Pseudamnicola confusa. Volwassen exemplaar. 15x.
Afzetting van Tiel 0, Dobbewetering.
8/9 - Acmaea spec. Post broedval stadium. 64x. Afzetting van
Calais IV, Profiel 1.
8: bovenaanzicht. 9: zijaanzicht.
10 - Ferrissia wautieri. Juveniel exemplaar. 33x. Afzetting
van Calais IV, Profiel 1.
Bovenaanzicht.
11 - Aplexa hypnorum. Juveniel exemplaar. 15x. Afzetting van
Calais IV, Profiel 1.
12 - Mytilus edulis. Post broedval stadium. 83x. Afzetting
van Tiel 0, Profiel 2.
Linkerklep, binnenzijde.
13 - Musculus discors. Post broedval stadium. 83x. Afzetting
van Tiel 0, Profiel 2.
Linkerklep, binnenzijde.
14 - Modiolus spec. Post broedval stadium. 83x. Afzetting
van Tiel 0, Profiel 2.
Linkerklep, binnenzijde.
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Monster A.
Dit monster bevat een rijke broedvalfauna. Bovendien zijn
doubletten met periostracum (hoornachtige buitenste laag op
de schelp) aanwezig van Macoma balthica. Deze euryhaliene
soort verdraagt nog verlaagde zoutgehalten van 2°/oo Cl - .
(Wolff, 1973). Te oordelen naar de conservatietoestand van de
exemplaren heeft deze soort ter plaatse geleefd.
Tenslotte komen nog enkele land- en zoetwatermollusken voor,
alle gering in aantal en fragmentair of zeer juveniel.
Met deze gegevens kan over het palaeomilieu het volgende gezegd worden: een (beschut?) zout water met waarschijnlijk een
verlaagd zoutgehalte tot minimaal 2°/oo Cl~, hoog in de
getijdenzone en met een open verbinding naar zee. Er is een
geringe zoetwaterinvloed aanwezig, waarschijnlijk veroorzaakt
door afwatering van kleine beekjes.
Faunistisch interessant zijn de vondsten van twee soorten :
Altenaeum dawsoni (= A. nortoni Spaink, 1972) en Ferrissia
wautieri. Beide soorten werden alleen zeer juveniel gevonden
en zijn op dezelfde wijze gemeld uit Calais-afzettingen nabij
Leidschendam (Raven, 1979).
Monster B.
Hier zijn geen mariene mollusken gevonden: de fauna bestaat
alleen uit land- en zoetwatermollusken.
De zoetwaterfauna bestaat voor ca. 64% uit individuen van
soorten die in diverse typen stilstaand water voorkomen. De
algemeenste soorten uit deze groep zijn Valvata piscinalis en
Bithynia tentaculata, beide levend in grotere stilstaande tot
langzaam stromende wateren.
Dat er sortering van het materiaal, waarschijnlijk veroorzaakt door stroming, heeft plaats gevonden blijkt uit de
Bithynia-index. De kieuwslak Bithynia tentaculata kan het
huisje met een operculum (sluitplaatje), dat uit kalk bestaat, hermetisch afsluiten. Dit dient ter bescherming tegen
uitdroging bij een verlaagde waterstand, waarbij tevens de
ademhaling, die immers door kieuwen geschiedt, verzekerd is.
Na de dood van het dier raken huisje en operculum van elkaar
gescheiden en aangezien zij totaal verschillend van vorm zijn
reageren zij ieder op eigen wijze op stroming. Bij weinig of
geen stroming zal de verhouding (Bithynia-index) huisjes:
opercula in een monster ergens dicht in de buurt van 50% liggen.
Hoe meer stroming er is, des te verder zal de index van de
50% waarde afraken. Een index van 20%, waarvan in monster B
sprake is, wijst dus op een zekere stroming.
Eén vijfde van de in monster B aanwezige zoetwaterfauna leeft
in bewegend en/of stromend water; typisch fluviatiele soorten
ontbreken echter grotendeels. De aangetroffen zoetwaterassociatie wijst op zuurstofrijk water waarbij gedacht kan worden
aan de littorale zone van een groot meer of aan een langzaam
stromende rivier, waarbij de laatste mogelijkheid de voorkeur
verdient.
De ingespoelde landfauna bestaat voor één vijfde deel uit
soorten die in een bosachtige omgeving thuishoren, waartegen
een gering aandeel van 8% open-terreinsoorten staat. Dit

142

geeft een bebossingsgraad (verhouding bos: open-terrein soorten; zie Fuhrmann, 1973) van 72%.
Het overige deel van de landfauna wordt gelijkelijk verdeeld
tussen de mesofielen (soorten met een grote ecologische amplitude) en soorten van vochtige tot natte plaatsen. Uit de
aanwezige landmollusken blijkt dus dat het water omzoomd was
door vochtige beboste oeverlanden.
Opmerkelijk is, evenals in andere monsters, de aanwezigheid
van Laciniaria biplicata. Deze landslak werd tot nu toe
slechts enkele malen in jong holocene afzettingen aangetroffen, zoals bijvoorbeeld de Jonge Duinen (Subatlanticum) bij
Bloemendaal. (Bank, 1976.)
Monster C.
Ook hier zijn mariene soorten afwezig en bestaat de fauna
geheel uit land- en zoetwatermollusken. Deze fauna is echter
veel armer dan die uit monster B.
Hoewel stromendwater soorten ontbreken, blijkt uit de
Bithynia-index dat stroming aanwezig was. Een indicatie in
deze richting geven ook de eikapsels van Theodoxus fluviatilis.
Tweederde van de landmollusken bestaat uit bossoorten, de
overige zijn hydro- en mesofiel.
Met deze summiere gegevens kan geconcludeerd worden tot stromend zoet water met een schaduwgevende opgaande vegetatie op
de oevers.
Monster D.
Een arme land- en zoetwaterfauna met indicaties voor stromend
water getuige de aanwezigheid van Ancylus fluviatilis en eikapsels van Theodoxus fluviatilis. De landfauna geeft aanwijzingen voor natte oeverlanden met schaduwgevende opgaande
vegetatie.
Opvallend is, evenals in monster A, de aanwezigheid van een
mariene broedvalfauna. In tegenstelling echter tot de fauna
uit monster A komen in D geen volwassen mariene mollusken
voor. Verder is de land- en zoetwaterfauna in beide monsters
weliswaar arm, maar in A bestaat zij slechts uit fragmenten
en enkele zeer jonge exemplaren, terwijl in D het merendeel
van het materiaal gaaf en volwassen is. Het materiaal in D is
duidelijk weinig of in het geheel niet verplaatst hetgeen
blijkt uit de aanwezigheid van grote fragmenten met periostracum van Anodonta anatina. Dit is een soort waarvan de
schelpen slecht tegen veel verplaatsing kunnen. Bovendien
zijn op het periostracum nog sessiele statoblasten van de
zoetwaterbryozoë Plumatella sp. vastgehecht.
De fauna van D duidt op stromend zoet, mogelijk zwak brak
water. Er is een open verbinding met zee en een merkbare getijdeninvloed aanwezig. De oeverlanden zijn vochtig en bebost.
Monster E.
In dit monster bevindt zich verreweg de rijkste fauna. Vrijwel al het materiaal is uitstekend geconserveerd en zal ter
plaatse of dicht in de buurt geleefd hebben.
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De fauna wordt gedomineerd door de zoetwatermollusken waartoe
meer dan 90% van alle individuen horen. Het grootste deel van
de zoetwaterfauna bestaat uit stilstaand water soorten. Ook
de Bithynia-index (41%) wijst op tamelijk rustig water. Uit
het aandeel van 20% bewegend en stromend water soorten blijkt
ondanks het grote aantal stilstaand water soorten toch dat de
fauna in een rustig stromend water geleefd moet hebben.
Hydrofiele soorten bepalen het beeld bij de landmollusken.
Open-terrein en mesofiele soorten zijn minder belangrijk,
terwijl de bosgroep op de laatste plaats komt. De bebossingsgraad is 33.3%. Gedacht kan worden aan een betrekkelijk open,
zeer vochtig oeverland.
De derde faunacomponent bestaat uit mariene soorten. De volwassen exemplaren van Spisuia subtruncata zijn sterk versleten, hebben niet ter plaatse geleefd maar zijn waarschijnlijk
verspoeld uit oudere mariene (Calais?) afzettingen. Van
Ventrosia ventrosa heeft één exemplaar een conservatietoestand die niet afwijkt van het dominerende faunadeel en dit
exemplaar zal dan ook in de buurt geleefd hebben. Deze mariene soort verdraagt echter zeer sterk verlaagde zoutgehalten
tot ca. l°/oo Cl - . De overige mariene fauna bestaat uit
post-broedval stadia en wijst dus op een open verbinding met
zee en een merkbare getijdeninvloed.
De fauna van monster E is opmerkelijk wegens het voorkomen
van enkele soorten die als kenmerkend voor het zgn. zoetwatergetijdengebied beschouwd kunnen worden. Dit zijn het zoetwaterslakje Pseudamnicola confusa en de landslak Monachoides
rubiginosa, waarvan de eerste met ruim 200 exemplaren algemeen aanwezig is. Beide soorten zijn nog nauwelijks fossiel
in ons land aangetroffen, hoewel het landschap waarvoor zij
kenmerkend zijn in het Holoceen een groter areaal moet hebben
ingenomen dan tegenwoordig met alle bedijkingen mogelijk is.
Een overzicht van de fossiele vondsten van Pseudamnicola confusa uit ons land wordt gegeven in Meijer (in druk). Daaruit
blijkt dat deze soort tot op heden in onze streken niet ouder
dan het Subboreaal is aangetroffen.
Oecologisch onderzoek werd in de voormalige Biesbosch verricht door Butot (1960) en Den Hartog (1960). Pseudamnicola
komt uitsluitend voor in het zoete water en het oligohalinicum (water met een gemiddelde chloriniteit van
0.3 - 3.0°/oo). Grote schommelingen in het zoutgehalte worden echter goed verdragen: de gemeten waarden varieëren tussen 0.1 en 12.5°/oo Cl - . Den Hartog vond als "...meest
verspreide biotoop in het zoetwatergetijdengebied ... de
steile kantjes van de griendkreekjes en greppels waar het
water reeds zijn snelheid verloren heeft en ongeveer laminair
stroomt. Pseudamnicola leeft daar in het hoogste deel van de
getijdenzone in het Vaucheria-tapijt, op de zachte modder
tussen Callitriche stagnalis (Moerassterrekroos; T.M.), maar
vooral onder de iets hoger groeiende Polygonum hydropiper
(Waterpeper; T.M.). De begroeiing is er betrekkelijk open en
ontvangt slechts enkele uren per dag direct zonlicht als
gevolg van de overschaduwing door wilgen. Ook in de kommen
achter de griendkaden komt de soort plaatselijk veel voor, in
overeenkomstige begroeiingen."
Buiten nog enkele andere plaatsen werd zij tevens
aangetroffen "... bij de hoogwaterlijn, tussen dichte
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grasgroei, welke de soort voor wegspoelen behoedt." (Den
Hartog, 1960).
Vader (1977) deed oecologisch onderzoek aan Monachoides
rubiginosa in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde. Hij
vond voor deze soort een optimum in een smalle strook in het
bovenste gedeelte van de getijdenzone, rond de gemiddelde
hoogwaterlijn, waar de modderbodem bedekt wordt door een dikke laag aangespoeld dood plantenmateriaal. De dieren leven in
dit aangespoelde plantenmateriaal.
Vaak is ter plaatse een weelderige vegetatie aanwezig van
hoge, stikstofminnende kruiden waarvan Urtica dioica (Grote
Brandnetel) domineert. Overigens trof hij Monachoides ook
algemeen aan op drassige graslanden en kale modderbodems in
wilgenbosjes op natte plaatsen achter de kaden.
Interessant is dat in de begeleidende fauna Laciniaria biplicata vaak optreedt.
Er zij op gewezen dat zowel Pseudanroicola als Monachoides
tegenwoordig in ons land aan de rand van hun verspreidingsgebied leven. Dit brengt met zich mee dat de dieren hier aanmerkelijk kieskeuriger zijn in de keuze van het biotoop, dan
meer naar het centrum van het verspreidingsgebied het geval
is. De oecologische mogelijkheden zijn van beide dan ook groter dan uit het huidige voorkomen in Nederland blijkt. Omdat
er weinig aanleiding is te veronderstellen dat voor deze
soorten de omstandigheden tijdens het Subboreaal belangrijk
anders waren dan tegenwoordig, kan het recente Nederlandse
verspreidingspatroon model staan voor het palaeomilieu van
monster E.
Samenvattend kan over de fauna uit monster 'E het volgende
gezegd worden.
Zij duidt op een rustig gedeelte van een stromend zoet water
waarin eb- en vloedbeweging een belangrijke rol speelt. Er is
ter plaatse een duidelijke getijdenzone die waarschijnlijk
bestaat uit slikkige oevers met rond de hoogwaterlijn veel
opgehoopt dood plantenmateriaal. De hogere delen van de oevers zijn zeer vochtig en hebben een dichte vegetatie van
hoogopgaande kruiden en bomen, mogelijk wilgen, gekend.
Monster F.
Dit monster bestaat uit enkele los verzamelde grotere landslakken (Arianta arbustorum en Cepaea nemoralis) met aanhangend sediment. De mollusken die verder nog uit dit sediment
komen zijn gering in aantal. Het geheel is geen representatief monster en conclusies blijven dan ook achterwege.
Overige dierlijke en plantaardige resten.
Om een indruk te verkrijgen van de andere resten die in de
monsters zijn aangetroffen, zijn deze in de tabel opgenomen.
Van de meeste groepen werden de verschillende soorten niet
gedetermineerd: zij staan samengevat onder "Cladocera",
"Foraminifera", etc. Van sommige karakteristieke organismen
zijn wel soortnamen opgevoerd: dit is gedaan bij de zoetwatersponzen, de zoetwatermosdiertjes, de Hartegel en de Vlotvaren. Ondanks deze onvolkomen uitwerking bevestigen deze
resten de conclusies die uit het molluskenonderzoek zijn getrokken.
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Tabel. Overzicht van de holocene fauna's uit de Stevenshofjespolder.
Verklaring: x = aanwezig; - = afwezig; 17(63) = 17 huisjes en 63 opercula (alleen
de huisjes zijn in de telling opgenomen). Verder verklaring in de tekst.

ZOETWATERMOLLU SKEN

Ä

B

C~

D

E

Bewegend en stromend water

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal aantal

Theodoxus fluviatilis (Linné 1758)
Ancylus fluviatilis (Müller, 1774)
Unio pictorum (Linné, 1758)
Pisidium amnicura (Muller, 1774)
Pisidium casertanum f. ponderosa Stelfox,
1918
Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)
Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866
Pisidium nitidum f. crassa Stelfox, 1918
Pisidium subtruncatum f. incrassata
Stelfox, 1918
Pisidium supinum Schmidt, 1850
Sphaerium solidum Normand, 1844

1
-

Subtotaal:

3
-

-

-

1
-

F

2(2)
2
11
15

-

-

- *
5
10
-

-

-

7
26
206
5

-

-

1
2
-

-

-

15
94
17

1
-

1

21

-

1

400

1

Valvata piscinalis (Muller, 1774)
Valvata cristata Muller, 1774
Bithynia leachi (Sheppard, 1832)
Bithynia tentaculata (Linné, 1758)
Acroloxus lacustris (Linné, 1758)
Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960)
Gyraulus albus (Muller, 1774)
Gyraulus laevis (Aider, 1838)
Armiger crista (Linné, 1758)
Planorbis planorbis (Linné, 1758)
Anisus vortex (Linné, 1758)
Bathyomphalus contortus (Linné, 1758)
Hippeutis complanatus (Linné, 1758)
Segmentina nitida (Müller, 1774)
Radix peregra (Müller, 1774)
Stagnicola palustris (Müller, 1774)
Anodonta anatina (Linné, 1758)
Unio tumidus Philipsson, 1788
Sphaerium corneum (Linné, 1758)
Sphaerium lacustre (Müller, 1774)
Pisidium nitidum Jenyns, 1832
Pisidium subtruncatum Malm, 1855

-1
1

21
-- ,'
77
'--(5)
(5)
--(5)
(5)
17(63)
1(9)
17(63) 1(9)
3
1
_
3
-

1
-

690
3
26( 32) 218(313) -

Subtotaal:

3

-

-

Diverse typen stilstaand water

_
1
-

11

-

1

4

x
-

1
-

-

-

-

3
1
2
3
1
5
69
30
5
1
30
54
14
29

67

2

3

1186

-

-
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ZOETWATERMOLLUSKEN
aantal

aantal

aantal

aantal

aantal aantal

Periodiek droogvallend water; moeras;
oevers, etc.
Aplexa hypnorum (Linné, 1758)
Anisus leucostoma (Millet, 1813)
Galba truncatula (Muller, 1774)

3
13

6
4
154

Subtotaal :

16

164

Zoetwatergetij dengebied
Pseudaranicola confusa (Von Frauenveld,
1863)

212

Subtotaal :

212

Niet nader te determineren :
Physidae
Planorbidae
Lynmaeidae
Un ion idae
Pisidium

6
20

Subtotaal :

26

Diversen
Theodoxus fluviatilis : eikapsels
Unionidae: glochidiums

x
x

Totaal aantal zoetwatermollusken

105

1988

MARIENE MOLLUSKEN
Volwassen exemplaren:
Ventrosia ventrosa (Montagu, 1803)
Peringia ulvae (Pennant, 1774)
Spisuia subtruncata (Da Costa, 1778)
Macoma balthica (Linné, 1758)

14

Totaal:

15

148

2
9

11

MARIENE MOLLUSKEN

A

aantal
Post-broedval

aantal

aantal

aantal

aantal aantal

stadia:

Acmaea sp.
Skenea nitens (Philippi, 1844)
Circulus striatus (Philippi, 1836)
Littorina saxatilis (Olivi, 1792)
Caecum glabrum (Montagu, 1803)
Epitonium sp.
Gastropoda indet.
Anadarinae
Mytilus edulis Linné, 1758
Musculus discors (Linné, 1758)
Modiolus sp.
Aequipecten opercularis (Linné, 1758)
Anotniidae
Ostrea edulis Linné, 1758
Mysella bidentata (Montagu, 1803)
Altenaeum dawsoni (Jeffreys, 1864)
Cerastoderma sp.
Mactra corallina cinerea (Montagu, 1803)
Spisuia subtruncata (Da Costa, 1778)
Angulus sp-1
Angulus sp-2
Macoraa balthica (Linné, 1758)
Donax vittatus (Da Costa, 1778)
Donax variegatus (Gmelin, 1791)
Abra alba (Wood, 1802)
Veneridae
Mya truncata Linné, 1758
Sphenia binghami Turton, 1822
Barnea Candida (Linné, 1758)
Bivalvia, sp-1
Bivalvia, sp-2
Bivalvia, sp-3
Totaal:

2
2
2
1
3
1
1
7
6
2
5
2
7
2
68
6
19
6
36
7
3
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

1
15
5
9
4
2
2
16
8
74
6
44
8
5
16
7
10
1
1
1
1

-

-

1 1
4
3
1
-

-

-

-

4
3
1
4
1
1
1
-

237

24

1
2
2

4
5
3
1
2

5

15

LANDMOLLUSKEN
Bosachtige omgeving
Vitrea crystallina (Muller, 1774)
Discus rotundatus (Muller, 1774)
Clausilia bidentata (Ström, 1765)
Laciniaria biplicata (Montagu, 1803)
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
Cepaea nemoralis (Linné, 1758)
Subtotaal :

6
2
?1
7
1
1

1
2
3
-

_
1
1
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Open terrein
Vallonia pulchella (Muller, 1774)

4

30

Subtotaal :

4

30

Soorten met een grote ecologische
spreiding
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)
Limacidae, Kleine soorten
Euconulus fulvus (Muller, 1774)
Trichia hispida (Linné, 1758)

1
3

Subtotaal :

12
2

5
5

16

21

30

31

Vochtige omgeving; moeras; oevers, etc.
Carychium minimum Muller, 1774
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Carychium indet.
Succinea elegans (Risso, 1826)
Succinea putris (Linné, 1758)
Succinea elegans/putris
Succinea oblonga Draparnaud, 1801
Zonitoides nitidus (Muller, 1774)
Monachoides rubiginosa (Schmidt, 1853)

26
2
6
4
8
5

34

2
5

Subtotaal :

30

69

Niet nader te determineren
Vertiginidae
Zonitidae

1

1

Subtotaal :

1

1

2

86

18
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Totaal aantal landmollusken :

OVERIGE DIERLIJKE RESTEN
Land- en zoetwaterbiotopen:
Porifera - Sponzen; gemmula's van:
Eunapius fragilis (Leidy, 1851)
Ephydatia fluviatilis (Linné, 1758)
Spongilla lacustris (Linné, 1758)
Spongillidae
Hydroidea Lumbricidae - Regenwormen: kalkkorrels
Lumbricidae - Regenwormen: eikapsels
Cladocera - Watervlooien (ephippiums)
Ostracoda - Mosselkreeftjes (schaaltjes)
Acarida - Mijten
Trichoptera - Kokerjuffers (kokers)
Overige Insecta
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X

X

X

—

X

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

- -

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

Phylactolaemata - Zoetwatermosdiertjes
sessiele statoblasten van: Pluniatellidae
vrije statoblasten van:
Plumatella sp.
Lophopus crystallinus (Pallas, 1768)
Cristatella mucedo Cuvier, 1798

x
X
X

Mariene biotopen :
Foraminifera
Porifera - Sponzen (spicula's)
Ostracoda - Mosselkreeftjes (schaaltjes)
Bryozoa - Mosdiertjes
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)Hartegel; hiervan:
wandfragmen ten
stekels
pedicellariums

x
x
x
x

X
X
X

x
X
X

X
X

Diversen.'
Eikapsels van diverse organismen
Graten en Schubben van Vissen

x
X

X
X

X
X

PLANTENRESTEN
Cenococcum - Schimmel
Diatomeae - Kiezelwieren
Characea - Kranswieren (oosporangiums)
Salvinia natans - Vlotvaren
(macrosporen)
Hogere Planten (zaden, etc.)

Afb.
Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

1
2, 3 en 5
4
6
7

x

X

X

X

X

X
X

X
X

t e k e n i n g H.H. Vos en A . P . P r u i s s e r s
f o t o H.H. Vos
t e k e n i n g H.H. Vos
ontwerp T . M e i j e r
t e k e n i n g T. M e i j e r

T. M e i j e r
Rijksgeologische Dienst
S p a a r n e 17
2011 CD Haarlem
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J3
4
5

o
I

2 km
l_

Afb. 1
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Kaartblad 30 Oost met uitsnede van het gebied van
de Stevenshofjespolder. De kaart toont de geologische toestand omstreeks het begin van de jaartelling. Ondergrond overgenomen uit Van Regteren
Altena en Hallewas 1978.
Legenda: 1 Oude Duin- en Strandzanden
2 Landinwaartse grens van het Jonge
Duinzand
3 Afzettingen van Duinkerke I
4 Geulafzettingen van de Rijn
5 Hollandveen

BEWONING UIT DE MIDDEN EN LATE IJZERTIJD EN DE ROMEINSE TIJD
IN DE STEVENSHOFJESPOLDER IN LEIDEN.

R.M. van Heeringen

Inleiding
Grootschalig grondverzet in de Stevenshofjespolder in Leiden
heeft in 1983 niet alleen tot een beter begrip van de geologische ontwikkeling van het gebied van de Rijnmonding bijgedragen, maar ook het inzicht in de bewoningsgeschiedenis verder verhelderd. In het jaarverslag over 1982 is de toevalsvondst van nederzettingsmateriaal uit de Midden Ijzertijd ter
sprake gebracht (Van Heeringen 1983). Thans volgt een bespreking van de vondsten die gedaan zijn tijdens het geologische
onderzoek in 1983 (Pruissers en Vos 1984). Het merendeel van
de vondsten dateert van rond het begin van de jaartelling,
enkele zijn even oud als de in het jaar ervoor aangetroffen
scherven. Daarnaast worden de vondsten behandeld die zijn
gedaan tijdens een veldverkenning van het gebied door studenten onder leiding van prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans (instituut voor Prehistorie, Rijksuniversiteit Leiden). De vondsten
zullen worden opgenomen in het provinciaal depot voor bodemvondsten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Het geologisch in kaart gebrachte gebied heeft een oppervlak
van ongeveer 3 km^. Afbeelding 1 geeft een uitsnede van het
gekarteerde gebied, tegen de achtergrond van de geologische
toestand omstreeks het begin van de jaartelling. Door de resultaten van de kartering kan de bewoning worden gezien in
het toenmalige fysische milieu (afb. 7 en 8 ) . Hierbij moet
men wel bedenken dat de archeologische vindplaatsen geen representatief beeld van de bewoning geven, omdat alleen het
noordoostelijke deel van de polder door bouwactiviteiten is
ontsloten en een groot gedeelte van het niveau van rond het
begin van de jaartelling en dat uit de Romeinse Tijd door
erosie en afkleien ten zeerste is verstoord.
Vondstomstandigheden
Door ing. A.P. Pruissers en ir. H.H. Vos werden ten behoeve
van het geologisch onderzoek vele profielen opgemeten en gefotografeerd. Vooral bij het afschaven van profielwanden in
de voor de bouwactiviteiten omgelegde Dobbewatering en van
nieuw gegraven sloten in het park kon veel scherfmateriaal
stratigrafisch worden verzameld. Tezamen met de vondsten van
de veldkartering resulteerde dit in een collectie van
27 vondstgroepen (afb. 2, tabel 1).
De geologische opbouw van het gebied kan als volgt schematisch worden samengevat (afb. 3 ) . Op Afzettingen van Calais
en Hollandveen bevindt zich een geulenpatroon met komafzettingen van Tiel 0 ouderdom.
De afzettingen worden gekarakteriseerd door het voorkomen van
veel hout- en bladresten. Plaatselijk is een fraaie schelpfauna aanwezig. Het milieu van afzetting is zoet. In het
tijdshiaat tussen de afzetting van de Tiel O-houtklei en het
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afb. 2

Archeologische vindplaatsen Stevenshofjespolder

Afb.

Schematisch profiel ter verduidelijking van de
stratigrafische positie van de vondsten en van de
fasen in de bewoning.
Legenda: 1 Afzettingen van Calais IV en Hollandveen
2 Afzettingen van Tiel 0 (2 fasen)
3 Afzettingen van Duinkerke I
4 Afzettingen van Duinkerke I, "Afronding"
5 Afzettingen van Duinkerke III
6 Ingebracht duinzand en verwerkte Afzettingen van Duinkerke III

V

°6
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begin van de zeeinvloed van de Duinkerke I-transgressiefase
vindt in het gebied plaatselijk enige veengroei plaats.
Een gedeelte van het geulenstelsel van de Tiel 0 wordt opnieuw gebruikt tijdens de Duinkerke I-transgressiefase. Langs
de geulen vormen zich zavelige oeverwallen van geringe hoogte. Vanuit de geulen wordt een kleidek over het gebied afgezet. Uiteindelijk vullen de geulen zich in de nieuwe aktiviteitsfase bijna geheel op. Daarna vormt zich de zogenaamde
"afronding". Tenslotte wordt het gebied in de Middeleeuwen
bedekt door een kleilaag (Afzettingen van Duinkerke III). De
laatstgenoemde klei blijkt in de 17de eeuw een goede grondstof voor de steenfabrikage te zijn geweest gezien de vele in
die tijd in het gebied aanwezige steenfabrieken.
De oudste sporen van bewoning bevinden zich op de Afzettingen
van Tiel 0 (afb. 3, fase 1; stratigrafische positie a). Waarschijnlijk heeft tijdens de late Tiel O-transgressiefase enige erosie plaatsgevonden, gezien de aanwezigheid van een enkele scherf in de geulafzetting van de late Tiel 0 (stratigraf ische positie b ) . Hierna volgt een bewoningsniveau in de
Afzettingen van Duinkerke I (fase 2, stratigrafische positie
cl). Hoewel de afronding van de Duinkerke I van geringe dikte
is, kon de aanwezigheid ervan op één punt in het park duidelijk worden waargenomen. In een aantal andere gevallen kon de
afronding niet goed bestudeerd worden, omdat gedurende de
Duinkerke III-transgressiefase de top van de afzetting was
aangetast of omdat de top door het afkleien was verstoord
(stratigrafische positie c2). De laatste aanwijzing voor bewoning wordt gevormd door twee in stratigrafisch verband aangetroffen scherven (fase 3, stratigrafische positie d). Voor
de volledigheid kan worden vermeld dat in het na het afkleien
ingebrachte duinzand een vroegmiddeleeuwse scherf is aangetroffen (stratigrafische positie e ) .
Vondsten
Fase 1. In het totaal kunnen 6 fragmenten aardewerk aan bewoningsfase 1 worden toegewezen (tabel 1 ) . Drie fragmenten zijn
het afbeelden waard (afb. 4 ) . Het gaat om een glanzend gepolijste wandscherf met schouderknik, een besmeten wandscherf
met gepolijste schouderaanzet en een versierde wandscherf.
Alle drie zijn met potgruis gemagerd. Het karakter van het
materiaal komt overeen met dat van de vindplaats uit 1982.

Afb. 4

Aardewerk bewoningsfase 1. Schaal 1:4 (voor nummering zie Tabel 1)
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Afb. 5

Aardewerk bewoningsfase 2. Schaal 1:4 (voor nummering zie Tabel 1)

Afb. 6

Aardewerk bewoningsfase 2. Vindplaats II. Schaal
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1:4

Fase 2. Tot fase 2 kunnen 157 fragmenten aardewerk worden
gerekend en een fragment van een spinklosje van aardewerk. Op
een enkele uitzondering na zijn alle randfragmenten en versierde wandfragmenten afgebeeld (afb. 5).
Ongeveer de helft van het aardewerk is met potgruis verschraald (47,8%, N=136). Het overige aardewerk is organisch
verschraald (28,7%) of heeft zowel een potgruis- als een organische magering. De dikte van de wandscherven varieert van
5 tot 12 mm met een gemiddelde van 8,3 mm. Het aardewerk is
in een reducerend milieu gebakken en in oxiderend milieu afgestookt. Veel scherven voelen stoffig aan en hebben een karakteristieke roze-witte kleur. Deze kleur gaat bijna altijd
samen met een volledige organische magering. Van de wandfragmenten is een gedeelte versierd met enkelvoudige, dubbele of
driedubbele lijnen en vingernagelindrukken (15%, N=140).
Een klein gedeelte is besmeten (7,9%). De overige fragmenten
zijn gepolijst of glad afgewerkt. Door verwering is vaak het
gepolijste oppervlak niet meer aanwezig. De profielen zijn
drieledig. Op de schouder is in een aantal gevallen een vage
knik waarneembaar. Randversiering is meestal aanwezig aan de
buitenzijde van de rand. Eenmaal is een rand gefacetteerd.
Tezamen met het aardewerk is in een beperkt aantal gevallen
ook enig botmateriaal aangetroffen. De determinaties zijn
opgenomen in Tabel 2.
In verband met fase 2 kan aan een drietal nabijgelegen oude
vindplaatsen worden herinnerd. Door de heer D. van der Linden
werden in 1973 scherven verzameld in een parkaanleg direkt
aan de andere zijde van de spoorlijn. De grond was afkomstig
uit een nieuw gegraven singel om de toen in aanbouw zijnde
woonwijk. De vindplaats is met een II aangegeven op afb. 8.
Gelukkig bleek het materiaal nog in het bezit te zijn van de
vinder (thans woonachtig in Overijssel) en kon het door zijn
medewerking worden bestudeerd. Het gaat om 150 meest kleine
scherven.
Het aardewerk is grotendeels met potgruis verschraald (90%,
N=144). Het resterende deel bevat naast potgruis een organische magering. Van de wandfragmenten draagt een deel een
versiering in de vorm van ingekraste (dubbele) lijnen of een
met een kam aangebrachte versiering (16,9%, N=124). Enkele
fragmenten zijn besmeten (2,4%). Het overige aardewerk is
gepolijst of glad afgewerkt. Door verwering is de polijsting
vaak moeilijk te onderscheiden. Veel randen zijn aan de buitenrand versierd. De dikte van de wandfragmenten varieert van
5 tot 12 mm met een gemiddelde van 9,2 mm. De hier beschreven
kenmerken in combinatie met het verdere uiterlijk maken dat
de groep scherven vergelijkbaar is met het aardewerk van fase
2 in de bewoning van de Stevenshofjespolder.
Op grond van de beschrijving en de stratigrafische positie
van twee vindplaatsen juist ten westen van de Stevenshofjespolder kan aldaar eveneens tot bewoning ten tijde van fase 2
worden besloten. Een van de vindplaatsen ligt nog net aan de
rand van het gekarteerde gebied en is aangegeven met een III
op afb. 8.
De andere vindplaats ligt 600 m verder naar het westen. De
beide vindplaatsen werden in 1965 door C. Eggink uit Voorschoten aan de ROB gemeld. Helaas blijkt het materiaal niet
meer te achterhalen.
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Afb.

Landschap en bewoning fase 1 (ca. 300 v. Chr.)
Legenda: 1 Afzettingen van Tiel 0, komafzettingen
2 Afzettingen van Tiel 0, geulafzettingen
3 Ho Hand veen
4 Vindplaats

Fase 3. Tot fase 3 kunnen twee in stratigrafisch verband aangetroffen scherven van gladwandig wit op de draaischijf gemaakt aardewerk worden gerekend. Verder zijn waarschijnlijk
een klein ruwwandig wandfragment, een gladwandig wit wandfragment en een ruwwandig fragment mogelijk van een dolium
uit hetzelfde niveau afkomstig (tabel 1: in situ 11.1 en
11.2, verder resp. 12.15, 13.4 en 11.3).
Datering en verspreiding.
Datering fase 1. In het gebied van de Rijnmonding is een geologische datering voorhanden voor het einde van de Tiel
O-sedimentatie. Het gaat om een datering van veen op een Tiel
0 houtklei.
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Afb. 8

Landschap en bewoning fase 2 (omstreeks begin van
de jaartelling)
Legenda: 1 Afzettingen van Duinkerke I, dekafzettingen
2 Afzettingen van Duinkerke I, geulafzettingen
3 Hollandveen
4 Vindplaats

De basis van het veen leverde een datering ante quem op van
2850 + 35 BP (Valkenburg Achterweg; GrN 9396; Pruissers en
Vos 1984).
Deze datering behoeft echter niet te betekenen dat overal
omstreeks 2850 BP de sedimenten van de Rijn bewoonbaar waren.
In de Stevenshofjespolder zijn aanwijzingen voor een tweede
fase in de afzetting van de houtklei (fig. 3). Mogelijk is
deze tweede fase jonger dan het begin van de veengroei aan de
Achterweg. Daarbij komt dat we in het mondingsgebied rekening
moeten houden met het feit dat de bewoningsmogelijkheden
plaatselijk sterk konden verschillen en van korte duur waren.

159

Het is dan ook niet mogelijk bovenstaande datering als begindatum te nemen voor de mogelijkheid tot bewoning van de Stevenshof jespolder. We zijn daarvoor aangewezen op de datering
van de bewoningssporen zelf. Daarvoor staan ons twee C 14-dateringen van de vindplaats uit 1982 ter beschikking (afb. 9,
2 en 3 ) . Hieraan kan een derde datering worden toegevoegd van
het typologisch iets oudere materiaal uit de Bosch- en Gasthuispolder: 2285 + 25 BP (afb. 9, 1). Voor de aanvang van de
bewoning kan derhalve een gecalibreerde datering worden aangehouden van omstreeks 400 v. Chr.
Een einddatering is veel moeilijker te geven. Daarvoor moeten
we kijken naar de datering van de aardewerkgroep die in het
kustgebied volgt op Ruinen-Wommels (III)- aardewerk. In de
omgeving van Leiden komen we terecht bij de vindplaats in de
Achthovener Polder bij Leiderdorp (Van Heeringen 1983).
Vergelijkbaar aardewerk treffen we aan op de strandwallen ter
weerszijden van de Rijnmonding en in het veenkleigebied achter de strandwallen in Midden Delfland en in de Assendelver
Polders. Twee C 14-dateringen van vindplaats J/4 in de Assendelver Polders geven een aanwijzing voor de ouderdom van dit
aardewerk (Brandt 1983, 128-129; afb. 9, 4 en 5).
Zoals afb. 9 aangeeft laat de werkelijke ouderdom van de
C14-monsters voor deze periode in het kustgebied een zeer
ruime interpretatiemogelijkheid toe. Met deze gegevens in ons
achterhoofd zullen we voorlopig genoegen moeten nemen met een
datering voor het einde van de bewoning van fase 1 in de 3de
of 4de eeuw v. Chr.
Verspreiding fase 1. Op afb. 7 zijn de plaatsen aangegeven
waar scherven op Afzettingen van Tiel O zijn aangetroffen. De
vindplaats uit 1982 is gemerkt met een I. De conclusie kan
zijn dat het gebied ten zuiden van de Rijn in deze periode
vrij intensief was bewoond, zeker als we daarbij de identieke
situatie in de Bosch- en Gasthuispolder betrekken waar gelijksoortige bewoningsresten ongeveer 2 km naar het zuidoosten werden aangetroffen. De bewoningsplaatsen lagen langs de
geulen die voor de ontwatering van het gebied zorgdroegen.
Het achterland - de strandwallen - was voor de bewoners waarschijnlijk gemakkelijk bereikbaar via de op de geulen uitmondende natuurlijke veenontwateringen (afb. 7).
Datering fase 2. Het aardewerk van fase 2 kan worden gerekend
tot een aardewerkgroep die typologisch volgt op het aardewerk
uit de Achthovener Polder. Een probleem is echter dat het
aardewerk zowel kenmerken bezit die wijzen op een datering in
de Late Ijzertijd als kenmerken die pleiten voor een datering
in de (Vroeg) Romeinse Tijd.
Een bijkomende moeilijkheid is dat het karakter van het aardewerk uit de eerste eeuw na Chr. in de omgeving van Leiden
niet bekend is door het ontbreken van vindplaatsen of doordat
bekende vindplaatsen niet goed gedateerd kunnen worden door
de afwezigheid van importaardewerk (Bloemers 1978, 89-93, 97).
Voor een datering van het materiaal uit de Stevenshofjespolder in de Late Ijzertijd pleiten de'volgende argumenten:
het voorkomen van een fragment van een schaal (afb. 6, 1 ) ;
de aanwezigheid van een relatief hoog percentage versierd
aardewerk, waaronder met vingernagel-, kam- en lijnversiering;
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Calibratie C 14-dateringen en periodisering Valkenburg castellum en Rijswijk De Bult. Links
C 14-jaren, rechts zonnejaren. M=calibratie naar
Mook 1978; P=calibratie naar Pearson e.a. 1983.
1 Leiden Bosch- en Gasthuispolder I
2285 + 25 BP GrN 11484
2 Leiden Stevenshofjespolder II
2220 + 25 BP GrN 11680
3 Leiden Stevenshofjespolder I
2205 + 30 BP GrN 11662
4 Assendelft 4/J
2145 + 30 BP GrN 8683
5 Assendelft 4/J
2115 + 25 BP GrN 8684
6 Rockanje
2060 + 50 BP GrN 6401
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het voorkomen van een duidelijke potgruismagering;
een relatief hoog percentage versierde randen;
de afwezigheid van Romeins importaardewerk;
de geologische ligging in de Afzettingen van Duinkerke I.
Voor een datering in de Romeinse Tijd pleiten:
een gedeelte van het aardewerk is organisch verschraald;
de aanwezigheid van een gefacetteerde rand (afb. 5, 26.1);
de aanwezigheid van twee oren (afb. 5, 16.1 en afb. 6,
16). (Oren komen evenwel in de Late Ijzertijd al
sporadisch voor.);
de mogelijk aan fase 2 toe te schrijven losse vondsten
van importaardewerk (zie onder Vondsten fase 3 en Tabel
1).
De volgende overwegingen leiden tot een nadere begrenzing in
de tijd. Karakteristiek onder de versiering van het aardewerk
uit de Stevenshofjespolder zijn golvende parallelle lijnen,
welke een overheersend element in de versiering van het aardewerk uit de Achthovener Polder vormt. Deze opmerkelijke
versiering komt ook op het aardewerk van de uit de Romeinse
Tijd daterende nederzetting Rijswijk de Bult voor, met name
op het type IF.
Dit type komt in Rijswijk voor in percentages van 21.1 tot
16.6% in Periode la tot en met lc van de nederzetting. In de
daarop volgende perioden zijn de percentages veel geringer
(3.8 tot 2.7%) (Bloemers 1978, 391). Dit gegeven wijst op een
vroege datering van het type binnen de nederzetting. Periode
la tot lc wordt gedateerd van 10 voor tot 95 na Chr. (Bloemers 1979, 12; fig. 9). Ook het uit het midden van de eerste
eeuw na Chr. daterende castellum 1 van Valkenburg heeft een
fraai voorbeeld van het bewuste type opgeleverd (Glasbergen
en Groenman-van Waateringe 1974, Plate 9 ) .
In de Assendelver Polder lijkt vanaf de periode 40 tot 70 na
Chr. geen met lijnen versierd aardewerk meer voor te komen
(Brandt 1983, 128-133).
Verder kan gewezen worden op een waarneming bij Den Haag waar
een hoeveelheid aardewerk is aangetroffen met vrij veel versiering in de vorm van lijn- en kamversiering, dellen en
"streepband" zonder Romeins importaardewerk (vindplaats A;
Stuurman 1965). Als we de resultaten van de opgraving
Jutphaas in het Midden-Nederlandse rivierengebied van toepassing verklaren op de Stevenshofjespolder, dan impliceert dit
dat fase 2 chronologisch gelijk gesteld moet worden met (of
jonger is dan) de Vroeg Romeinse bewoning in Jutphaas van 25
tot 150 na Chr. (Van Tent 1978).

Tenslotte kan nog gewezen worden op een C 14-datering van een
nederzetting bij Rockanje op Voorne waarin zowel aardewerk
voorkomt dat is verschraald met scherfgruis, als aardewerk
dat organisch is verschraald (Wind 1970; Hallewas en Van Regteren Altena 1980, 175).
De wijze van aardewerkversiering vertoont ook vele overeenkomsten. De nederzetting wordt afgedekt door een 16 cm dikke
dekafzetting (Duinkerke I).
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De datering is: 2060 + 50 BP. Na calibratie is de jongst mogelijke datering het jaar 10 na Chr. (afb. 9, 6). Zowel het
aardewerkkarakter als de geologische ligging lijken daarmee
grote overeenkomst te vertonen in vergelijking met de bevindingen in de Stevenshofjespolder.
Op grond van bovenstaande constateringen kunnen voor een begin- en einddatum van fase 2 de jaartallen 150 voor en 150 na
Chr. worden aangehouden met een voorkeur voor een datering
omstreeks het jaar 0.
Ter afsluiting kan gezegd worden dat het hier aangestipte
dateringsprobleem zich in het gehele kustgebied voordoet. In
1969 heeft Stuurman deze problematiek van het jaar "0" voor
het gebied van Den Haag op heldere wijze samengevat (Stuurman
1969). Bij een bespreking van de resultaten van de opgraving
Rijswijk de Bult verzucht hij in 1982 nog eens dat de mist
boven het jaar 0 nog steeds niet is opgetrokken (Stuurman
1982).
Verspreiding fase 2. Op afb. 8 zijn alle vindplaatsen met
aardewerk van fase 2 aangegeven. Het beeld wordt vertekend
doordat ook de vindplaatsen van materiaal in secundaire positie zijn ingetekend. Tezamen met de gegevens van de eerder
vermelde oude vindplaatsen, maakt het nieuwe onderzoek evenwel duidelijk dat de Afzettingen van Duinkerke I in deze periode intensief bewoond zijn geweest.
Gelet op de voorkeur voor een datering van de bewoning rond
van het begin van de jaartelling zou het ontbreken van importaardewerk uit het midden van de eerste eeuw na Chr. in
het gebied rond Leiden heel goed verklaard kunnen worden door
het feit dat de Duinkerke I-transgressiefase in zijn laatste
periode van activiteit het gebied in het midden van de eerste
eeuw na Chr. onbewoonbaar heeft gemaakt en dat het gebied pas
weer aan het eind van de eerste of in de tweede eeuw na Chr.
voor bewoning geschikt was. Deze interpretatie wordt gesteund
door de aanwezigheid van duidelijke ophogingslagen tussen de
opeenvolgende eerste eeuwse castella van Valkenburg en de
aanleg van een dijkje in de eerste eeuw op het latere nederzettingsterrein van Valkenburg de Woerd (zie o.a. Glasbergen
1962 en Bloemers en Sarfatij 1976).
Datering en verspreiding fase 3. Het gladwandige witte aardewerk laat zich niet nader dateren dan Romeins. Ook over de
verspreiding van fase 3 valt weinig te melden doordat grote
delen van het gebied zijn afgekleid of door erosie tijdens de
Duinkerke III-transgressiefase zijn verstoord. Wel kan nog
worden gewezen op een vindplaats uit 1969 van niet nader omschreven inheems aardewerk bij de Vink in de uiterste noordoosthoek van het kaartje van afb. 8.
Samenvatting
Door de begeleidende geologische kartering van de vele in
1983 in de Stevenshofjespolder uitgevoerde grondwerkzaamheden
konden drie stratigrafisch gescheiden bewoningsfasen worden
aangetoond. Fase 1 dateert uit de 4de en de 3de eeuw v. Chr.,
fase 2 van rond het begin van de jaartelling en fase 3 uit de
Romeinse Tijd. Enkele dierenbotten die behoren bij de bewo-
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ning van fase 2 zijn afkomstig van rund, varken of schaap/
geit, paard en hond.
De geologische kartering maakt het mogelijk de bewoning van
fase 1 en 2 in hun landschappelijke kontekst te plaatsen
(afb. 7 en 8 ) . De veronderstelling wordt geuit dat het gebied
rond Leiden in de eerste eeuw na Chr. niet bewoonbaar was als
gevolg van een laatste periode van activiteit van de Duinkerke I-transgressiefase.
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L.P. Louwe Kooijmans, ing. A.P. Pruissers (R.G.D.), Monique
van Veen en ir. H.H. Vos voor de geboden mogelijkheid het
schervenmateriaal te bestuderen. Verder dank ik drs.
D.P. Hallewas en drs. J.F. van Regteren Altena voor de toestemming gebruik te hebben mogen maken van de geologische
ondergrond voor het kaartje van afb. 1.

Tabel 2 Botfragmenten (determinatie dr. G.F. IJzereef, ROB)
vondstgroep

15

rund
varken of schaap/geit
paard
hond

1

a
b
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21

1

22

25

3

lb
la

1

klein fragment met snij sporen
fragment met vraatsporen

27

1

Tabel 1
Vondstgroepen (Staat de stratigrafische positie tussen haakjes dan wil dit zeggen dat de vondsten niet in situ zijn gedaan maar wel bijna zeker aan het desbetreffende niveau kunnen worden toegeschreven)

vondstgroep

9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20(IPL
21(IPL
22(IPL
23QPL
24(IPL
25(IPL
26QPL
27(IPL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

aantal

stratigr.
positie

bew.
fase

vindplaats

aard van de vindplaats

1.1-1.6
2.1-2.4
5
1-3.10
1-4 5,
7-4 10
6
1
1-6.4
1
2
7.3
8.1
9.1-9.4
10.1-10.5
11.1-11.2
11.3
11.4-11.9
12.1-12.14,
12.16
12.15
13. 1-13.3,
13. 5
13. 4
14. 1
15. 1-15.20
16.1-16.5
17.1-17.3
18.1
19.1
20.1-20.12
21.1-21.15
22.1-22.17
23.1-23.4
24.1
25.1-25.7
26.1
27.1-27.4

c2
a
c2
(c2)
c2

2
1
2
2
2

3
1

banket droge watergang
profiel

19
6

talud sloot over 25 m
banket droge watergang
over 10 m

c2
c2
b
a
(c2)
a
c2
c2
d
(d)
cl
(c2)

1?
2
2
1
1
2
1
2
2
3
3
2
2

9
2
10
11
park
8
16
17
18

profiel
banket droge watergang
profiel
profiel
losse vondst park
profiel
talud sloot
talud sloot
talud sloot

(d)
c2

3
2

(d)
e
c2
(c2)
c2
(c2)
c2
c2
c2
c2
(c2)
(c2)
c2
(c2)
c2

20, 23, 25 talud sloot over 25 m

20, 23, 25 talud sloot

12
5
21, 22
19
24
1
4
3
4
7
7
13
14
15, 22

in 20 cm dik duinzand
afvalkuiltje
grondhopen (uit sloot)
slootkant
grondhoop (uit sloot)
profiel
grondhopen (uit watergang)
profiel
grondhopen (uit watergang)
slootkant
bodem droge sloot
profiel
losse vondst park
grondhopen (uit sloot)
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Afbeeldingen:
Afb. 1, 2, 3 en 9
Afb. 4, 5 en 6
Afb. 7 en 8

tekening R.M. van Heeringen
tekening R.M. van Heeringen/J. van
Vlierden
tekening A.P. Pruissers/R.M. van Heeringen/

drs. R.M. van Heeringen
ROB
Kleine Haag 2
3811 HE AMERSFOORT

Naschrift
Op 17 april 1984 liet de heer L.A. den Hollander uit Leiden
scherven zien die hij enkele maanden eerder in de Stevenshofjespolder had gevonden. Het materiaal was afkomstig van twee
vindplaatsen aan de noordoostzijde van het park. Op de eerste
vindplaats (met coördinaten: 091.008/462.932) was op een
diepte van 120-130 cm beneden maaiveld in een slootprofiel
een bewoningsniveau aanwezig met materiaal dat behoort tot
fase 2. Het meest opvallende fragment onder de 53 vrij grote
scherven was een randscherf met op de overgang van schouder
naar hals twee evenwijdige horizontale groeven ("streepband"). Opmerkelijk was verder een rond bronzen (?) voorwerp
met een diameter van circa 2,5 cm en een ovale doorsnede.
De vondsten van de tweede vindplaats (met coördinaten:
091.113/462.826) werden aangetroffen op het banket van een
nieuw gegraven sloot op een diepte van 70-80 cm beneden het
maaiveld. De vondsten bestaan uit drie fragmenten van een
terra sigillata bakje van type Dragendorff 35 (vergl.
Oswald/Pryce 1920, 192-193; Holwerda 1923, afb. 65 nr. 24) en
een klein wandfragment van een dolium.
De datering van het bakje is Flavisch (circa 70-100)-IIA met
een voorkeur voor een Flavische ouderdom (determinatie mevr.
drs. M. Brouwer, Leiden). De vondsten kunnen worden toegeschreven aan fase 3.
De conclusie uit de door de heer den Hollander aangedragen
gegevens kan zijn dat ze in overeenstemming zijn met het
hierboven geschetste beeld van de geschiedenis van de bewoning in de Stevenshofjespolder.
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK OP HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE HARTEBRUGSCHOOL AAN DE HAARLEMMERSTRAAT IN LEIDEN

J.G.M. Kistemaker

Inleiding
Na de sloop van de in het begin van deze eeuw gebouwde Hartebrugschool werd in het terrein een proefsleuf gegraven door
de provinciaal archeoloog drs. D.P. Hallewas. Uit de daarbij
verkregen gegevens bleek dat zich op de hier aanwezige Afzettingen van Duinkerke III een ophogingspakket bevond, waarin
enkele archeologisch interessante lagen konden worden onderscheiden.
Omdat zich in de binnenstad niet vaak de gelegenheid voordoet
een wat groter terrein archeologisch te onderzoeken, werd
besloten het gedeelte van het terrein direct ten noorden van
de Haarlemmerstraat te ontgraven (afb. 1).
Op verzoek van de Archeologische Begeleidingscommissie is in
samenwerking met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, door de auteur van dit artikel dit archeologisch
onderzoek uitgevoerd (1).
Naast de documentatie van de opgravingsgegevens op de gebruikelijke manier, werd het gebruik van video-apparatuur geïntroduceerd.
Het systematisch gebruik van video-opnamen is een vorm van
documenteren die heel goed toepasbaar is in het veld. Ondanks
kinderziekten is het resultaat veelbelovend: het versnipperde
beeld dat foto's opleveren, wordt zodanig aangevuld dat de
interpretatie wordt vergemakkelijkt.

afb. 1

50«
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Het veldonderzoek
Van 4 juli tot 2 augustus 1983 werd het terrein in drie fasen
ontgraven. Daarbij werd zoveel mogelijk geprobeerd per fase
een oorspronkelijk woonniveau bloot te leggen. Om inzicht te
krijgen in de opbouw van de grondlagen werd een profieldam
gehandhaafd die ongeveer op de noord-zuid-as van het terrein
lag.
Het verwijderen van diepstekende kelders en zware funderingen
van het voormalige schoolgebouw zou ernstige gevolgen hebben
voor de nog resterende archeologische sporen. In de eerste
fase werd dit moderne muurwerk dan ook gedeeltelijk ongemoeid
gelaten.
Het eerste vlak werd gekozen op ongeveer 1 meter onder het
niveau van de Haarlemmerstraat. Evenwijdig aan de huidige
percelering lagen de resten van de zijmuren van drie laatmiddeleeuwse huizen (afb. 2).
In de bakstenen funderingen was een aantal bouwfasen te onderscheiden. Bij twee huizen was het mogelijk de opeenvolgende bouwperioden te onderzoeken.
De steenformaten boden hierbij nauwelijks enig houvast, omdat
het meeste materiaal afkomstig was van de sloop van oudere
huizen.
Een voorbeeld van het opgaand muurwerk, dat bij deze funderingen moet hebben behoord, was nog te zien vanuit de opgravingsput. De buitenmuur van het pand direct ten westen van
het onderzoeksterrein liet een vergelijkbare opbouw zien.
De zeer lange woningen zijn ontstaan in drie fasen.
In de oudste fase stonden er kleine huizen direct aan de
straat. Daarna volgde achter die huizen de bouw van losstaande achterhuizen. Tenslotte werd het lange huis verkregen door
het verbinden van het oorspronkelijke huis met het achterhuis.
Bij deze bebouwing behoorde een aantal water- en afvalputten,
waarvan de situering binnen het opgravingsvlak, het leggen
van een relatie tot bepaalde specifieke bouwperioden mogelijk
maakt. Helaas waren de putten, die hoorden bij de fase van de
lange huizen, reeds voor de aanvang voor het onderzoek door
schatgravers geleegd, zodat geen vondsten voor onderzoek werden verkregen.
Op enkele plaatsen was het mogelijk, aan de hand van de moeten van vloertegels, de oorspronkelijke vloerniveaus bloot te
leggen (afb. 3 ) .
Achter de oostelijke percelen lag een straatje van kleine
klinkers. Aan dat straatje grensde een grote gemetselde ring
van rode baksteen.
Deze 50 cm hoge en 20 cm brede ring was aan de binnenzijde
iets afgeschuind en vertoonde op regelmatige afstanden van
ongeveer 70 cm vierkante gaten waarin zich resten van houten
pijpen bevonden (afb. 4 ) . Over de functie van deze ring, die
een buitendiameter had van 5,50 m, is tot op dit moment niets
bekend. Het lijkt een aanwijzing voor een industriële activiteit.
Het tweede vlak werd gekozen ter hoogte van de onderkant van
de funderingen zichtbaar in vlak 1.
De verstoringen van het op die hoogte aanwezige woonlaagje
door de ingravingen ten behoeve van de latere bouwwerken wa-
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afb. 5

mestkuil

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:

ingegraven

poer

\0m

ophogingslaag, woonniveau

Zavel, riet ox.
Lichtgrijze klei, riet ox.
Licht humeus zavelige klei, houtskool.
Lichtgrijze humeuze klei, houtskool, puin.
Zeer humeus zavelige klei, brokjes veen, houtsnippers.
Licht humeuze vuile klei, puin, houtsnippers.
Donker humeuze vuile klei, puin, houtsnippers.
Sterk verrommelde bovengrond.

ren zo groot dat alleen in het profiel een doorsnede van een
huisplaats was te zien (afb. 5). Uit de opbouw van de grondlagen kon worden geconcludeerd dat vanaf de Haarlemmerstraat,
die in die tijd wat hoger lag dan de rest van de omgeving,
grond was gestort zodat kleine huisterpen werden gevormd,
waarop vermoedelijk houten huisjes werden gebouwd.
Om een inzicht te krijgen in wat op een lager niveau nog te
verwachten was, werden op een aantal plaatsen langs de funderingen proefsleufjes gegraven. Daarnaast werden door ing.
A.P. Pruissers (Rijks Geologische Dienst) boringen verricht,
die de bodemgeschiedenis van het terrein verduidelijkten.
Het bleek dat de diepste funderingen van de school gezet waren op een laag, daterend uit de oudste periode van bewoningsactiviteit op deze plaats.
Op dit niveau werd het derde onderzoeksvlak gekozen.
Onderzoek van deze laag kon alleen worden uitgevoerd nadat
alle resterende funderingen verwijderd zouden zijn. De dunne
bewoningslaag zou echter niet gespaard kunnen worden wanneer
de graafmachine de enorme funderingsbrokken zou wegtrekken.
Besloten werd dan ook de brokken te breken en met kettingen
van het vlak te tillen zodat de laag zo weinig mogelijk zou
worden beschadigd.
Deze wat omslachtige werkwijze in handen van de zeer ervaren
kraanmachinist is van doorslaggevend belang voor het succes
van de opgraving geweest. Enige millimeters onder het zand
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waarop de funderingen hadden gestaan, kwamen namelijk groepjes baksteenbrokken te voorschijn. Deze brokken waren bijeen
gelegd in ondiepe met klei gevulde kuiltjes (afb. 6-7). Het
gaat om poeren die steun gaven aan de dragende houtconstructie van een gebouwtje.
De fundering was uiterst licht. Op plaatsen waar in de ondergrond kuilen met slappe mest aanwezig waren, waren de poeren
over het algemeen iets zwaarder uitgevoerd. Verzakkingen konden wel worden geconstateerd maar waren zo minimaal dat een
lichte huisconstructie vermoed kon worden.
Toen alle sporen in het vlak zichtbaar waren, bleek dat het
ging om de resten van een 5 m breed en 9 m lang huis (afb. 8).
Aan de westzijde kon het woongedeelte van het huis worden
onderscheiden nadat in een latere fase van het onderzoek precies in de profieldam een haard werd ontdekt. Deze haard was
in de wand geplaatst. Om brand te voorkomen was het gedeelte
van de wand achter de haard in steen opgetrokken.
Een aantal mestkuilen aan de west- en oostzijde leverde veel
materiaal uit het laatste kwart van de 14de eeuw op.
Daaruit blijkt dat het huis in die tijd zal zijn gebouwd.
Voordat het huis werd gebouwd was het terrein al in gebruik,
zoals blijkt uit de mestkuilen die zich onder het huis bevonden en uit de twee kavelsloten evenwijdig aan de Haarlemmerstraat die waarschijnlijk gedempt zijn bij de bouw van het
huis of vlak daarna.
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Nadat het derde vlak volledig was onderzocht en gedocumenteerd, is verder gegraven tot de natuurlijke ondergrond.
Hierbij werden geen bewoningssporen meer geconstateerd.
Een poging het middenprofiel in noordelijke richting tot aan
de Caeciliastraat door te trekken om het bodemprofiel van
straat tot straat te kunnen onderzoeken, mislukte omdat het
gehele terrein bij het bouwrijpmaken tot op grote diepte was
verstoord.
Wel werd aan de noordzijde van het terrein de voormalige Dolhuisgracht aangetroffen.
Onderzoeksresultaten
De voorlopige resultaten van het onderzoek kunnen als volgt
worden samengevat.
Rond 1350 ging het gebied waarin het onderzoeksterrein ligt
deel uit maken van de stad.
Het nog onbebouwde deel werd verkaveld, waarbij de strook
land langs de toen reeds bestaande Haarlemmerstraat als eerste een woonbestemming kreeg.
Het terrein ter plaatse van het onderzoek lag aanvankelijk
nog een tijdje braak. Het werd gebruikt voor het deponeren
van afval en mest. Uit deze tijd dateert een aantal mestkuilen.
Nog tijdens de 14de eeuw vestigde zich hier een kleine boer.
Hij bouwde een houten huis gefundeerd op ingegraven poertjes
van baksteenbrokken. Het huis was door een scheidingswand
verdeeld in een woon- en een werkruimte en had een afmeting
van 5x9 m.
Deuropeningen hebben zich vermoedelijk bevonden in de westwand (woongedeelte) en noordwand (werkgedeelte).
In de woonruimte bevond zich een tegen de noordwand geplaatste haard die bestond uit een laag, gedeeltelijk in de vloer
gelaten, grote bakstenen. De wand was ter plekke gedeeltelijk
opgetrokken uit dezelfde stenen om brand te voorkomen.
Het gehele gebied rond dit huis gaf veel aanwijzingen voor
een boerenbedrijf zodat aangenomen mag worden dat de werkruimte als stal heeft gediend. Het stellige bewijs daarvoor
ontbreekt, omdat een diepe moderne kelder de plek, waar de
veeboxen kunnen hebben gelegen, heeft verstoord.
Een drietal keurig op een lijn liggende mestkuilen onmiddellijk ten oosten van het vermoedelijke stalgedeelte kan bij
deze fase gerekend worden.
Een aanwijzing voor het gelijktijdige gebruik van deze kuilen
geeft een aantal vondsten uit één van de kuilen die passen
aan vondsten uit een andere. Het is daarom aannemelijk dat
beide kuilen op hetzelfde tijdstip in gebruik waren.
In de kuilen is een grote hoeveelheid vondsten, vooral leer
en aardewerk, aangetroffen. Op grond van de stratigrafie en
het aardewerk kan geconcludeerd worden dat we te maken hebben
met een bewoningsperiode van ten hoogste 30-40 jaar.
In die tijd is het huisje gebouwd, bewoond en opgegeven. Binnen deze periode werden geen bouwfasen aangetroffen. Aannemelijk is dat de drie hierboven genoemde mestkuilen zijn gebruikt door de bewoners van het huis. Bovendien is niet uitgesloten dat deze kuilen de enige zijn die bij dit huis als
mest- en afvalput dienst deden.
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Indien dat het geval is, kan worden aangenomen dat de vondsten uit deze kuilen de geconcentreerde kern vormen van de
totale hoeveelheid afval die door de bewoners van het huis is
geproduceerd.
De gedachte dat we hier te maken hebben met het gebruiksgoed
van één gezin is onafhankelijk van elkaar opgekomen bij de
bewerkers van zowel het leer als het aardewerk (zie de bijdrage van drs. C. van Driel-Murray).
De vondsten uit de kuilen kunnen waarschijnlijk gebruikt worden om de datering van aardewerk en leerprodukten uit deze
periode nader te verfijnen. Vastgesteld is immers dat de kuilen in twee fasen zijn aangelegd. Een aantal kuilen bevond
zich onder het huis en is dus ouder. Andere kuilen waren gelijktijdig met het huis in gebruik. Op het eerste gezicht
lijkt het vondstmateriaal uit deze kuilen sterk op elkaar.
Bij nadere beschouwing echter kunnen toch kleine verschillen
worden waargenomen die het inzicht in de veranderingen van
aardewerkvormen en schoentypen in de late veertiende eeuw
kunnen vergroten.
Het is te hopen dat het onderzoek van het verzamelde oecologisch materiaal (botten, grondmonsters etc.) ook een bijdrage
aan deze discussie kan leveren.
In het begin van de 15de eeuw werd het boerderijtje afgebroken, waarbij al het nog bruikbare materiaal werd verwijderd.
Daarna werd het terrein opgehoogd met afwisselend lagen klei
en bewoningsafval. De indruk bestaat dat dit gebeurde vanaf
de Haarlemmerstraat die toen als een laag dijkje langs de
noordoever van de Oude Rijn liep.
De ophogingslagen vormden een verhoogde strook langs de Haarlemmerstraat. Daardoor werd het mogelijk huizen te bouwen die
met hun gevel direct aan de straat grensden. Deze fase kon
slechts onderzocht worden in een klein profiel aan de straatzijde dat toevallig ongestoord was gebleven.
Iets verschoven ten opzichte van de latere huiskavels werden
ingravingen zichtbaar van de wanden van een circa 4 m breed
vermoedelijk houten huis (afb. 5).
De laag waarin deze sporen voorkwamen was verder overal door
latere bouwactiviteiten verstoord zodat meer informatie niet
verkregen kon worden. Om deze reden kon ook niet worden vastgesteld of we hier te maken hebben met individuele huisterpjes of met ophogingen over een groter oppervlak. Wel werd
duidelijk dat de aanvankelijk brede kavel waarop het boerderijtje werd gebouwd in het midden van de vijftiende eeuw in
smallere kavels werd verdeeld. Op deze indeling gaan ook de
latere, stenen huizen terug.
De verstening kan hier in het laatste kwart van de 15de eeuw
zijn begonnen. Een aanwijzing hiervoor werd gegeven door een
ronde stenen beerput die duidelijk in verband was te brengen
met het aangetroffen muurwerk.
De vroegste vondsten uit deze put dateren uit het eind van de
15de eeuw. De putten die te maken hebben met latere bouwfasen
lagen verder van de rooilijn.
De opeenvolgende bouwfasen toont afb. 9.
Een aantal van de vondsten van de totale opgraving is afgebeeld in de afb. 10.
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afb. 9
afb. 10

1, 2, 3, Benen kammen. Dat. XlVd
4,
Houten kammen. Dat. XVd/XVIa
177

afb. 10

Z\ Vuurklok, rood aardewerk
h. 23 cm, 0 32 cm. Dat. XlVd

Koekepan, rood aardewerk, loodglazuur
0 18 cm. Dat. XlVd
Hamer, gesmeed ijzer
1. 21 cm. Dat. XlVd

Troffel, gesmeed ijzer, houten handvat
Dat. XVd/XVIa

Gesp, ijzer, vertind
1. 2 cm, br. 1,5 cm. Dat. XlVd

Bord, rood aardewerk, versiering slib/sgrafitto
0 18,5 cm. Dat. XVd/XVIa
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afb. 10

/ \

Grape, een oor, rood aardewerk
h. 12 cm, 0 12 cm. Dat. XlVd

Grape, een oor, rood aardewerk
h. 19 cm, 0 19 cm. Dat. XlVd
<J Grape, twee oren, rood aardewerk
h. 14,5 cm, 0 16 cm. Dat. XlVd

Kan, steengoed, Siegburg
h. 22 cm, 0 11 cm. Dat. XlVd
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Noot
(1)

De heren P.J.W.M. Schulten en G. Buzing, Delft, zijn in
belangrijke mate verantwoordelijk voor het succes van
dit onderzoek. Zij vormden de vaste kern van het onderzoeksteam. Zij werden bijgestaan door leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis,
alsmede door andere vrijwilligers.

Afb. 1
Afb. 2 t/m 9
Afb. 10

tekening M.T.A. Barendregt
tekening en foto P. Schuiten
tekening M. van Brummelen
foto P. Schuiten

J.G.M. Kistemaker
Donkerstraat 45
2611 TE DELFT
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LEDERVONDSTEN VAN HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE HARTEBRUGSCHOOL AAN DE HAARLEMMERSTRAAT IN LEIDEN

C. van Driel-Murray

afb. 1

Bij het in 1983 uitgevoerde archeologisch onderzoek op het
terrein van de voormalige Hartebrugschool is een aantal ledervondsten gedaan (zie de bijdrage van J.G.M. Kistemaker op
pag. 169 )•
De ledervondsten bestaan, zoals meestal het geval is, hoofdzakelijk uit schoenen. Verreweg het meeste materiaal komt uit
kuilen die in direct verband te brengen zijn met het boerderijtje, dat tegen het eind van de 14de eeuw op dit terrein is
gebouwd. De schoenen bieden dus de mogelijkheid meer informatie te krijgen over de familie die hier woonde. Kleding - met
name typen, maten en gebruikssporen - kan veel vertellen over
leefmilieu, gezinsstructuur en sociale status van de mensen.
Zoals uit de bijdrage van J.G.M. Kistemaker blijkt, stond de
boerderij op een tevoren onbebouwd perceel; het huis was maar
kort in gebruik en er zijn geen blijken van verandering of
verbouwing. Het gaat hier dus om het zeldzame geval van een
groep vondsten, beperkt qua tijd, die aan de bewoners van één
huis toebehoord kunnen hebben. Deze conclusie verdraagt zich
goed met het feit dat al tijdens het wassen van de leervondsten, lang voordat de opgravingsgegevens beschikbaar waren,
het vermoeden rees dat het schoeisel afkomstig was van een
groep mensen van beperkte omvang en slechts een korte periode
bestreek.
Onder de schoenen komen slechts 3 verschillende soorten voor
(afb. 1, vooral type 1). Er is geen modeontwikkeling waarneembaar en er valt ook een zeer beperkt aantal verschillende
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maten vast te stellen. Deze verschijnselen staan in uitgesproken tegenstelling tot wat vastgesteld kan worden bij de
veel grotere hoeveelheid materiaal afkomstig uit het stadsafval gevonden langs de Marktenroute in Leiden. Daar konden 12
hoofdtypes onderscheiden worden, waarbinnen duidelijk modieuse veranderingen waarneembaar waren en een gelijkmatige
verdeling over de verschillende schoenmaten bestond. Deze
verschillen deden al dadelijk het vermoeden rijzen, dat het
materiaal uit het terrein ter plaatse van de voormalige Hartebrugschool het schoeisel van één gezin betreft.
Het is nog niet mogelijk precies te zeggen hoeveel leden deze
familie telde, maar het gaat in ieder geval om een man en
vrouw, en twee of meer kinderen, maar de mogelijkheid dat er
nog meer volwassenen (b.v. ouders) in het huis woonden, moet
voorlopig opengelaten worden. In elk geval bestaat aldus de
mogelijkheid een familie van nabij te bekijken.
De staat van het schoeisel laat zien dat deze familie het
niet breed had. De zolen zijn volledig doorgesleten; soms
zijn zelfs nieuwe stukjes ingezet, vooral bij de hiel, opdat
het bovenleer nog wat langer gebruikt kon worden.
Het voorblad van kinderschoenen is vaak opengesneden, om wat
meer ruimte aan groeiende voetjes te verschaffen, liever dan
een nieuw paar te kopen.

Echte schoenen (afb. 1, type 3) zijn zeldzaam, meest gaat het
om enkellaarsjes, in de 14de-15de eeuw typerend voor boeren
en arbeiders. Er zijn weinig tekenen van de toen heersende
mode van slanke schoentjes met lange spitse neuzen te bespeuren in de werkkleding van onze familie. Het is opmerkelijk
dat de weinige laag uitgesneden of opengewerkte schoenen
(afb. 2) op deze boerderij aan een man toebehoorden. Het enige kleine modieuze schoentje met lange spitse neus dat hier
gevonden is, is een tweedehands artikel, voor een bredere
voet geschikt gemaakt door het inzetten van extra stukjes in
zowel de zool als in het bovenleer.

afb. 2
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De mogelijkheid deze Leidse familie via het schoeisel te leren kennen, is nog niet uitgeput: er moet nog zorgvuldig gekeken worden naar de verspreiding van de vondsten en vooral
naar de verhouding tussen de verschillende schoenmaten in de
diverse kuilen. Pas dan zal zekerheid verkregen kunnen worden
over de omvang en samenstelling van dit gezin.

i a

Opmerkelijke vondsten zijn voorts nog twee versierde messcheden (afb. 3) en, uit één van de sloten die vooraf ging aan de
boerderij, een beurs (afb. 4 ) . Deze beurs is een stille getuige van een middeleeuws misdrijf: een schuine snede dwars
door alle lagen van het leer toont hoe een "borsesnider" de
beurs snel opensneed en de inhoud verwijderde.
Men kan aannemen, dat de lege beurs daarna in de sloot is
geworpen.

Afb.
Afb.
Afb.
Afb.

1
2
3
4

de drie meest voorkomende schoentypen
opengewerkt voorblad van een schoen 2:3 (foto IPP)
versierde messchede 2:3 (foto IPP)
leren beurs 2:3 (foto IPP)

drs. C. van Driel-Murray
Albert Egges van Giffeninstituut
Singel 453
1012 WP AMSTERDAM

afb. 3

afb. 4
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Gebr. Koolmoes en Struyk, Leiderdorp
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Ooijevaar B.V., Alkmaar
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Naast alle hierboven met naam genoemde personen en instellingen, danken wij de vele anderen die door hun medewerking hebben bijgedragen tot het archeologisch onderzoek.
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