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Gravensteen met gracht GAL PV 18827

TEN GELEIDE
Bij het verschijnen van de 8e jaargang van Bodemonderzoek in Leiden
plaatsen wij enkele kanttekeningen.
Ten eerste heeft de redactie tot haar genoegen mogen constateren dat
er toenemende belangstelling bestaat voor deze reeks jaarverslagen,
zowel bij ter zake deskundigen als bij het publiek. Steeds vaker ook
blijken publicaties uit deze jaarverslagen door andere auteurs te
worden geciteerd. De redactie heeft daarom gemeend, voor nu en in
het vervolg, voor de verslagen toekenning van een ISBN- en een ISSNnummer te moeten vragen, waardoor de publicaties nog toegankelijker
kunnen worden.
In de tweede plaats dient vermeld te worden dat dit jaarverslag voor
het eerst tot stand is gekomen onder directe verantwoordelijkheid
van de Directie Civiele Werken en dat, door wijziging in de structurering van het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Leiden, de leden-deskundigen van de Archeologische Begeleidingscommissie hierbij voortaan als redactieraad fungeren. Hierdoor blijft een wetenschappelijke toetsing van de inhoud gewaarborgd. De Directie Civiele Werken is
de leden van de Begeleidingscommissie zeer erkentelijk voor hun medewerking en hun zeer gewaardeerde adviezen.
De redactie hoopt dat door deze samenwerking de kwaliteit van de
jaarverslagen nog verder zal verbeteren en dat het ook in de toekomst mogelijk zal blijven deze reeks voor te zetten.

De redactie,

Burgemeester en Wethouders nemen de opgraving van de Witte Poort in ogenschouw

VERSLAG OVER HET JAAR 1985

H. Suurmond-van Leeuwen

Organisatie
Vanaf het begin van de jaren zestig wordt in Leiden archeologisch
(bodem)onderzoek verricht. Tot 1977 gebeurde dit alleen in de persoon van de toenmalige Directeur Gemeentewerken Ir. H.H. Vos, v r i j wel geheel buiten diensttijd en met zeer geringe financiële middelen. Begrijpelijk is dat in deze periode slechts zeer incidenteel
grootschalig onderzoek plaatsvond. Hij was overigens degene die de
aanzet gaf tot het budget dat thans voor archeologisch bodemonderzoek beschikbaar is.
In 1977 werd de Archeologische Begeleidingscommissie (ABC) opgericht
met als doelstelling het coördineren, stimuleren en begeleiden van
het archeologisch bodemonderzoek alsmede het doen verschijnen van
publicaties hierover.
Bij het ontbreken van een oudheidkundige dienst leidde dit bij de
uitbreiding van de werkzaamheden tot een situatie waarbij de uitvoering voornamelijk bij de Directie Civiele Werken kwam te liggen b i j gestaan door enige commissieleden. Op den duur bleek deze situatie
niet goed werkbaar.
In 1985 bleek het daarom gewenst orde op zaken te stellen en taken
af te bakenen. Uitgaande van het gegeven dat er de komende jaren
geen financiële middelen beschikbaar komen voor de aanstelling van
een stadsarcheoloog, werd door de ABC een structuurplan opgesteld.
Het college van Burgemeester en Wethouders kon zich hierin vinden
zodat de situatie thans als volgt is:
Het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Leiden is als taak toegevoegd
aan de Directie Civiele Werken. In de praktijk is deze uitvoerende
taak rechtstreeks onder het hoofd van die Directie geplaatst.
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De doelstellingen kunnen globaal als volgt worden samengevat:
Het, in overleg met de provinciaal archeoloog, initiëren en uitvoeren van Archeologisch Bodemonderzoek (het betreft hier steeds
noodonderzoek op die plaatsen waar het bodemarchief verstoord
dan wel vernietigd dreigt te worden) binnen de grenzen van de
gemeente Leiden.
Het publiceren van onderzoekresultaten in de vorm van een jaarverslag.
Het bewerken/conserveren en restaureren van mobiele vondsten.
Het tentoonstellen van deze vondsten in een ruimer kader door
middel van exposities.
Het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke resten
en/of het ter plaatse op enigerlei wijze markeren van de gevonden constructies.
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De jaarverslagen "Bodemonderzoek in Leiden" blijven op/in dezelfde
wijze en uitvoering verschijnen, zij het dat deze vanaf 1986 uitgaven van de Directie Civiele Werken Leiden zijn.
De Archeologische Begeleidingscommissie blijft bestaan. Voor samenstelling en taak van de commissie zie blz. 1 0 .

Huisvesting
In het verslag over het jaar 1984 werd vermeld dat wederom een nieuw
tijdelijk onderkomen voor het archeologisch bodemonderzoek betrokken
werd. Thans is een definitieve huisvesting voor het archeologisch
bodemonderzoek verkregen in de Stadswerf, Willem Barentszstraat 12
Leiden. Tel. 071-221889 of 254710 toestel 17.

Medewerkers
Mevrouw drs. E.V. Buitenhuis hield zich bezig met het bewerken van
vondstcomplexen, alsmede het restaureren en exposeren van bodemvondsten.
Mevrouw A. Meyknecht-van den Berg was in 1985 nog enige maanden bij
de Directie werkzaam ten behoeve van het restaureren en tekenen van
vondsten, speciaal die van het Agnietenklooster.
De heer drs. A.D.P. van Peursen begeleidde de werkzaamheden in de
stad. In nauw overleg met de betrokken opzichters werden de aangetroffen sporen van vroegere bewoning (bebouwing) vastgelegd, zowel
in tekening als op foto. Het betreft hier funderingen van gebouwen,
bruggen, walmuren, overkluizingen maar ook water- en beerputten.
Zonodig werden vondsten verzameld en grondlagen beschreven.
Mevrouw H. Suurmond-van Leeuwen nam de coördinatie en planning alsmede alle onvermijdelijke administratie voor haar rekening. Ook de
verhuizing en inrichting van de werkruimten voor het archeologisch
bodemonderzoek vergde dit jaar veel tijd.
De heer drs. P. Bitter (Zutphen) verrichtte gedurende 3 maanden een
onderzoek naar de vroegste bewoning van een terrein aan de Haarlemmerstraat hoek Spijkerboorsteeg, in verband met bebouwing van het na
sloop vrijgekomen terrein door C & A Nederland.
Alle bovenvermelde werkzaamheden werden verricht onder directe verantwoordelijkheid van het hoofd van de Directie ir. L. Barendregt.
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Publiciteit
Het college

van burgemeester

en wethouders

werd

rondgeleid

bij het

bodemonderzoek aan de Haarlemmerstraat en de Witte Poort.
Aan de Lakenfeesten die van 15 tot 27 juli in Leiden werden gehouden, werd medewerking verleend door het opstellen van enige vitrines
met bodemvondsten alsmede tekst- en fotopanelen.
In november hield de reizende tentoonstelling Romeinen langs de Rijn
halt in de Openbare Bibliotheek aan de Nieuwstraat. Aan 66 scholen
werd informatie gezonden over deze expositie die door wethouder J.A.
Peters werd geopend. In de hal van de bibliotheek werd een vitrine
met middeleeuws aardewerk opgesteld.
In de hal van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht werden regelmatig
in enige vitrines gerestaureerde bodemvondsten tentoongesteld.
Op verzoek werd in een scholengemeenschap een vitrine enige malen
ingericht met recente mobiele vondsten.
Aan een 60-tal studenten kunstgeschiedenis van de RUL werd een voordracht gegeven over het middeleeuwse gebruiksvoorwerp.
Voor leden van de Vereniging Echtgenoten van Hoogleraren werden
voordrachten gehouden over het oudheidkundig bodemonderzoek in Leiden en een rondleiding door de werkruimten gegeven.
Op 17 april werd open huis gehouden voor medewerkers van de gemeente
Leiden die bij de uitvoering van werken met het archeologisch bodemonderzoek werden geconfronteerd.
Aan het Leids Jaarboekje werd wederom meegewerkt in de vorm van het
schrijven van de archeologische kroniek.

Ontvangen en verstrekte bijdragen
In de kosten verbonden aan het archeologisch bodemonderzoek in het
terrein aan de Haarlemmerstraat hoek Spijkerboorsteeg wordt door de
Provincie Zuid-Holland ƒ 17.000,— bijgedragen. Ook C & A Nederland
maakte door een bijdrage van ƒ 10.000,— het onderzoek financieel
mogelijk na reeds voordien te hebben ingestemd met het onderzoek.
Aan het Instituut voor Prae- en Protohistorie te Amsterdam werd een
bijdrage van ƒ 11.400,— verstrekt om voorafgaande aan het bouwrijpmaken van het terrein nader onderzoek te doen naar de Romeinse bewoning in de Roomburgerpolder (castellum Matilo).

De Archeologische Begeleidingscommissie
De commissie was in het jaar 1985 als volgt samengesteld:
ir. L. Barendregt c.i., hoofd van de Directie Civiele
Werken Leiden;
dr. D.E.H, de Boer,
universitair hoofddocent van de vakgroep
middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit Leiden;
mr. W. Downer,
hoofd van de Directie Gemeentearchief Leiden;
drs. D.P. Hallewas,
provinciaal archeoloog voor Zuid-Holland van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.);
prof.dr. L.P. Louwe
directeur van het Instituut voor
Kooijmans,
Prehistorie der Rijksuniversiteit
Leiden;
ing. A.P. Pruissers,
veldgeoloog bij de Rijksgeologische Dienst;
H. Suurmond-v. Leeuwen, namens de vereniging Oud Leiden;
ir. H.H. Vos c.i.,
oud-directeur van de Dienst Gemeentewerken
Leiden
dr. A. Wassink,
namens
de
Archeologische
Werkgemeenschap
Nederland, afd. Rijnstreek;
drs. M.L. Wurfbain,
hoofd van de Directie Musea Leiden.
In verband met zijn pensionering als Gemeente-archivaris van Leiden
gaf mr. W. Downer te kennen zijn lidmaatschap van de commissie te
beëindigen. De commissie is hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan
het verrichte werk. De plaats van mr. Downer werd per 1 juli 1985
ingenomen door zijn opvolger als Gemeente-archivaris, mr. T.N.
Schelhaas.
Het dagelijks bestuur werd gevormd door de heer Vos, voorzitter, de
heer Barendregt, secretaris, en mevrouw Suurmond-van Leeuwen, 2e
secretaris.
De redactiecommissie voor Bodemonderzoek in Leiden bestond uit de
leden Barendregt, de Boer en Suurmond-van Leeuwen.
Werkzaamheden van de commissie:
De commissie belegde dit jaar slechts 4 bijeenkomsten die geheel
gewijd waren aan het opstellen en bespreken van een structuurplan.
/Het reglement voor de Begeleidingscommissie nieuwe stijl werd door
het College van B & W in haar vergadering van 10 januari 1986 vastgesteld.
De belangrijkste artikelen hiervan luiden:
1. De commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders op verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen terzake van het
archeologisch onderzoek binnen de gemeente Leiden.
2. De commissie verricht haar taak o.a. door:
a.
het in nauw overleg met de Directie Civiele Werken opstellen van een concept-beleidsplan m.b.t. het archeologisch
onderzoek.
b.
het adviseren terzake van de voorbereiding, uitvoering en
financiering van concrete onderzoeksplannen.
c.
het bijstaan en stimuleren van de Directie Civiele Werken
bij de voorbereiding van publicaties en/of tentoonstellingen betreffende in Leiden verricht archeologisch onderzoek.
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Projectenoverzicht

Algemeen
Ofschoon in kleine kring ruimschoots bekend, mag ook hier wel eens
worden gesteld dat de stad Leiden het grote voordeel heeft boven
vele andere steden, dat in 1975 door H.A. van Oerle het boek "Leiden
binnen en buiten de Singels" werd gepubliceerd. Dit standaardwerk is
een belangrijke steun bij het onderzoek in de oude binnenstad. Ten
behoeve van deze uitgave is zoveel historisch onderzoek verricht en
zijn ook zoveel gegevens en reconstructies in kaart gebracht, dat
bij grondwerkzaamheden in de binnenstad vaak al ongeveer bekend is
wat ter plaatse verwacht kan worden en daardoor vondsten sneller
geinterpreteerd kunnen worden.
Als voorbeeld moge dienen de vondst bij rioleringswerkzaamheden in
de Pieterswijk van enige schedels en van skeletresten middenin de
Papengracht. Van Oerle geeft op pag. 95-96 een reconstructietekening
van de Barbarakapel die ter plaatse van 1440-1575 heeft gestaan.
De begravingen konden daardoor, zonder tijdrovend onderzoek in het
Gemeentearchief behoeven te doen, worden toegeschreven aan het Barbaraklooster .
De projecten
Thans volgen, alfabetisch gerangschikt, de projecten waaraan aandacht werd besteed. In afb. 34 is voor de projecten, voorzover zij
binnen de singels gelegen waren, de locatie door een genummerde stip
aangegeven.
Van belangrijke onderzoeken in 1985 is een verslag in de vorm van
een aparte bijdrage opgenomen. Dit is eveneens het geval met een
project dat in 1984 werd uitgevoerd, maar waarvan de uitwerking van
het onderzoek eerst dit jaar gereed kwam.
1. Haarlemmerstraat 100

Ten behoeve van de bouw van het bedrijfspand voor C&A aan de Haarlemmerstraat werd een bouwput gegraven. Gedurende de maanden september en oktober
verrichtte de archeoloog Drs. P. Bitter
hier een onderzoek. Dit leverde een
groot aantal gegevens op over de bewoning in de vroegste periode nl. vanaf
het eind van de 13de eeuw.

Afb. 1 - Bodemvondsten Haarlemmerstraat 100

Aangetoond werden een werkplaats van
een leerbewerker (schoenmaker) en een
houtbewerker, terwijl een groot aantal
ijzerslakken doet vermoeden dat er ook
een smid zijn beroep uitoefende. Mestkuilen leverden aardewerkfragmenten die
een inzicht geven in het vroegste huisraad van de keuken terwijl een aantal
beerputten te restaureren voorwerpen
opleverde. De opeenvolgende haardplaatsen gaven aspotten uit opeenvolgende
perioden te zien.
Voor een uitgebreid verslag van deze
opgraving zie blz. 85.afb. 1 toont enige bodemvondsten.
2. Hoogstraat

In 1985 werd een begin gemaakt met de
restauratie van de Visbrug en de kelders onder de Hoogstraat. Het betreft
hier 6 kelders behorende bij panden aan
de Hoogstraat met een uitgang naar het
water van de Rijn, afb. 2.
Deze kelders zijn, tezamen met die van
de Oude en Nieuwe Gracht te Utrecht,
enig in hun soort. De bouwkundige staat
van de kelders was in de loop van de
jaren zo verslechterd dat alleen stutten niet meer voldoende bleek te zijn
en een grondige restauratie vereist was.
De kelders bestaan uit de zgn. oude
kelders, waarvan de bouwdatum niet bekend is, direct grenzend aan de woonhuizen en de nieuwe kelders die er in
1637 aan de waterzijde d.w.z. voor werden gebouwd, afb. 3.
Bij de restauratie in 1985 werden de
kelders ontgraven, de vloeren ca. 50
cm. verdiept en de gewelven hersteld.

Afb. 2 - Waterfront kelders
HflflHHBI
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Het ligt in de bedoeling dat de kelders
dienst zullen gaan doen als (onderdeel
van) winkelruimten, waartoe de stahoogte diende te worden vergroot. Te zijner
tijd zal via een trapje vanaf de Hoogstraat een drijvend
plankier kunnen
worden
bereikt
dat
een
wandelroute
langs de kelders gaat vormen. Bij de
restauratie
is
een
betonconstructie
vervaardigd die staande op stalen palen
de keldergewelven ontlast en als het
ware als een vrijliggend dak over de
kelders komt te liggen, afb. 4.
Archeologisch
onderzoek
tijdens
de
werkzaamheden was mede van belang om
een mogelijke datering van de bouw van
de oudste kelders te bepalen. Uit historische bronnen is bekend dat reeds in
de 13de eeuw bebouwing op dit -toen nog
grafelijke terrein-aanwezig is geweest.
Nadere gegevens over panden en hun bewoners zijn er vanaf de Ie helft van de
15de eeuw.
Afb. 3
Plattegrond
kelders

Afb. 4
Principe
ontlastconstructie
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Tijdens de restauratie werden scherven
verzameld uit de bodem van de diverse
kelders alsmede uit enige in de kelders
gebouwde (kleine) beerputjes.
Afb. 5 - Fragmenten van proto-steengoed

Afb. 6 - Steengoed kruikje met baardmanmaskers
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Materiaal van een 7-tal locaties leverde scherven vanaf het begin van de 14de
eeuw (proto-steengoed), afb. 5.
Aan de hand van het gevonden scherfma
teriaal, aangevuld met gegevens van
bouwsporen, lijkt het gewettigd aan te
nemen dat de gewelven van de kelders
zijn gebouwd als onderdeel van een grote brug lopend vanaf de Nieuwe Rijn tot
aan de Oude Rijn. De bouwdatum van de
Grote Brugge is op grond van historische bronnen te dateren kort voor 1327.
Aangenomen mag daarom worden dat de
keldergewelven derhalve in het 1ste
kwart van de 14de eeuw zijn gebouwd.
Uit één van de beerputjes kwam een inmiddels gerestaureerd steengoed kruikje
te voorschijn. Het 15 cm hoge kruikje
is vervaardigd in Keulen in de eerste
helft van de 16de eeuw en is voorzien
van een 24-tal baardmanmaskers afb. 6
en 7. (Determinatie G. Reineking-von
Bock).
Over de restauratie van de Visbrug en
de kelders Hoogstraat zal in 1986 een
door de gemeente Leiden uit te geven
publicatie verschijnen waarin door auteurs alle bouwtechnische, historische
en archeologische aspecten uitgebreid
worden beschreven.

Afb. 7 - Detail van afb. 6

3. Middelstegracht

Bij het bouwrijpmaken van een terrein
op de hoek van de Middelstegracht en de
Groenesteeg kwamen enige, reeds gedeeltelijk verstoorde, beerputten te voorschijn. Afb. 8 toont een uit put II
afkomstig houten plankje. De nog aanwezige spijkers en een ophanggat maken
het waarschijnlijk
dat dit
plankje
heeft gediend om pelgrimsinsigne(s) op
te spijkeren en vervolgens als aandenken aan de muur te hangen. Vgl. de beschrijving van G. de Bodt en J. Koldewey in Antiek 1985, nr. 4 pag. 241
waarin een plankje met insigne wordt
afgebeeld.

4. Minnebroersgracht

Bij werkzaamheden in het terrein tussen
de Minnebroersgracht en de Binnenoostsingel kwam in het restant van een
beerput een kannetje van rood aardewerk
te voorschijn, afb. 9 Dit soort kannetjes staat bekend onder de naam "Arnsterdammertjes". Ze zijn zeer stevig en
aan de binnenzijde voorzien van grove
ribbels en een zeer dikke bodem. Glazuur bevindt zich op de bodem, langs de
rand en op de schouder recht onder de
schenkopening.
In Amsterdam worden deze kannetjes frequent gevonden, elders slechts zelden.
In Leiden is dit het eerst bekende
exemplaar. De functie van deze voorwerpen is nog steeds onduidelijk. Mogelijk
zijn ze gebruikt als emballage bij de
suikerindustrie (stroop). Zie hiervoor
H.A. Heidinga. Aardewerk uit de Prinsengracht in "Ons Amsterdam" 1969 p.
1 7 4 — 185.

Afb. 9 - Amsterdammertje

Afb. 8 - Houten plankje (voor pelgrimsinsignes?)
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5. Nieuwe Rijn 84

Van het pand Nieuwe Rijn 84 werd enige
achterbebouwing gesloopt. Ter plaatse
kwam een aantal rechthoekige waterkelders van 2,50x1,22 m en 1,45 m hoog aan
het licht, afb. 10. Eind 16de eeuw was
hier de bierbrouwerij IN DEN ENGEL gevestigd. De datering van de kelders,
die in de bodem zijn behouden, komt
overeen met deze periode.

6. Paneras west

De rioleringswerkzaamheden in de Hooglandse
Kerkgracht,
Koppenhinksteeg,
Kaasmarkt, Middelweg en Moriaansteeg
werden oplettend gadegeslagen.
Vermeldenswaardige zaken kwamen nauwelijks aan het licht. Wel werd de overkluizing uit 1607 in de Hooglandse
Kerkgracht aangetroffen (afb. 11) evenals een enkele waterput. Voor de Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht werd een 17de eeuwse kruik uit
Westerwald als oppervlaktevondst aangetroffen (afb. 12).

Afb. 10 - Waterkelders Bierbrouwerij
IN DEN ENGEL
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Afb. 11 - Overkluizing
Hooglandse Kerkgracht

7. Pieterswijk

In het voorjaar van 1985 werd riolering
aangelegd c.q. vernieuwd in de kern van
de Pieterswijk, afb. 13. Aangezien het
hier een van de oudste delen van Leiden
betreft, werd besloten alle werkzaamheden op de voet te volgen. Drs. A.D.P.
van Peursen was in deze maanden daarom
dan ook een vertrouwde verschijning in
deze wijk.
Alle bodemsporen werden ingemeten, zoals funderingen, overkluizingen, waterputten, greppels en sloten etc. Omdat
het werk in een hoog tempo diende te
geschieden en omdat het niet in de verwachting ligt dat er de eerste tientallen jaren nog grondwerkzaamheden ten
behoeve van infrastructurele werken in
deze wijk zullen plaatsvinden, werd het
nuttig
geacht
letterlijk
alles wat
zichtbaar werd te beschrijven. Later,
na evaluatie, zou blijken dat ook een
aantal oninteressante zaken was vastgelegd.

Afb. 12 - Westerwald kruik
Afb. 13 - Rioleringswerkzaamheden Pieterswijk
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Afb. 14 - Detail kaart PETER BAST

Afb. 15 - Grape, 15de eeuw

Afb. 16 - Overkluizing Pieterskerkracht
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Ten behoeve van de riolering werd op de
meeste plaatsen niet veel dieper gegraven dan 1-2 m. Waarschijnlijk bevinden
zich op een dieper niveau nog meer bewoningssporen (zie G.P. Rodenburg en
H.H. Vos in Leids Jaarboekje 1966,
51-68). Deze werden echter niet bedreigd en daarom werd hiernaar uiteraard geen -onnodig- verder onderzoek
verricht.
De resultaten van alle tijdrovende inspanning waren helaas relatief gering
en onverwachte zaken kwamen niet te
voorschijn.
Van het onderzoek zijn de navolgende
zaken vermeldenswaard:
Herensteeg Loodrecht op de as van deze
steeg ca 3 m uit de Kloksteeg werd een
3,5 m brede overkluizing aangetroffen.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de
overkluisde Arkegracht is. Waar deze
wel toe behoord heeft en hoe de waterloop verder ging is niet bekend.
Pieterskerkhof Hier werd de noordelijke en westelijke zijde van de oude
kerkhofmuur teruggevonden. De noordelijke muur bleek verder naar het oosten
door te lopen dan staat aangegeven op
de kaart van Pieter Bast (1600), afb.
14. Aan de zuidzijde van de muur werden
vele
begravingen
aangetroffen.
Ter
hoogte van de Muskadelsteeg werden direct onder de grafkisten scherven van
Siegburg steengoed (+ 1400) aangetroffen.
Gerecht
Rond het Gravensteen werden
delen van de in 1670 gedempte gracht
aangetroffen. In de gracht bevonden
zich scherven van 17de eeuws aardewerk.
Muskadelsteeg
Midden in de Muskadelsteeg werd een beerput gevonden met
aardewerk te dateren in de Ie helft van
de 15de eeuw, afb. 15. Door de rioleringswerkzaamheden werd de put gedeeltelijk verstoord en is er geen sprake
van een gesloten vondst.
Papengracht
Skeletresten behorende bij
het voormalige Barbaraklooster werden
gevonden. Nabij het Gerecht kwamen de
muren van de voormalige Papengracht en
de "geboorte" van het gewelf van de
latere overkluizing aan het licht.
Pieterskerkgracht
De
nog
intacte
overkluizing, die na demping van de
gracht werd gebouwd, werd zichtbaar,
afb. 16.
Pieterskerk straat
Op de hoek met het
Pieterskerkhof noordzijde bleek zich
dicht onder het wegdek een dichtgezet
gewelf te bevinden, afb. 17. De steen-

formaten varieerden van kloostermop tot
klein formaat. In hoeverre dit gewelf
een voortzetting is van de overwelfde
gang waarvan het begin reeds eerder
werd aangetroffen (G.P. Rodenburg en
H.H. Vos in het Leids Jaarboekje 1966,
51-68) kon niet worden achterhaald.
8. Roomburg

Dit jaar werd voor de tweede keer een
proefonderzoek gedaan in de Roomburgerpolder naar bewoningssporen van de Romeinse vicus van Matilo. Het onderzoek,
dat gering van omvang was, werd noodzakelijk geacht omdat een terrein dat in
vorige jaren archeologisch van belang
bleek te zijn, in de loop van 1986 zou
worden vergraven. Zie voor een verslag
van het onderzoek van B. Klooster blz.
63-

9. Spijkerboorsteeg

Grenzend aan het opgravingsterrein van
C&A (zie artikel Drs. P. Bitter op blz.
85) werden aan de Spijkerboorsteeg enige pandjes gesloopt. Uit de bij deze
woningen behorende beerputten kwam enig
middeleeuws aardewerk, afb. 18. Voorts
werd afval van het vervaardigen van
paternosterkralen
aangetroffen,
afb.
19. Dit zijn plaatjes uit botten gezaagd waaruit de kralen werden geboord.
(Vgl. drs. H.L. Janssen, van Bos tot
Stad 1983). In een van de putten werd
een aantal 19de eeuwse Duitse importpijpen, zgn. Bordollo-pijpen, aangetroffen. Op blz. 79 beschrijft J. van
der Meulen deze vondst in relatie met
de bewoning van het pand waartoe de
desbetreffende put behoorde.

Afb. 17 - Gewelf, Pieterskerkstraat

Afb. 18 - Aardewerk, Spijkerboorsteeg

<c

Afb. 19 - Afval vervaardiging paternosterkralen
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10. Stevenshof

De heer L.A. den Hollander besteedde
veel tijd aan veldverkenningen in de
Stevenshofjespolder. In het kader van
het
bouwrijpmaken
van
deze
nieuwe
stadswijk Stevenshof werden rioleringen
gelegd, sloten gegraven en bouwputten
uitgediept.
Op verschillende plaatsen werden wederom fragmenten van ijzertijd— en inheems-Romeins
aardewerk
aangetroffen.
Alle vondsten werden ingemeten en profielen getekend. Echte nederzettingssporen werden nog niet gevonden, hoewel
de vele vindplaatsen van potscherven,
netverzwaringen en botten in dit gebied
erop duiden dat in de directe omgeving
kort voor en omstreeks het begin van
onze jaartelling bewoning is geweest.
De vondsten zullen, tezamen met datgene
wat inmiddels in 1986 te voorschijn is
gekomen (afb. 20), in het volgende
jaarverslag worden gepubliceerd.

11. Van der Werfstraat

Bij werkzaamheden op een terrein aan de
Van der Werfstraat achter het Meermanshof werden verspreide funderingen van
het 15de eeuwse klooster Nazareth aangetroffen, afb. 21. De muurresten waren
zeer fragmentarisch. Enigerlei reconstructie van een plattegrond was aan de
hand van het gevondene niet mogelijk:
er bleek nl. "geen touw aan vast te
knopen".
Het klooster van de Grauwe zusters
raakte omstreeks 1596 in onbruik, nadat
na het begin van de reformatie eerst
nog een aantal zusters die uit hun
klooster in Vlaardingen werden verdreven, hier tijdelijk onderdak vonden.
Alle funderingen werden verwijderd.

Afb. 20 - In de Stevenshofjespolder aangetroffen vlechtwerkwand, 1986
Afb. 21 - Zuidzijde kapel van het klooster Nazareth
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12. Witte Poort

Afb. 22 - Fundering ZO toren Witte Poort

&

&

&

&

In verband met het bouwrijpmaken van
het terrein Noordeinde hoek Rembrandtstraat werd een onderzoek verricht naar
de zuidoostelijke toren van de 15de
eeuwse Witte Poort waarvan in 1980 na
de afbraak van enige panden een deel
van de fundering zichtbaar werd.
Een groot deel van de torenfundering
(afb.
22)
alsmede
de
aangrenzende
stadsmuur (afb. 23) kon worden ontgraven en beschreven.
De juiste ligging was van belang voor
de constructie van de nieuwbouw die ter
plaatse verschijnt. De plaats van de
heipalen kon zo worden gekozen dat de
gevonden fundering intact onder het
beton bewaard bleef. Onze verre nazaten
kunnen, als de huidige panden worden
gesloopt, de resten van de Witte Poort
opnieuw aanschouwen.
Een rapportage van dit onderzoek door
Drs. A.D.P. van Peursen is te lezen op
blz. 29-

Afb. 23 - Fundering vestmuur nabij Witte Poort

*
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13. Zijlstraat

Afb. 24 - Drie molenstenen kollermolen
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Bij werkzaamheden in het terrein aan de
Zijlstraat (oz) waar de Firma Fontein
gevestigd was kwam een rond stuk metselwerk, afgedekt door een geheel vlakke hardstenen plaat met gefrijnde rand
en met cirkelvormige slijpsporen aan
het licht. Diameter metselwerk 200 cm,
diameter plaat 250 cm, dikte van de
plaat 12 cm.
Vervolgens kwam uit de erachter lopende
gracht een drietal molenstenen voor
gebruik in verticale stand te voorschijn, afb. 24. Diameter resp. 120,
120 en 105 cm, dikte 60 cm.
De kadastrale gegevens vermelden als
gebruik van het perceel o.m.: "paardentrasmolen". (Tras is een bestanddeel
van metselspecie dat vroeger alom gebruikt werd en dat in deze eeuw allengs
werd vervangen door Portlandcement).
De hardstenen plaat en de molenstenen
zullen tot de molen hebben behoord. Het
betreft hier een zgn. "kollermolen".
Afb. 25 laat de schematische werkwijze
van dit type molen zien.
De molenstenen zijn overgebracht naar
het molenmuseum De Valk.
In het terrein werden voorts enige
beerputten aangetroffen (zie ook blz.
24).

14. Mobiele vondsten

Bij de bovenvermelde werkzaamheden zijn
veel mobiele vondsten te voorschijn
gekomen.
In de Stadswerf werd veel tijd besteed
aan het bewerken van deze vondsten. Dit
houdt in dat de scherven worden gewassen, gepast en gelijmd en indien mogelijk gerestaureerd. De nieuwe - definitieve - behuizing biedt eindelijk de
gelegenheid deze werkzaamheden adequaat
uit te voeren.
Inmiddels houdt een kleine enthousiaste
groep vrijwilligers zich bezig met restauratiewerkzaamheden. Dit restaureren
is van belang om de Leidse burgers iets
te kunnen laten zien van datgene wat de
bodem heeft prijsgegeven. Veel aandacht
werd derhalve besteed aan het inrichten
van kleine wisselende exposities op
verschillende locaties.
Hieronder volgt de beschrijving van een
aantal voorwerpen dat in de afgelopen
periode werd gerestaureerd.

Werra keramiek. Deze schotel die een dansend bruidspaar
voorstelt is uitgevoerd in roodbakkende klei met figuren in
geel en lichtgroen. 0 34 cm. De schotel is gedateerd
1621. (De 16 is links van het bruidspaar en de 21 rechts
hiervan te zien) afb. 26. Deze schotels werden vervaardigd
in Hessen langs het riviertje de Werra (Duitsland).
Bodemvondst afkomstig uit de opgraving op het terrein van
het voormalige Agnietenklooster. Zie hiervoor het artikel
van R.M. van Heeringen in Bodemonderzoek in Leiden, 1984.
p. 83 e.V..

Afb. 26 - Hessische schotel met jaartal 1621
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Kom van rood aardewerk met standring, voorzien van 2 oren.
Slibversiering in de kleuren geel en groen. 0 15 cm.
H. 1\ cm. 17de eeuw, afb. 27.
Bodemvondst Agnietenklooster (zie boven).
Bordje van rood aardewerk op standring. Slibversiering
geel. 0 18i cm. 17de/18de eeuw, afb. 28.
Bodemvondst Agnietenklooster (zie boven).

in

Kopje van rood aardewerk op standring met een oor. Slibversiering in de kleuren geel en groen. 0 8i cm. H. 6i cm.
17de/18de eeuw, afb. 29.
Bodemvondst Agnietenklooster (zie boven).
Delfts blauwe - fayence - schotel. Aan beide zijden voorzien van tinglazuur. Deze in een koker gebakken schotel
toont een veelzijdige symmetrische rand met in het centrum
bloemmotieven met een bij. Het patroon is geïnspireerd op
Chinese landschappen. 0 35 cm. 17de eeuw, afb. 30.
Bodemvondst Agnietenklooster (zie boven).
Majolicaschotel met geometrisch patroon in de kleuren
blauw, geel en oranjebruin. Aan de bovenzijde zijn de beschadigingen door proenen zichtbaar. De achterzijde van de
schotel is voorzien van loodglazuur. 0 25 cm. Datering
17de eeuw, afb. 31.
Bodemvondst terrein Camerabioscoop aan de Hogewoerd.
Majolicaschotel met "schaakbord" patroon in blauw, afb.
32a. Aan de bovenzijde beschadigingen door proenen. De achterzijde is voorzien van loodglazuur en gesigneerd, afb.
32b. 0 24 cm. Datering 17de eeuw.
Bodemvondst terrein aan de Vrouwenkerkkoorsteeg.
Delftsblauw - fayence - bord aan voor- en achterzijde voorzien van tinglazuur, afb. 33. De schotel is in een koker
gebakken en toont bakbeschadigingen aan de voorzijde. De
voorstelling is die van een haan op een tak in blauw terwijl het lichaam van de haan heel lichtgeel van kleur is.
0 22 cm. Datering vermoedelijk 18de eeuw.
Bodemvondst uit de beerput op een terrein aan de Zijlstraat
(zie ook blz. 22).

Afb. 27
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Afb. 29

M st x M;
* v x se »e
, • si x ar st -

f« *!»î» v y w « %
» M„HL* * . . * * * •

•
Afb. 31

Afb. 32, achterzijde

Afb. 33

25

15. Vondstbewerking en documentatie
Buitenwerk in de vorm van opgravingen en veldverkenningen is het
facet van het archeologisch onderzoek dat de meeste aandacht
krijgt.
Exposities geven ook een beeld van de werkzaamheden op een archeologische afdeling zij het dat dit beeld zich veelal beperkt
tot de werkzaamheden van lijmen en restaureren van mobiele vondsten.
Het leeuwendeel van de tijd van de medewerkers van het Oudheidkundig Bodemonderzoek in de Stadswerf wordt echter besteed aan
het werken achter de schermen, zoals:
het beschrijven en registreren van al datgene wat te voorschijn komt;
het aanleggen en bijhouden van documentatie- en fotosystemen;
het verrichten van onderzoek ten behoeve van publicaties;
het voorbereiden van exposities;
het opzetten en toegankelijk maken van een - bescheiden bibliotheek;
het aanleggen van dossiers per wijk - of soms per straat en de archeologische vondsten in kaart brengen;
het wekelijks houden van werkbesprekingen waarin wordt
vooruitgelopen op de te verwachten (bouw)activiteiten in de
stad en waarop werkschema's kunnen worden afgesteld en prioriteiten opgesteld, dit laatste i.v.m. de - geringe - beschikbare gelden;
het onderhouden van contacten met archeologische instellingen en musea voor het uitwisselen van gegevens;
het verzorgen van het jaarverslag.
Aan vele van deze werkzaamheden kan door gebrek aan mankracht
helaas niet die aandacht worden besteed die nodig zou zijn,
waardoor inmiddels een flinke achterstand is ontstaan.
Kortom er is nog zeer veel werk, voor vele mensen en vele jaren!

Documentatie en registratie

M
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Naast reeds genoemde projecten werd aandacht besteed aan een aantal
kleinere projecten. In alle gevallen werden de aangetroffen funderingsresten, water- en beerputten, overkluizingen en waterlopen ingemeten en veelal gefotografeerd.
Deze projecten waren in hoofdzaak:
Rioleringsaanleg Geregracht. Bij deze aanleg werden nog delen
van de walmuren la.igs de Geregracht nabij haar westelijk einde
alsmede ter hoogte van de 4e Binnenvestgracht het noordelijk
landhoofd van een brug aangetroffen.
Sloop gebouwen vm. Citin aan het Levendaal 172.
-

-

Rioleringswerken in het terrein van de vm. vestiging van de Directie Reiniging, Havens en Warenmarkten aan de Noorderstraat.
Delen van de walmuren langs de vroegere 3de Binnenvestgracht
werden ter plaatse gezien. Bovendien was men attent op mogelijke
resten van de in 1950 afgebroken molen De Stier. Deze werden
niet opgemerkt mogelijk omdat de molen op de wal heeft gestaan
en de fundering tegelijk met het slechten hiervan is verwijderd.
Omlegging gasleidingen Gasunie ten westen van RW 4 en ten zuiden
van de spoorlijn Leiden-Woerden tbv. de aansluiting RW 11 op RW
4_. Ter plaatse van de sleuven van de nieuw gelegde leidingen
werd enig Romeins scherfmateriaal aangetroffen.
Bouwrijpmaken terrein vm. vestiging Perquin aan de Haagweg. In
het terrein bevonden zich resten van beschoeiingen.
Vernieuwen Morspoortbrug. Enig niet nader te definiëren metselwerk kwam direct ten westen van de Morspoort aan het licht.
Waarschijnlijk zijn dit resten van vroegere bruggehoofden.
Aanleg Willem van der Madeweg, ontsluitingsweg industrieterrein
Roomburg. Verspreid werd enig scherfmateriaal uit de Romeinse
tijd aangetroffen.
Vernieuwen Herenpoortsbrug. Juist ter plaatse van het nieuwe
zuidelijke landhoofd bevonden zich muurdelen van zwaar metselwerk. Het vermoeden bestaat dat deze tot de fundering van de
Herenpoort hebben behoord.
Aanleg stadsverwarmingsleidingen ten westen van de Marepoortsbrug. Bij deze aanleg werd een zeer forse muur doorbroken die
behoorde bij de in 1983 gevonden fundering van de (Tweede) Marepoort uit 1627.
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Afb. 34 - Locaties waar onderzoek plaatsvond

Ç
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De locaties v a n de b e l a n g r i j k s t e v a n deze p r o j e c t e n z i j n , v o o r z o v e r
b i n n e n de singels g e l e g e n , op a f b . 3 4 m e t stip a a n g e g e v e n . De o v e r i ge m e t e e n a s t e r i s k g e m e r k t .

Afbeeldingen:
a f b . 1, 5 t/m 9, 1 2 , 1 5 , 1 8 , 19
26 t/m 33

afb. 2, 10, 11, 13, 16, 17, 20,
22, 23
afb. 3 en 4

afb. 24 en 25
afb. 34

foto H. Suurmond-van Leeuwen
foto L. Barendregt
tekening Directie Civiele Werken,
Nieuwbouw Bruggen, M.C.W.M. van
Adrichem
foto A.D.P. van Peursen
tekening M.T.A. Barendregt op een
ondergrond van de Directie Civiele
Werken, Landmeten.

H. Suurmond-van Leeuwen
Stadswerf
Willem Barentszstraat 12
071-254710 tst. : 17
071-123766 (privé)
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GRAVEN NAAR DE RESTEN VAN DE 15de EEUWSE WITTE POORT TE LEIDEN

A.D.P. van Peursen

Inleiding
Na de sloop van het pand Noordeinde-Rembrandtstraat (westzijde) in
1980, kwam in het vrijgekomen terrein een deel van de zo-toren van
de Witte Poort aan het licht. Toen in 1985 de plannen om op dit terrein te bouwen concreet werden, moest, in verband met het bouwrijpmaken van het terrein, overgegaan worden tot een intensieve bodeminventarisatie .
Voor de aanleg van het riool in het Noordeinde (november/december
1985) werd een proefsleuf, waarvan de as ging door het middelpunt
van de inmiddels gevonden zo-toren loodrecht op de as van het Noordeinde, gegraven teneinde het tracé van het toekomstige riool zo te
bepalen, dat het riool tussen de fundamenten van de zoen no-toren
van de Witte Poort zou komen te liggen waardoor zo min mogelijk
sloopwerk behoefde te worden verricht en kosten bespaard.
In deze sleuf werd het fundament van de zo-toren aangetroffen terwijl in de sleuf voor het riool resten van (binnen)muren van de Witte Poort aan het licht kwamen en, meer in de richting van de Witte
Singel, een stuk van een keermuur. Deze keermuur is gebouwd ten behoeve van de toegang naar de poort na de aanleg van het bolwerk van
1592.
Omdat de meeste gegevens die aan het licht kwamen bij de bodeminventarisatie stroken met die welke door H.A. van Oerle worden gegeven
in zijn boek "Leiden binnen en buiten de stadsvesten" over de Witte
Poort is een samenvatting van de technische gegevens die bij de bodeminventarisatie werden verkregen opgenomen in (1).
Na enige historische gegevens m.b.t. het onderzochte terrein zullen
alleen de meest opmerkelijke zaken en gegevens aan de orde komen.
Hoewel niet iedereen met name kan worden bedankt maak ik voor enkelen een uitzondering. De heer Th. van Straalen, van de RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist), die veel informatie gegeven
heeft over specifieke constructies en vestingwerken in het algemeen.
De heren M. Been, J. Tolido en C. Wilharm, allen medewerkers van de
Directie Civiele Werken Leiden. De heren K. van Eijk en M. Baghwan
van Van Eijk B.V. Sloopwerken te Leiden en de vrijwilligers Yvette
Sableroles en Ronald Steenvoorde.
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Enige historische gegevens
In 1386 werd besloten tot de 3e stadsuitleg (het Nieuwland en Rapenburg) (2). Ter verdediging van de stad werd om de uitbreiding een
muur (de vestmuur) gebouwd aan de stadszijde van het Galgewater, de
Witte- en de Zoeterwoudsesingel.
Bij de toegangswegen werden stadspoorten opgericht. Een van de toegangen lag in de weg langs de Rijn naar het westen. Daar werd in
1426 (2) de Nieuwe Haagpoort gebouwd die later vernoemd werd tot
Witte Poort (3).
De poort bestond uit 2 zware ronde torens met daartussen twee eenvoudige toegangsdeuren. Ruim 70 jaar later werd de poort vergroot
door de bouw van nog twee ronde torens aan de westzijde (3).
De stadsmuur aan de zuidzijde van de Witte Poort werd waarschijnlijk
gebouwd rond 1450 (4). Aan de stadszijde van de muur lag de binnen-
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Afb. 1 - Principe ravelijn en bolwerk
Afb. 2 - Situatie van de gevonden funderingsresten
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vestgracht waarop na demping in 1877 de Rembrandtstraat is aangelegd
(5).
Tegen het einde van de 16de eeuw verandert de krijgstechniek: pijl
en boog verdwijnen en geschut met ijzeren kogels doet zijn intrede.
Uiteraard werden de verdedigingswerken daarop aangepast. De Witte
Poort werd dientengevolge volgens het principe van de Italiaanse
vestingbouw in 1573 voorzien van een ravelijn (6) dat in 1592 werd
verbouwd tot een bolwerk (7) (8) (afb. 1).
Wanneer de details van de kaarten van respectievelijk Johannes Liefrinck (1578), Pieter Bast (1600) J. Blaeu (ca. 1646) en C. Hagen
(1670) bekeken worden vallen de volgende zaken op.
Op de kaart van Pieter Bast (1600) is de zuid-west-toren niet erg
duidelijk aangegeven, mogelijk houdt dit verband met de aangelegde
keermuur ten behoeve van het bolwerk van 1592, dit in tegenstelling
tot de kaart van Blaeu waarop de 4 torens wel duidelijk aangegeven
staan.
Op de kaart van Hagen is duidelijk te zien dat de twee westelijke
torens afgebroken zijn. Bij een ingrijpende verbouwing van de Witte
Poort in 1650 zijn deze torens afgebroken (9). De kaart toont ook de
weg geflankeerd door keermuren door het bolwerk naar de inmiddels
in 1592 gebouwde buitenpoort (10).
In 1860 zijn ook de twee oostelijke torens met de andere in 1650
aangebrachte poortdelen afgebroken onder leiding van de architect
J.W. Schaap (11).
De resultaten van de bodeminventarisatie
Bij de opgraving en het leggen van het riool werd ongeveer de helft
van het fundament van de zuid-oost toren (A), van de Witte Poort,
stukken stadsmuur (C en D) ten zuiden van de poort, een deel van een
keermuur (E) en een gestraat vlak op + NAP - 2.20 m aangetroffen.
Van de noord-oost toren van de Witte Poort kon de ligging worden
vastgesteld. Afb. 2 geeft de onderlinge ligging en het opgravingsterrein te zien en de situering ten opzichte van het Noordeinde en
de Rembrandtstraat.
Een onderzoek naar de westelijke in 1650 afgebroken torens van de
Witte Poort leverde geen resultaat op.

De zuid-oost toren
Op basis van het aangetroffen deel kon de binnendiameter van de toren bepaald worden op 3.90 m. en de buitendiameter op 6.20 m
Het metselwerk was aan de bovenzijde 1.20 m dik, de steenmaat was
19,5x9,5x4 cm.
Aan de buitenzijde waren de uitmonding van de afvoer van het secreet
(toilet) afm. 40x30 cm (afb. 3) en de resten van een waterlijst
(afb. 4) duidelijk te zien. Onder de uitmonding is een duidelijke
aankoekingslaag te zien die een voortzetting vindt in het overige
blootgelegde deel van het fundament (afb. 5 ) . Deze laag had een grote hardheid.
De hoogte t.o.v. de onderzijde van het fundament bedraagt 1.40 m.
Het is mogelijk dat hier sprake is van valspecie.
De ontwikkelingen bij de bouw zouden dan zijn geweest dat de bouwput
nadat het fundament 1.40 m was opgetrokken, is aangevuld of beter
gezegd het fundament is aangeaard. De hoogte van 1.40 m strookt ook
redelijk met de hoogte die de metselaar nog kon bereiken vanaf de
bodem van de bouwput. Met het aanaarden werd bereikt dat minder
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Afb. 3 - De uitmonding van de overloop van de beerput
Afb. 4 - Het restant van de waterlijst
Afb. 5 - Torenfundament

Afb. 3

Afb. 5

Mi

Afb. 4
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overlast van water werd ondervonden en dat de metselaar nog zonder
steiger verder kon metselen. De specie die bij het verder metselen
naar beneden viel, de valspecie, zou dan de onderhavige rand vormen.
Binnen de toren bevond zich een (beer)put. Dit gegeven behoeft niet
in tegenspraak te zijn met de aanwezigheid van de afvoer van een
secreet.
Omdat een stortkoker in het muurwerk van de toren niet is aangetroffen is de situatie waarschijnlijk geweest dat zich vanaf het begin
van de bouw in de toren een (beer)put heeft bevonden die oorspronkelijk een overloop had in de gracht. Deze (beer)put met overloop werd
na de aanleg van het bolwerk in 1592 een echte beerput (zonder overloop) .
Voor deze stellingname is een aanwijzing dat van het materiaal uit
de afvoer en de torenvulling boven en rondom de (beer)put, dat gescheiden verzameld en bewaard is, er scherven zijn die aan elkaar
passen.
Van de waterlijst waren slechts drie blokken aanwezig. De lijst lag
op + NAP + - 0.60 m.
Vanwege de grondwaterstand was het helaas niet mogelijk om de fundering te onderzoeken. Om toch enigszins een idee te krijgen over de
aard van de fundering van de toren is op die plaatsen waar het mogelijk was geprikt met een stootijzer. Hierbij werd wel de onderzijde
van het metselwerk vastgesteld, NAP - 2.99 m, maar werd overigens
geen weerstand gevoeld
In hoeverre de toren toch gefundeerd was door middel van palen, een
balkroosterwerk, een combinatie van beide of dat de toren op staal
stond behoort nog tot de mogelijkheden. (Op staal wil zeggen dat de
onderste rij stenen direct op de ondergrond, hier kleilaag, liggen.)
Tegen de zuid-oostzijde van het fundament was nog duidelijk de rest
van een oude huis- of keldervloer te zien. Dit maakte waarschijnlijk
deel uit van de portierswoning die in 1650 op deze plaats werd gebouwd (12). De vloer bestond uit enkele lagen steen met daarop één
laag plavuizen. Dit geheel rustte op houten balken, die op een uitkraging van de toren steunden.
In de noord-oosthoek van het terrein werd een tonput, bestaande uit
twee op elkaar gestapelde tonnen gevonden. Vanuit deze tonput liep
een houten goot in westelijke richting (zie afb. 6 ) . Het einde van
de goot lag op een niveau van NAP - 1.27 m. Uit de vulling van de
tonput kwamen enkele, niet voor datering bruikbare, scherven.
^ j / ' v - - f ' - k % Afb. 6 - De tonput met houten goot
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Gelet op de hoogteligging van de goot moet de tonput dateren van
voor de aanleg van het bolwerk, dus voor 1592 (8). Heel waarschijnlijk gaat het hier om een afwateringssysteem met een soort bezinkbak
(de onderste ton). Dit verklaart dan ook het schuin aflopen (10 cm
hoogteverschil) van de houten goot in westelijke richting.
Het is in ieder geval duidelijk dat dit afwateringssysteem niet
heeft kunnen behoren bij de portierswoning die bij de verbouwing van
1650 aan het poortcomplex is toegevoegd, omdat toen het bolwerk
reeds aangelegd was (8). Door de aanleg van het bolwerk was afvoer
door middel van het gootje niet mogelijk (op basis van de bekende
gegevens).

De noord-oost toren
Ten noorden van de zuid-oost toren (A afb. 2) is direct onder de
wegconstructie slechts de zuidelijke ronding van de noord-oost toren
(B afb. 2) aangetroffen. De situatie liet geen verder onderzoek toe.
Uit reconstructie valt te concluderen dat de afstand tussen beide
torens + 6,5 m bedroeg. De doorgang zal in de oorspronkelijke situatie wel smaller geweest zijn, en zeker na de verbouwing in 1650 gezien de gevonden resten van binnenmuren.

De vest- of stadsmuur
Van de stadsmuur zijn twee verschillende delen aangetroffen (C en D
afb. 2 ) . Deel C sluit aan op de zuid-oost toren van de Witte Poort.
Het is (op NAP - 2.06 m) ca. 90 cm hoger gefundeerd dan de toren.
Het was van NAP - 1.73 m tot NAP - 2.06 m met een koude voeg op de
uitkragende randen van de fundering van deze toren (A) gemetseld
evenals de aansluiting op het hoger gelegen metselwerk van de toren.
In de muur opgenomen waren twee balken die droegen op de fundering
van de toren en zo min of meer de muur afschoorden. Mogelijk is hier
sprake van een overgangsconstructie in de funderingsdiepte. De muur
bestond uit steen met afm. 19,5x9,5x4 cm.
Betwijfeld wordt of hier sprake is van een deel van de vestmuur.
Mocht het toch een deel van de vestmuur zijn geweest dan is het wellicht een deel van een muur die tegelijk met de toren is gebouwd en
zich verder in dezelfde richting heeft uitgestrekt en dat bij de
latere bouw van deel D is ingekort tot hetgeen nu nog rest. In dat
geval is deel C ouder dan deel D.
Het is ook mogelijk dat deel C geen onderdeel van de vestmuur is
geweest maar een latere toevoeging bij de verbouwing in 1650.
De situatie is alles bij elkaar genomen zodanig onduidelijk dat
voorzichtig gesteld wordt dat deel C geen onderdeel van de stadsmuur
kan hebben uitgemaakt.
Deel D sloot onder een hoek aan op deel C. De muur is over een lengte van 13.75 m waargenomen. Zoals op de verschillende afbeeldingen
te zien is, (let op de hoogtematen .') is de bovenzijde van deze muur
erg verstoord door recente bouwactiviteiten. Het was bij het punt
van samenkomst met deel C vrijwel op gelijke diepte gefundeerd als
dat deel terwijl de aanlegdiepte in zuidelijke richting toenam tot
(voor
zover
waargenomen)
NAP - 2.57 m.
De
steenmaat
was
20,5x10,5x4,5 cm. De westzijde van de muur was over de onderste meter vanaf het punt van samenkomst met muur C tot zover kon worden
waargenomen, d.i. een lengte van 11.50 m, zgn. "schoon"werk. De
steen was geel van kleur, dit in tegenstelling tot de overige die
een rode kleur had, afm. 20x8,5x4 cm en in verband met de rode steen
gemetseld.
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In de noordgevel van het pand Rembrandtstraat 3 is een scheurenpatroon aanwezig dat doet vermoeden dat de muur ook daar nog aanwezig
is.
Het meest opmerkelijke aan dit deel D (afb. 7) waren wel de verschillende reparaties. Bekend is dat de stadsmuren in Leiden regelmatig instortten en gerepareerd werden maar dit is de eerste maal
dat een reparatie gezien is. Wel is er al eerder een reparatie aan
een wal c.q. kademuur gevonden (13).
Vanaf doorsnede b (zie afb. 8) naar het zuiden toe was de oorspronkelijke muur verbreed door een richel aan de oostzijde (de stadszijde) van de muur (afb. 9 ) . Deze richel was gemaakt van rode baksteen
(20x9x4 cm) in tegenstelling tot de rode baksteen van de muur zelf
(20x10.5x5 cm).
Afb. 7 - Stadsmuur en zuid-oost toren

Afb. 9 - De reparatie van de
stadsmuur aan de oostzijde
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Afb. 8 - Vereenvoudigde weergave van de veldtekening
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A a n de w e s t z i j d e w a s de muur ook v e r b r e e d m a a r dan v a n a f d o o r s n e d e c
(zie a f b . 8 ) . V a n a f dat punt stond er over e e n lengte v a n 2 m e e n
steunmuur t e g e n de m u u r a a n m e t een koude v o e g . O p één punt w a s deze
s t e u n m u u r ingekast in de m u u r ( a f b . 1 0 ) . O o k hier w a s er sprake v a n
v e r s c h i l l e n d e s t e e n m a t e n . D e stadsmuur w a s op dit punt o p g e b o u w d uit
rode b a k s t e e n a f m . 2 0 x 9 x 4 . 5 cm, terwijl de steunmuur opgebouwd w a s
van rode b a k s t e e n m e t a f m e t i n g e n 18.5x9x4 cm.

Het g e s t r a t e v l a k op N A P - 2.20 m
O p m e r k e l i j k is dat zich aan de zijde v a n het "schone w e r k " aan m u u r deel D v a n g e l e b a k s t e e n op g e m . N A P - 2.20 m' e e n g e s t r a a t o p p e r vlak bevindt.
Dit " s t r a a t j e " is w e l de m e e s t o p m e r k e l i j k e vondst v a n deze b o d e m i n v e n t a r i s a t i e . Het gaat om e e n laag g e l e , op h u n kant l i g g e n d e , b a k steen (19x9x4 c m ) h a l f s t e e n s g e s t r a a t . Deze gele steenlaag lag ten
z u i d e n v a n het torenfundament A e n ten w e s t e n v a n de m u u r d e l e n C e n
ü , zie a f b e e l d i n g 8.
H e t m e e s t o p v a l l e n d e w a s de diepe ligging v a n dit " s t r a a t j e " , n a m e lijk op e e n diepte v a n 2.40 tot 2.22 m - N A P . Op a f b e e l d i n g 8 is de
b e g r e n z i n g v a n het " s t r a a t j e " aan de zuid-west zijde v a n h e t f u n d a m e n t door m i d d e l v a n e e n h o u t e n k a n t p l a n k goed te z i e n . A f b e e l d i n g
11 toont h o e h e t " s t r a a t j e " tegen de stadsmuur a a n l i g t , terwijl op
a f b e e l d i n g 12 d u i d e l i j k te zien is dat de gele b a k s t e e n l a a g o n r e g e l m a t i g v e r z a k t i s . Deze o n r e g e l m a t i g e v e r z a k k i n g wordt v e r o o r z a a k t
door h e t feit d a t h e t " s t r a a t j e " steunde op e e n u i t k r a g i n g v a n het
torenfundament.
Afb. 11 - Het "straatje" tegen de stadsmuur
Afb. 10 De reparatie van de stadsmuur aan de westzijde
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Afb. 12 - Het "straatje" tegen de zuid-oost toren
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De lintvoegen waren niet overal hetzelfde gericht, terwijl ook een
soort molgoot in het midden (?) aanwezig was (afb. 13).
Op deze gele baksteenlaag werd een dik pakket opgebrachte grond aangetroffen mogelijk deels van het bolwerk uit 1592.
Omdat deze grond heel goed (deels) van elders aangevoerd kan zijn,
is het gevonden scherfmateriaal niet bruikbaar voor een eventuele
datering met betrekking tot één van de fasen van de Witte Poort.
Deze gedachte wordt versterkt door de vondst van enkele Proto-Steengoed scherven. Deze scherven zijn te dateren rond 1350, dus voor de
bouw van de poort. De meest opvallende vondst uit de opgebrachte
grond was een stukje menselijke schedel.
Onder de gele baksteenlaag was een natuurlijke afzettingslaag (afwisselend klei- zand-pakketjes) aanwezig.
Conclusies
De bodeminventarisatie is van groot nut geweest. Doordat de ligging
van de verschillende funderingsresten precies bepaald werd, kon
hiermee rekening gehouden worden bij het maken van het heiplan voor
de palen van de te bouwen woningen zodanig dat de funderingen niet
behoefden te worden verwijderd.
Dat de funderingen konden worden gespaard heeft twee grote voordelen:
1. Omdat de funderingen niet gesloopt hoeven te worden kan op de
sloopkosten bespaard worden.
2. De funderingen blijven beschikbaar voor toekomstig archeologisch
onderzoek.
De gele baksteenlaag op NAP - 2.20 m (het "straatje") roept door de
relatief diepe ligging vragen op. In ieder geval is deze gele baksteenlaag na de bouw van de toren aangelegd omdat het op de versnijdingen van de torenfundering rust.
De diepe ligging van het "straatje" zal in ieder geval voor een deel
veroorzaakt zijn door klink. Daarnaast is er echter ook sprake van
stijging van de waterstand in de loop der eeuwen (14).

Afb. 13 - De molgoot in het "straatje"
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Op een andere plaats in de naaste omgeving zijn bewijzen gevonden
voor de stijging van de waterstand in de loop der eeuwen. Bij de
Pelikaanstoren n.l. zijn schietgaten waargenomen waarbij de schutter, met de huidige waterstand, in het water zou staan. Deze situatie is niet echt voor de hand liggend.
Naar de functie van het "straatje" valt alleen maar te gissen, maar
te denken valt aan de volgende functies die al dan niet tegelijkertijd vervuld werden.
Ie Een werkterrein: de aanleg van een werkterrein was bij het bouwen en zeker onder natte omstandigheden heel gebruikelijk. Opvallend echter is dat dit vloertje op de versnijdingen van de
toren rust en dat het niet rond het gehele torenfundament loopt.
Mogelijk is het alleen gebruikt bij de bouw van de vestmuur.
2e Het is een wedplaats voor paarden geweest, of heeft dienst gedaan als aanlegplaats voor bootjes. Dit alles wel voor 1592
(aanleg van het bolwerk).
Wel zijn twee andere zaken duidelijk geworden in verband met deze
gele baksteenlaag. Dit "straatje" ligt op een natuurlijke ondergrond, en het zal snel in de vergetelheid zijn geraakt want diegenen
die de ton (1) geplaatst hebben moeten niets van het "straatje" afgeweten hebben (15).

Noten
(1)

In deze noot komen de meer technische gegevens met betrekking tot de bodeminventarisatie aan de orde. Alle coördinaten hebben betrekking op afbeelding 8 (de coördinaten zijn
afgerond op hele getallen en letters).
De tonput (coörd. 1,Q afb. 5) in de noord-oost hoek van het
terrein bestond uit twee op elkaar gestapelde tonnen. De
buitendiameter van de tonput was 42 cm. De onderste ton was
66 cm hoog terwijl van de bovenste ton nog 53 cm over was.
De houten goot had een overgebleven lengte 236 cm en liep
in westelijke richting 10 cm af. Van een afdekking, die
eventueel aanwezig was, is niets teruggevonden.
Ten zuiden van deze tonput waren nog resten van donkere
verkleuringen (afvallaag, mestkuil ?) te zien die erg verstoord waren door recente bouwactiviteiten. Op sommige
plaatsen was hoogstens nog 10 cm over. Uit deze verkleuringen kwamen wat scherven die te dateren zijn aan het einde
van de 14de eeuw (o.a. Steengoed type Langerwehe met spaarzaam loodglazuur met koperoxide).
Ten noorden van de houten goot bevond zich een voormalig
straatniveau van rode baksteen met de afmetingen 18x8x4 cm
(coörd. 1-5, P-Q).
In de zuid-west hoek van het terrein bevond zich een waterput met een buitendiameter van 124 cm.
Hoewel door middel van een proefsleuf in noordelijke richting wel de positie van de noord-oost toren (B) (coörd.
6-13, O-F) bepaald kon worden, kon hieraan geen onderzoek
gedaan worden om de respectievelijke diameters te bepalen.
Daarom is op afbeelding 8 deze toren door middel van een
onderbroken lijn aangegeven. Op dezelfde afbeelding zijn de
posities van het stortgat (coörd. 9-10, O-R) en de waterlijst (coörd. 11-12, P-Q) weergegeven.
Ten zuid-westen van de zuid-oost toren bevond zich een houten ton (de coörd. 10-12, S-U). Aan de noordkant was deze
ton verstevigd met stenen en houten planken. De ton had een
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diameter van 84 cm en stond opmerkelijk genoeg slechts
10 cm boven de gele baksteenlaag.
In de rioolsleuf meer in de richting van de Witte Singel
werd een stuk keermuur aangetroffen, coörd. 44-53, I-N.
Deze keermuur heeft behoord bij het bolwerk (1). Het gevonden stuk keermuur maakte een flauwe bocht en liep in dikte
uit van 1 m naar 2 m.
van Oerle, H.A., Leiden binnen en buiten de stadsvesten,
Leiden 1975 dl. I, 272
ibidem en a.w. dl. I, 273
ibidem en a.w. dl. I, 251 e.v.
Driessen, G.L., Leidsche Straatnamen, Leiden 1929, 139
van Oerle, H.A., a.w. dl. I, 332
ibidem en a.w. dl. I, 341
ibidem en a.w., dl. II kaart 42
ibidem en a.w. dl. I, 377
ibidem en a.w. dl. I, 342
Zie de gegevens van J.W. Schaap in het Gemeente-Archief
Leiden onder andere de nummers 1201.9 en 1201.10.
van Oerle, H.A., a.w. dl. I, 379
ibidem en a.w. dl. I, 253 - 254
van Oerle, H.A., en H.H. Vos, "De Leidse Waterkant", in:
Bodemonderzoek in Leiden, Jaarverslag 1980, Leiden 1981, 35
- 38, spec. afb. 2 en 3
Klein, P., "Nederland zal in zee verdwijnen", in: HN-Magazine, Jaargang 42 nr. 12 29 maart 1986, 20 - 23
De heer mr. T.N. Schelhaas verstrekte veel informatie
vanuit het Gemeentearchief Leiden terwijl ir. L. Barendregt
veel technische informatie gaf.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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(13)

(14)
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EEN GLASVONDST IN DE CLARENSTEEG TE LEIDEN

E.V. Buitenhuis

Inleiding
Glas wordt niet vaak in archeologische bodemvondsten aangetroffen.
Bovendien vindt men meestal hoofdzakelijk fragmenten. Niet alleen de
broosheid van het materiaal speelt hierbij een rol, maar ook het
feit, dat glas een kostbaar gebruiksgoed was en dientengevolge in
geringe mate gebruikt werd.
Toen men in oktober 1984 in de Clarensteeg op twee beerputten stuitte, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid glas werd aangetroffen die
zeer gevarieerd van samenstelling bleek, vormde deze vondst dan ook
aanleiding voor een gericht onderzoek.
Hoewel het zwaartepunt van de studie bij het glaswerk lag, werd het
overige m a t e r i a a l , dat voornamelijk uit aardewerk bestond, eveneens
in het onderzoek betrokken. Enerzijds kon op deze manier een zo v o l ledig mogelijk beeld ontstaan van de vondst als geheel, anderzijds
kon het overige materaal dienen als vergelijkingsmateriaal bij de
inventarisatie van het g l a s , wat met name bij de datering vaak een
hulpmiddel bleek.

Beschrijving van de vondst

LQ

De plaats waar de bodemvondst werd aangetroffen, behoorde tot een
terrein aan de Clarensteeg, gelegen tussen de Jan Vossensteeg en de
Lange M a r e , waar op dat moment oude bebouwing werd gesloopt.
De beerputten die het archeologisch materiaal bevatten bevonden zich
in de percelen van de panden Clarensteeg nr. 9 en nr. 11. Beide p u t ten hadden een ronde vorm en een doorsnede van resp. 1 m en 2,20 m.
In afb. la is de situatie van de putten aangegeven. Een detail van
de stadsplattegrond van Leiden (afb. lb) toont de ligging van de
beide percelen.
Het materiaal, dat men in de putten aantrof, bestond voornamelijk
uit 17de en 18de eeuws materiaal: gebruiksaardewerk (roodbakkend en
witbakkend aardewerk, evenals Delftswit- en -blauw a a r d e w e r k ) , glas
(waaronder bierglazen, enkele kelkglazen, apothekersflesjes en fragmenten van roemers) en diversen, zoals kleipijpen, tegels en enkele
tinnen lepels.
Alvorens uitvoerig in te gaan op het gevonden glas worden de overige
vondsten kort behandeld.
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Aardewerk
Het aardewerk bestaat voor het grootste deel uit onversierd roodbakkend aardewerk, dat behoorde tot een gemiddeld huishouden: testen,
papkommen, grapen, steelpannen, olielampjes en zalfpotjes. De meeste
stukken zijn zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde volledig geglazuurd. Enkele voorwerpen bezitten een engobe- of ringeloorversiering. Een klein gedeelte van het aardewerk bestaat uit witbakkend aardewerk: enkele grapen en kommen, een tuitpot en een blaker.
Alle stukken zijn in een lichtgele kleur geglazuurd.
Aan de hand van de techniek en de stijl van het aardewerk, bestaande
uit een verfijnde behandeling van het materiaal, een gedetailleerde
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Afb. 1a - Situatie beerputten glasvondst 1984
Afb. 1b - Detail stadsplattegrond Leiden 1830 en 1984
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en regelmatige versieringswijze en een ontwikkelde vormgeving, wordt
het aardewerk aan het einde van de 17de eeuw gedateerd.
Het Delfts aardewerk valt uiteen in een deel, dat onversierd en wit
van kleur is en een deel, dat beschilderd is met motieven en voorstellingen in blauw en paars gekleurde tinten.
Het Delftswit aardewerk bestaat uit een groot aantal platte borden,
een schoteltje, een mosterdpotje met deksel en enkele fragmenten.
Deze stukken kunnen gedateerd worden in de tweede helft van de 17de
eeuw.
In het begin van de 17de eeuw begon men het majolica te verfijnen
teneinde de concurrentie van het Chinees porcelein te kunnen weerstaan. Zo ontstond een nieuw soort aardewerk, dat in de 17de eeuw
wel 'porceleyn' werd genoemd. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor de
term fayence.
Ook in de vormen en versieringsmotieven toonde zich de invloed vanuit China: theekommetjes en schotels met patronen van bloem- en
bladwerk en landschappelijke elementen, die typisch Chinees zijn.
In het gevonden Delftsblauw aardewerk zijn deze kenmerken duidelijk
aanwezig. Een grote schotel is versierd met een symmetrisch randpatroon en een waterpartij in het medaillon (een zgn. Wan-Li décor);
een groot aantal theekommetjes met gedeeltelijk bijbehorende schoteltjes is versierd met bloem- en bladmotieven en geometrisch bandwerk. De vogels en eenden, de waterplanten en rotspartijen en de
enkele Chinese figuur, zijn motieven, die het Chinees porselein
sierden en die door Hollandse kunstenaars werden overgenomen in hun
streven het Chinees porselein te imiteren.
Het gevonden Delftsblauw aardewerk wordt vanwege de Chinese invloed
gedateerd rondom het midden van de 17de eeuw.

Diversen
Naast het glas en het aardewerk bestaat de vondst voor het overige
uit voorwerpen, die zowel wat techniek en materiaal, als ook wat
gebruikersfunctie betreft sterk uiteen lopen.
Vermeldenswaard zijn twee tinnen lepels, vermoedelijk uit de eerste
helft van de 17de eeuw, een oliekruikje van Duits steengoed, drie
Delftsblauwe tegels, een benen kämmetje en een groot aantal kleipijpen, waarvan enkele gemerkt zijn. Een pijpaarden beeldje stelt een
mannefiguur voor, waarvan het hoofd ontbreekt. De figuur draagt een
lendedoek en heeft om zijn hals en beide polsen een kralenketting.
Wie de figuur uitbeeldt en of het beeldje een religieuze functie
had, is niet bekend.

Glas
Historische ontwikkelingen
Alvorens de glasvondst te beschrijven wordt kort ingegaan op historische ontwikkelingen van de glasindustrie, die de produktie in Holland beïnvloed hebben, voor zover deze voor de vondst van belang
zijn.
In het glaswerk, dat vanaf het begin van de 16de eeuw ten noorden
van de Alpen vervaardigd werd, zou men twee groepen kunnen onderscheiden: het gevolg van twee tradities van glaskunst, die gedurende
lange tijd naast elkaar bleven voortbestaan. Enerzijds de traditie
van de glashutten in de bosrijke gebieden van o.a. Bohemen en Lotharingen en anderzijds de traditie van glasateliers, gesticht in
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verschillende steden door Italiaanse kunstenaars.
Het glas dat in de 'Waldhütten' in de bosrijke streken van met name
Duitsland vervaardigd werd, was sober van vorm en decoratie, ondoorzichtig en bezat een groene kleur, die ontstond door het gebruik van
kaliumhoudende as van beuken en varens. De verzamelnaam voor dit
glas is 'Waldglas'. Rondtrekkende kooplieden verhandelden het glaswerk met naburige landen, waaronder de Nederlanden.
Onder leiding van Italiaanse glasblazers, voornamelijk afkomstig uit
Murano en Altare, die de produktiecentra in verscheidene steden
leidden, werd daarnaast glas gemaakt, dat sterk onder invloed stond
van de Italiaanse glaskunst. Vorm, kleur en versieringstechnieken
gingen grotendeels terug op Italiaanse voorbeelden. Dit glas, dat
doorzichtig en helder was, noemde men glas 'a la façon de Venise'.
De helderheid, die men in Italië verkreeg door het gebruik van zeewieras, werd het belangrijkse kenmerk van dit glas. Ondanks het
feit, dat men deze grondstof niet ter beschikking had, trachtte men
met behulp van andere middelen een dergelijke helderheid van het
glas te bereiken.
Voor de ontwikkeling van de glaskunst in de Nederlanden speelden de
Italiaanse glaskunstenaars een belangrijke rol. Zij leidden de eerste hutten die o.a. in Antwerpen, Luik, Middelburg en Amsterdam in
de tweede helft van de 16de eeuw gesticht werden en droegen hun vakkennis over op plaatselijke ambachtslieden.
Ondanks de snelle toename en bloei van de glashutten bleef de import
van Venetiaans glas bestaan. Onderscheid tussen het uit Italië afkomstige glas en het glas dat hier te lande 'à la façon de Venise'
geproduceerd werd, is vaak moeilijk te maken. Het laatstgenoemde is
meestal iets minder verfijnd van vorm en decoratie en geeft daardoor
een grovere indruk.
Gedurende de gehele 17de eeuw bleef de Italiaanse glaskunst in de
Nederlanden de toon aangeven: de leiding van het glasbedrij f was in
handen van Italiaanse glasblazers en het grootste deel van het geïmporteerde glas was afkomstig uit Italië.
Aan het eind van de 17de eeuw traden er echter enkele veranderingen
op in de organisatie van het glasbedrijf en speelden twee andere
landen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Hollandse glaskunst: Frankrijk en Engeland.
Het Edict van Nantes in 1687 bracht vele Franse kunstenaars ertoe
een nieuw onderkomen in de Nederlanden te zoeken. Onder hen bevonden
zich ook enkele glasblazers en de glashutten die vanaf deze tijd
gesticht werden stonden vaak onder Franse leiding. Nieuwe technieken
en decoratieschema's deden hun intrede en de Franse glastraditie
liet haar invloed gelden.

De uitvinding in Engeland van het loodglas, omstreeks 1680, was
eveneens van grote invloed. Het kleurloze, bergkristalachtige glas,
dat verkregen werd door extra toevoeging van lood benaderde het
doorzichtige fijne Italiaanse glas en was tegelijkertijd sterker,
zodat men meerdere versieringstechnieken kon toepassen. De Engelse
glasindustrie maakte door deze uitvinding enorme opgang en al snel
ontstond er een grootscheepse export van Engels glas naar het vasteland. Onder leiding van Engelse glasblazers, die zich in de Nederlanden vestigden, maakte men ook hier het Engelse loodglas, dat
'flint glass à l'anglaise' genoemd werd.
In Holland gebruikte men dit loodglas met name voor het graveren van
glas.
Een overzicht van de literatuur, die voor deze korte historische
schets gebruikt werd, vindt men op p. 54.
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Detail schilderij Jan Steen
'Soo de ouden songen, soo pijpen de jonghen' Mauritshuis, 's-Gravenhage.
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Beschrijving van het glas
A.

Glazen

1.

Cylinderglazen (cat.nr. 1 t/m 9 ) .
Een groot aantal hoge cylindervormige glazen werd vermoedelijk
gebruikt als bierglazen.
Twee hiervan (afb. 2, cat.nr. 1 en 2) zijn groen gekleurd en
hebben een gekartelde voetring. Deze rand bestaat uit een draad,
die rondom het glas is gelegd en waarin inkepingen zijn gemaakt.
Vanwege de dikte van het glas en de sobere versiering van rand
en voet en de tamelijk hoge ziel worden de glazen gedateerd aan
het einde van de 17de eeuw.
De beide andere cylinderglazen zijn gemaakt van kleurloos glas.
Het onversierde model (cat.nr. 7) is zwaar van gewicht en waarschijnlijk gemaakt van loodglas. Men zou kunnen denken aan import vanuit Engeland, waar het loodglas omstreeks 1680 uitgevonden werd.
Het andere bierglas (afb. 3, cat.nr. 9) is over het gehele oppervlak versierd met een ruitpatroon van glasdraden. Aan de hand
van de decoratietechniek en de dikte van het glas kan men het
glas dateren in de tweede helft van de 17de eeuw.
Naast deze bijna volledige glazen bestaat er nog een groot aantal fragmenten van cylinderglazen, zowel versierde als onversierde delen in groen en kleurloos glas.

2.

Roemers (cat.nr. 10 t/m 13)
De roemer is een glasvorm, die zich aan het begin van de 17de
eeuw ontwikkelde uit de zgn. 'berkemeier', een glas dat uit twee
delen was opgebouwd: een cylindervormig deel bezet met noppen en
een onversierde konische kelk. De roemer, bestaande uit een voet
van omwonden glasdraden, een stam versierd met braamnoppen, die
men met behulp van een stempel maakte, en een gladde kelk, toonde gedurende de 17de eeuw een duidelijk waarneembare ontwikkeling. De voet, die gevormd werd door een glasdraad spiraalsgewijs rond een konische houten vorm te winden, werd in de loop
van de eeuw steeds hoger, de stam daarentegen werd steeds korter
en de vorm van de kelk veranderde van kogelrond tot eivormig (1).
Aangezien dit type glas als drinkglas een zeer grote populariteit genoot bleef de vorm lange tijd bestaan en kwamen er verschillende variaties naast elkaar voor, waardoor een nauwkeurige
datering vaak moeilijk te maken is.
De enige bijna volledige roemer (afb. 4, cat.nr. 10) die de
vondst rijk is, heeft een tamelijk hoog middengedeelte, waarbij
de stam aan de bovenzijde afgesloten wordt door een gekartelde
rand en versierd is met twee rijen braamnoppen, en een vrij ronde kelk.
Het glas is groen gekleurd. Opbouw, versieringswijze en kwaliteit van het materiaal maken een datering in het eerste kwart
van de 18de eeuw aannemelijk.
Twee kleine roemers (cat.nr. 11 en 12), waarvan een deel van de
voet en de kelk ontbreken, worden vanwege hun vorm tussen 1675
en 1700 gedateerd.
De fragmenten van roemers, die men in de put aantrof, betreffen
delen van de stam, versierd met zowel fijne als grovere noppen,
delen van de voet, alsmede een groot aantal kelkscherven.
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Kelkglazen (cat.nr. 14 t/m 21)
Een derde groep drinkglazen bestaat uit kelkglazen in de vorm
van een konische kelk op een smalle stam met ronde vlakke voet.
Twee glazen (cat.nr. 14 afb. 5 en 6 en cat.nr. 15) hebben een
vrij hoge kelk, waarvan het oppervlak versierd is met een gravure van bloemen bladmotieven in een schetsmatige stijl.
Het graveren van glas was een oorspronkelijk Hollandse aangelegenheid, die in de tweede helft van de 17de eeuw hoogtij vierde.
De beide glazen, die in Leiden gevonden werden, zijn in een sobere stijl gegraveerd; de grove weergave van de bloempatronen en
de schetsmatige lijnvoering duiden op een ambachtelijke hand.
Vanuit de overeenkomst, zowel in lijnvoering en arceringen als
in patroon, zou men tot de veronderstelling kunnen komen, dat
zij beide door eenzelfde kunstenaar gemaakt werden. Vanwege de
vorm en de decoratiestijl zou men de glazen omstreeks 1700 kunnen dateren.
Een klein kelkglas met een korte brede kelk (afb. 7, cat.nr. 16)
draagt eveneens een gravure, die echter fijner en gedetailleerder van techniek is dan de twee voorgaande glazen. De voorstelling bestaat uit een zittend boerinnefiguurtje in een landschap
van bomen en gras. Gearceerde vlakken en een strakke contour
geven een heldere tekening op het glazen oppervlak.
Een Hollandse glasgraveur, die grote bekendheid verwierf door
zijn typische landelijke voorstellingen met boerenscènes, was
Willem Mooleyser (werkzaam tussen ca. 1666 en 1697). Vaak gebruikte hij bestaande tekeningen en prenten van bekende kunstenaars (o.a. Adriaen Brouwer) als voorbeeld voor zijn glasgravures (2).
Het hierboven beschreven glas is zeker niet door Mooleyser gemaakt, maar zou wel gemaakt kunnen zijn door een kunstenaar, die
diens glazen als voorbeeld of als inspiratiebron gebruikt heeft.
Aan de hand van de vorm van het glas (de stam met een vierdelige
nodus en een korte brede kelk) en de gegraveerde voorstellingen
kan het glas gedateerd worden aan het eind van de 17de eeuw.
Een kelkglas met een soortgelijke hoge kelk (cat.nr. 17), zoals
de beide eerdergenoemde, doch zonder gegraveerde voorstelling en
met een smalle steel op een ronde voet, kan eveneens aan het
eind van de 18de eeuw gedateerd worden.
Drie andere kelkglazen (cat.nr. 19 t/m 21), waarvan de kelk bij
alle drie grotendeels ontbreekt, bezitten een korte steel die
versierd is met resp. een bolvormige nodus waarin een luchtbel
geblazen is, een iets naar boven uitlopende nodus en een uit
twee ringen bestaande nodus.
Zij zijn alle gemaakt van het verhoudingsgewijs zwaardere loodglas en kunnen daarom gedateerd worden in de eerste helft van de
18de eeuw.
Het jongst dateerbare kelkglas (cat.nr. 18) (ca. 1800) is waarschijnlijk vanuit Frankrijk geïmporteerd. Het is een groen gekleurd smal hoog glas, waarvan de kelk geribd is en de stam versierd is met en relief van verticale ribben.

B.

Flessen (cat.nr. 22 t/m 38)
De glazen flessen vallen in twee groepen uiteen: kleine apothekersflesjes en grotere flessen.
De apothekersflesjes, waarvan er 15 bijna volledig bewaard zijn
gebleven en de overige slechts fragmentarisch, zijn niet hoger
dan 10 cm.
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Zij zijn in doorsnede rond, 6- of 8-hoekig van vorm en versierd
met verticale ribben of met een relief van druppels (afb. 8,
cat.nr. 22 t/m 36). Ze hebben een korte hals en zijn lichtgroen
gekleurd. Men gebruikte deze flesjes voor medicinale drankjes of
reukwateroplossingen. Dit type flesje bleef lang in gebruik,
waarbij hun vorm nauwelijks veranderde.
De grotere flessen zijn bijna alle onvolledig: buikfragmenten
met een gedeelte van de ziel en halsfragmenten.
Een 6-kantig model van groen gekleurd glas is echter grotendeels
intact, evenals een dikbuikig model met hoge ziel en een smalle
hals in eenzelfde groene kleur (cat.nr. 37 en 38).
De overige exemplaren bestaan merendeels uit halsen zielfragmenten; enkele stukken zijn versierd met een omwonden glasdraad of
met een relief van ribben (afb. 9).
Het dunne glas, de versieringswijze en de tamelijk hoge ziel van
zowel de apothekersflesjes als de grotere flessen, wijzen voor
beide fles-typen op een datering aan het eind van de 17de eeuw
en het begin van de 18de eeuw.
Twee kleurloze, versierde flesjes in karaf-vorm, waarvan er een
bijna volledig is, zijn bijzonder fijn van maaksel.
Het meest gave exemplaar (afb. 10, cat.nr. 39) bezit een strakke
onversierde hals en een kogelvormige buik, die versierd is met
een ruitpatroon over het gehele oppervlak; een sierlijk oor verbindt het uiteinde van de hals met de buik.
Van de andere karaf (afb. 11, cat.nr. 40) is slechts een hals
met oor en een deel van de buik bewaard gebleven. De rand van de
hals is geplooid en omwonden met een enkele glasdraad, die in
geplooide en gedraaide vorm overgaat in het oor. Het ruitpatroon
op de buik, de gebogen lijn van het oor en de fijne verhouding
van hals en buik geven de karaf iets sierlijks.
Aan de hand van de vorm en de decoratiestijl kunnen de beide
karaffen gedateerd worden in de tweede helft van de 17de eeuw.
Hun verfijnde en sierlijke vorm zou kunnen duiden op import vanuit Frankrijk.

C.

Overig glaswerk
Tot de glasvondst behoren twee voorwerpen van blauwgekleurd
glas: een kannetje met een bolvormige buik en een brede hals,
staande op een brede plaat glasdraad en een vogeldrinkbakje op
een witglazen voet.
Het kannetje (cat.nr. 41) is grof van model en uitvoering. Het
glas is zwaar van gewicht en zeer donker gekleurd. Qua materiaal
en qua stijl bestaan er geen overeenkomsten met de overige voorwerpen. Vanwege de vormgeving en de techniek kan het kannetje
aan het begin van de 18de eeuw gedateerd worden.
Het vogeldrinkbakje (cat.nr. 42) is asymmetrisch van vorm, vanwege een platte zijde waarmee het bakje aan de vogelkooi bevestigd werd en heeft een gegolfde iets naar buiten gebogen rand en
een ronde voet van ondoorzichtig wit glas.
Het bakje is helblauw gekleurd en gemaakt van zeer dun glas. Het
wordt gedateerd in de eerste helft van de 17de eeuw.
Een groep van vier glazen voorwerpen neemt, vanwege de techniek
die de kunstenaar toepaste, een afzonderlijke plaats in. Twee
kommen, een kannetje en een wijnproefnapje werden gemaakt van
ondoorzichtig glas, waarin stukjes gekleurd glas werden meege-
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blazen, waardoor er een soort gemarmerd decoratiepatroon ontstond.
De beide kommen (afb. 12, cat.nr. 43 en 44), waarvan er een bijna volledig is, hebben een naar boven toe iets uitlopende rand,
dragen een vlakke ribversiering over het gehele oppervlak en
staan op een standring. De binnenzijde is lichtblauw gekleurd,
de buitenzijde heeft een gevlamd patroon in kobaltblauw en wit.
Van het kannetje (cat.nr. 45) ontbreekt een deel van de buik.
Het bestaat uit een brede hals met een gebogen oor, een vermoedelijk bolvormige buik, staande op een gegolfde voet. Het gehele
oppervlak draagt een patroon van lijnen en vlekken in de kleuren
rood, bruin en blauw. De binnenzijde is lichtblauw gekleurd.
Het wijnproefbakje (afb. 13, cat.nr. 46) heeft een ovale vorm,
een geribde opstaande wand en een verhoogde ziel. De binnenzijde
is wit gekleurd, de buitenzijde bestaat uit een blauw gevlekt
patroon op een wit fond.
Het inleggen en versmelten van kleine stukjes gekleurd glas was
een techniek, die de Italianen reeds meester waren in de Renaissance. Op deze wijze werd de kwaliteit van het glas verbeterd
(door het toevoegen van stukjes gebroken glas nam de stevigheid
toe) en kon men het oppervlak versieren met kleurrijke patronen.
Als in de loop van de 16de eeuw de invloed van de Italiaanse
glaskunst ten noorden van de Alpen merkbaar wordt, doet ook deze
techniek in de ateliers haar intrede. Vooral de Franse glaskunstenaars gaan ertoe over om deze decoratievorm veelvuldig toe
te passen. Tot ver in de 18de eeuw maakt men glas, dat op deze
wijze versierd werd.
De hierboven beschreven stukken zouden aan de hand van hun vorm
en hun decoratiepatroon toegeschreven kunnen worden aan een
Franse glasblazer, waarbij deze of hier te lande werkzaam was of
in Frankrijk zijn atelier had en de voorwerpen geëxporteerd werden. Het glas kan gedateerd worden in het begin van de 18de eeuw.

°ùc Glasblaasev.
E aifgndr Stof,

ö 7

L,âd ond&rt Grof.

'Behacuflijk.lKd, krystalk glas*
Doorluchtig, oftgeen Lichaœrù^as:
Soo sal hctcw?esen.<van de^ooinerij
Naadathcleind'ling is beryd.
Uit d'Ovcn dccsecTyd ca Strgd,
TnJt Ccuwig Jicht tevoorschijn, kooïïim,
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Samenvattend toont de glasvondst een grote variëteit. Zowel wat
soort en vorm, als wat stijl en plaats van herkomst betreft. De
bijbehorende dateringen van de afzonderlijke stukken liggen
hierbij eveneens vaak ver uiteen.
Vanaf het einde van de 16de eeuw, als zich in de Westeuropese
landen, waartoe o.a. de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden,
Duitsland en Frankrijk behoren, langzamerhand een traditie van
de glaskunst heeft gevestigd, ontstaat er niet alleen een handel
in glas tussen de verschillende landen, maar tevens een uitwisseling van ideeën op technisch en kunstzinnig niveau.
Glasblazers trekken de grens over en stichten bedrijfjes en ateliers in hun nieuwe vestigingsplaatsen, gezellen gaan in de leer
bij buitenlandse leermeesters en keren terug naar hun vaderland,
waar zij de nieuwverworven kennis uitdragen. Bovendien doen
voorbeeldboeken met prenten en tekeningen in de glaswerkplaatsen
dienst als inspiratiebron.
Ondanks het feit, dat men elkaar aanvult in technische kennis en
men elkaar beïnvloedt op stilistisch niveau, behoudt ieder land
zijn eigen glastraditie, zo dat in sommige gevallen een toeschrijving aan een bepaald gebied of streek mogelijk is.
Vaak echter blijft de vraag open of het desbetreffende stuk in
het land zelf gemaakt werd of dat het vervaardigd werd in een
ander land onder de verzamelnaam 'à la façon de ...'. De glasvondst maakt daarop zoals uit de beschrijving blijkt geen uitzondering.
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Historisch onderzoek
De Clarensteeg, in de 16de en 17de eeuw Sint Niclaes of Claessteech
genoemd en in de loop van de 18de eeuw verbasterd tot Clarensteeg,
bevindt zich op het gebied, dat oorspronkelijk tot Marendorp behoorde.
Dit dijkdorp, dat zich ten noorden van de Rijn uitstrekte, werd opgenomen in de verstedelijking, die reeds in de 14de eeuw een aanvang
nam en zich tot het einde van de 17de eeuw voortzette (3).
Door de opkomst van handel en nijverheid in de 17de eeuw en mede
daardoor een aanzienlijke toename van de bevolking nam de bouwnijverheid binnen de stadsmuren gestaag toe. De erven achter de huizen
werden met kleine woningen volgebouwd, men legde nieuwe straten en
stegen aan en een groot aantal grachten werd in deze tijd overwelfd
en gedempt.
Het stadsbeeld van het gebied ten oosten van de Mare bleef gedurende
de 18de eeuw grotendeels gehandhaafd: een stratenpatroon van smalle,
loodrecht op elkaar staande stegen met aan weerszijden aaneengesloten kleine woningen.
Een kaart, daterend uit het begin van de 19de eeuw met daarin aangegeven de wijken waarin de stad in 1808 werd onderverdeeld, alsmede
de nummering der afzonderlijke erven, toont in Wijk IV de bewoning
aan de Clarensteeg. Twee smalle doorgangen, de Kattepoort en de
Olieslagerspoort, verbinden de Clarensteeg met de Achtergracht (4).
Deze gracht, de huidige Van der Werfstraat, was oorspronkelijk een
dwarssloot van de Mare en werd aan het eind van de 19de eeuw gedempt.
Op de kaart van W.J. van Campen, gedateerd 1850, ziet men eenzelfde
indeling van woningen en erven (5).
De tegenwoordige situatie bezit nog duidelijk de sporen van de eerste aanleg. Het stadsbeeld van kleine smalle woningen met tussenliggende erven, doorsneden door smalle stegen bleef grotendeels bestaan.
De bewoningsgeschiedenis van de huizen, op de percelen waar de bodemvondst werd aangetroffen, kan aanwijzingen geven omtrent de soort
bewoning en de gebruikersfunctie van de desbetreffende panden.
Uitgangspunt voor het onderzoek vormden de zgn. bonboeken. Vanaf het
eind van de 16de eeuw was het stadsgebied van Leiden verdeeld in
'bonnen' (bon=ban, buurt), administratieve eenheden binnen de stedelijke organisatie.
Het wijkbestuur lag in handen van 'bonmeesters', die het uitvoerend
orgaan van het stadsbestuur waren.
In de bonboeken, die vanaf het midden van de 17de eeuw dateren,
vindt men per straat en per huisnummer een overzicht van de opeenvolgende eigenaren, waarbij de namen van de verkoper en de koper
vermeld worden.

Aangezien het materiaal van de vondst voornamelijk in de 17de en
18de eeuw gedateerd wordt, richtte het onderzoek zich op de periode
tussen 1600 en 1800.
De Clarensteeg behoorde tot het 17de eeuwse bon 'Westmaredorp-landtzyde', dat zich uitstrekte van de oostzijde van de Mare tot de westzijde van de Volmolengracht, met de Vestgracht als noordelijke en de
Rijn als zuidelijke grens.
De beide beerputten bevonden zich in de percelen van de panden nr. 9
en nr. 11 (zie afb. la).
Voor beide huizen geeft het bonboek een opeenvolging van namen. Deze
reeks van eigenaren geven echter geen aanwijzingen omtrent het bestaan van een glasatelier of de vestiging van een glasblazer op de
desbetreffende huisnummers.
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De enige relevante, zeer sumiere gegevens, die werden verkregen zijn
twee verkoopactes, waarin de nieuwe eigenaar 'Glasemaker1 van beroep
is.
De verkoopacte van het huis Clarensteeg 9 vermeldt, dat het pand in
1749 in handen komt van Frans de Groot de Jonge, 'Glasemaker, woonende op de Maren' (6).
Het pand Clarensteeg 11 kreeg in 1841 een eigenaar die glazenmaker
van beroep was (7).
Aangezien de bonboeken alleen de namen van de verkoper en de koper
geven en daaruit niet kan worden afgeleid of het huis verhuurd werd
of dat de eigenaar het zelf bewoonde, vormden de Ondertrouwboeken
eveneens een bron. Bij de namen en de datum van de ondertrouw wordt
in veel gevallen het adres vermeld, waar de bruid of bruidegom woonachtig *is, zodat men hieruit kan afleiden of eigenaar en bewoner
overeenkomen.
Ook in dit overzicht werden geen gegevens aangetroffen, die op een
of andere manier met het glasbedrij f in verband zouden kunnen worden
gebracht.
Of de beide panden dus als werkplaats of als glasatelier dienst hebben gedaan is niet achterhaald.
Aan de hand van de aard van het materiaal, waaruit de vondst bestond, is het volgende op te merken.
Voor het aardewerk geldt, dat een dergelijke verzameling van gebruiksvoorwerpen deel uitmaakte van een gemiddeld huishouden. Sober
van vorm en decoratie, met eenkleurig loodglazuur, zonder beschildering of gedetailleerde versiering vervulde dit aardewerk de functie
van gebruiksgoed in een 17de eeuwse keuken.
Dit geldt ook voor de voorwerpen van Delfts-majolica, hoewel deze in
enkele gevallen een uitgebreidere versiering dragen, die echter eenvoudig van decoratieschema blijft.
De verzameling glas toont een ander beeld: niet alleen wat betreft
de hoeveelheid, maar ook wat betreft de samenstelling rijst de vraag
of het aangetroffen glaswerk paste in de sociale structuur van de
bewoning ter plaatse.
Glas was een kostbaar materiaal, dat hoofdzakelijk voorkwam in kringen van de gegoede burgerij. Glazen waren pronkstukken, waarvan men
er slechts enkele in zijn bezit had. Ook het gebruik van eenvoudige
drinkglazen bleef een kostbare aangelegenheid. Vaak had men in de
lagere middenklasse slechts een of twee glazen en dronk men voornamelijk uit tinnen bekers, die goedkoper en minder kwetsbaar waren.
Dit strookt dus niet met het aardewerk en de majolica.
De bewoningsgeschiedenis van de beide panden en de situering van de
percelen, in een stadsdeel waar de bevolking bestond uit kooplieden,
kleine ondernemers en arbeiders, die werkzaam waren in de lakennijverheid, wijzen op eenvoudige bewoning (8).
Daarom is het niet aannemelijk, dat het gevonden glas behoorde tot
de normale inventaris van een gezin, dat gedurende een bepaalde tijd
een van de desbetreffende panden bewoonde.
Gezocht zou kunnen worden naar een andere mogelijke relatie tussen
de vindplaats en de aard van de vondst.
Naar de glasproduktie in Leiden is tot nog toe weinig onderzoek verricht en de geschiedenis van deze tak van kunstnijverheid vertoont
nog een groot aantal leemtes.
Het standaardboek over het glasbedrij f in de Nederlanden vormt de
studie van F.W. Hüdig, Das Glas, Wien 1923. Hierin behandelt de auteur de opkomst van de glasproduktie in de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden en de stichting van glasateliers in de verschillende
steden. In dit overzicht komt Leiden als produktiecentrum niet voor.
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Wel zal glas op grote schaal zijn geïmporteerd, maar of er in de
17de en 18de eeuw ook sprake was van een eigen bedrijvigheid op
glasgebied is tot nu toe niet bekend.
De Gerechtsdagboeken van Leiden in de periode 1644-1784 vermelden
noch toestemmingen tot vestiging van glaskunstenaars, privileges tot
het uitoefenen van het vak, noch andere actes of oorkondes, die zouden kunnen wijzen op enige bedrijvigheid omtrent het glasbedrijf (9).
Een andere mogelijkheid zou zijn, dat zich op de plaats waar het
materiaal gevonden werd, een herberg of andere openbare gelegenheid
bevond.
Een dergelijke hoeveelheid glas, die te uitgebreid is om tot een
gemiddeld huishouden te behoren, zou in deze richting kunnen wijzen.
Het Herbergboek, waarin men per naam en per plaats een opeenvolging
van vestigingen van herbergen en kroegen vindt, gaf echter geen aanwijzingen, dat in de desbetreffende panden of in de omliggende huizen een herberg gevestigd was (10).
De bonboeken gaven in de korte beschrijving van het pand per eigendomsoverdracht eveneens geen aanwijzingen tot een dergelijk gebruik
van het huis.
Tenslotte zou men nog kunnen denken aan de mogelijkheid, dat de panden 'vrijelijcke plaetze ter vermaek' zijn geweest. In het stadsdeel
ten oosten van de Mare kwam prostitutie gedurende de 18de en 19de
eeuw op grote schaal voor. Op verscheidene plaatsen waren bordelen
gevestigd.
Het huishouden van een huis, dat een dergelijke functie vervulde,
bestond uit meer luxe voorwerpen, waartoe o.a. glas behoorde.
De hoeveelheid en de samenstelling van het glaswerk, dat in de Clarensteeg aangetroffen werd, zouden in deze richting kunnen wijzen.
Of de beide panden inderdaad op deze wijze gebruikt werden, kon nog
niet worden aangetoond.

Eindbeschouwing
Evenals in het historisch onderzoek bleven ook in de studie van het
materiaal een groot aantal vragen onbeantwoord.
Diepgaander archiefonderzoek, gericht op de historische ontwikkelingen van Marendorp en een uitgebreidere studie van de glasproduktie
in de 17de en 18de eeuw in Leiden en andere steden zouden nieuwe
gegevens kunnen opleveren.
Op deze wijze zal er niet alleen een meer gedetailleerd beeld kunnen
ontstaan van het gevonden glas, maar zullen ideeën omtrent de ontwikkeling van de glasproduktie in Leiden eveneens duidelijker vormen
aan kunnen nemen.
Moge het hier beschreven onderzoek daartoe een aanzet zijn.
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EEN GLASVONDST IN DE CLARENSTEEG

Catalogus

1.

2.

Bierglas (afb. 2)
Cylindervormig model met
gekartelde voetring
Groen; H 13 cm, 0 8 cm
XVIId

-

Fragmenten van ca. 16 cylinderglazen, waarvan o.a. 8
met een gekartelde voetrand

10.

Roemer (afb. 4)
Voet van omwonden glasdraden
met druppel, stam met twee
rijen braamnoppen
Groen; H 13 cm, 0 5,5 cm
XVIIIa

11.

Roemer
Voet van omwonden glasdraden,
stam met een rij braamnoppen
Groen; H ca. 8 cm, 0 ca.
6,5 cm
XVIId

12.

Roemer
Voet van omwonden glasdraden,
stam met twee rijen braamnoppen
Groen; H ca. 9,5 cm, 0 ca.
6,5 cm,
XVIId

13.

Roemer
Voet van omwonden glasdraden,
stam met vier rijen braamnoppen
Groen; H ca. 18 cm, 0 ca.
9 cm
ca. 1700
Fragmenten van ca. 13 roemers,
grotendeels met dubbele rij
braamnoppen

Idem
H 14 cm, 0 9 cm
Idem
H 14 cm,

8,5 cm

Bierglas
Cylindervormig model met
glasdraad rondom voet
Groen; H 14 cm, 0 9 cm
XVIId
Idem
H ca. 13 cm, 0 ca. 8 cm
Bierglas
Cylindervormig model met gekartelde voetrand en glasdraad rondom drinkrand
Groen; H 14 cm, 0 8 cm
XVIId
Bierglas
Cylindervormig model met onversierde doorlopende bodem
Kleurloos; H 16 cm, 0 9 cm
XVIIIA; Engeland (?)
Bierglas
Cylindervormig model met onversierde doorlopende bodem
Groen; H 14 cm, 0 9 cm
XVIId

Bierglas (afb. 3)
Cylindervormig model met
brede gegolfde rand rondom
voet en glasdraad-patroon in
ruitvorm over gehele oppervlak
Kleurloos; H 15 cm, 0 8,5
cm XVIIB
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-

14.

Kelkglas (afb. 5)
Kelk gegraveerd met voorstelling van bloemen en planten
Kleurloos; H 11,5 cm, 0 5,5
cm
ca. 1700; Noordelijke Nederlanden

15.

Idem (afb. 6)
H 12,5 cm, 0 6cm

16.

Kelkglas (afb. 7)
Kelk gegraveerd met voorstelling van boerinnefiguur in
landschap
Kleurloos; H 9 cm, 0 4,5 cm;
XVIId; Noordelijke Nederlanden

. •*« ]

Afb. 2 - Cylinderglas eind 17de eeuw
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Afb. 3 - Cylinderglas met glasdraadversiering
tweede helft 17de eeuw

Afb. 4 - Roemer eerst kwart 18de eeuw

Afb. 5 - Kelkglas, gegraveerd ca. 1700

Afb. 6 - Kelkglas, gegraveerd ca. 1700.
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17. Kelkglas
Onversierde kelk op rechte
stam
Kleurloos; H 12 cm, 0 5,5
cm ca. 1700
18. Kelkglas
Relief van verticale ribben
op kelk en stam
Groen; H 14 cm, 0 6 cm
ca. 1800; Frankrijk (?)
19. Kelkglas
Horizontale dubbele nodus
Kleurloos; H 12 cm, 0 voet
6 cm
XVIIIA

20. Kelkglas
Naar boventoe uitlopende
nodus
Kleurloos; H ca. 10cm,
0 voet 6,5 cm;
XVIIIA; Engeland (?)
21. Kelkglas
Bolvormige nodus, waarin
luchtbel
Kleurloos; H ca. 14 cm, 0
voet 6,5 cm;
XVIIIA; Engeland (?)
-

28.

Idem
H ca. 10 cm, 0 5 cm

29.

Idem
H ca. 10 cm, 0 5 cm

30.

Apothekers flesje
Zeskantig model zonder versiering
Kleurloos; H 9,5 cm, 0 3,5
cm
ca. 1700

31.

Idem
H ca. 10 cm, 0 3,5 cm

32,

Apothekersflesje (afb. 8)
Rond model met doorlopende
ribben
Kleurloos; H 9 cm, 0 3,5 cm
ca. 1700

33.

Idem
H 9,5 cm, 0 3,5 cm

34.

Idem
H 10 cm, 0 3,5 cm

35.

Idem
H 9 cm, 0 3,5 cm

36.

Idem
H ca. 12 cm, 0 5 cm

Fragmenten van ca. 16 kelkglazen, waarvan twee fragmenten van een gegraveerde kelk
met bloem- en bladwerk

22. Apothekersflesje (afb. 8)
Zeskantig model met druppelversiering
Groen; H 10 cm, 0 3 cm
ca. 1700
23. Idem
H 9,5 cm, 0 3 cm

Fragmenten van ca. 12 apothekersflesjes
37.

Fles
Zeskantig model
Groen; H 13 cm,
ca. 1700

5,5 cm

Fles
Rondbuikig model
Groen; H ca. 11 cm, 0 8,5 cm
ca. 1700

24. Idem
H 10 cm, 0 3 cm
25. Idem
H 9,5 cm, 0 3 cm

Fragmenten van ca. 21 flessen, waarvan enkele halzen
versierd zijn met een omwonden glasdraad (afb. 9)

26. Idem
H ca. 10 cm, 0 3,5 cm
27. Apothekersflesje
Rond model met iets naar buitenstaande voet
Groen; H 10 cm, 0 3,5 cm
ca. 1700
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39. Karaf (afb. 10)
Fles met oor en rechte onversierde hals, glasdraadversiering op buik in ruitvorm
Kleurloos; H 17,5 cm, 0 12
cm ca. 1650; Frankrijk (?)

s.

-Jp

m,
Afb. 7 - Kelkglas, gegraveerd eind 18de eeuw

Afb. 8 - Apothekersflesjes eind 17de en begin 18de eeuw

Afb. 9 - Flessenhals eind 17de eeuw
en begin 18de eeuw

Afb. 10 - Karaf met glasdraadversiering
tweede helft
17de eeuw
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Afb. 11 - Karaf met glasdraadversiering tweede helft 17de
eeuw

.*$*.*
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Afb. 12 - Kom, gemarmerd begin
18de eeuw

Afb. 13 - Wijnproefnapje,
gemarmerd begin 18de
eeuw

60

40. Karaf (afb. 11)
Fles met geplooid oor, gegolfde glasdraad rondom hals,
glasdraadversiering op buik
in ruitvorm
Kleurloos; H ca. 17 cm, 0 ca.
12 cm
ca. 1650; Frankrijk (?)
-

44. Idem
H 9 cm.

45.

Kan
Kan met oor op gegolfde voet
Gevlamd patroon in blauw,
rood en bruin, binnenzijde
lichtblauw; H ca. 14 cm,
0 ca. 8 cm
XVIIIA; Frankrijk (?)

46.

Wijnproefnapje (afb. 13)
Ovaalvormig, geribde opstaande
rand, blauwgevlekt patroon op
wit fond, binnenzijde wit;
H 4 cm, lengte 9 cm
XVIIIa; Frankrijk (?)

-

Fragmenten van vensterglas,
groen gekleurd

Fragmenten van ca. 3 karaffen
waarvan er een met eenzelfde
glasdraadversiering

41. Kannetje
Kan met oor op standring
Kobaltblauw; H 9 cm, 0 5,5 cm
XVIIIA
42. Vogeldrinkbakje
Gegolfde rand met een platte
zijde, voet van wit ondoorzichtig glas
Zeeblauw; H 6,5 cm, 0 lengte
8 cm;
XVIIIA

ca. 10 cm

43. Kom (afb. 12)
Kom op standring met relief
van verticale ribben
Gevlamd patroon in kobalt-,
lichtblauw en wit, binnenzijde lichtblauw; H 9 cm,
0 11,5 cm;
XVIIIa; Frankrijk (?)

Afbeeldingen
afb. la en lb
afb. 2 t/m 5 en 8 t/m 13
afb. 6 en 7

Tekening Directie Civiele Werken,
Landmeten
Foto J. Pieëte Sr.
Tekening E.V. Buitenhuis

Drs. E.V. Buitenhuis
Directie Civiele Werken Leiden
Langegracht 72
Leiden
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Fragment van kelkglas, catalogus no. 16
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ROOMBURGERPOLDER 1985:
VERVOLG VAN EEN ONDERZOEK

IN DE VICUS VAN MATTLO.

B. Klooster

Aangezien er in 1985 door de gemeente Leiden grondwerkzaamheden op
het perceel kadastraal bekend sectie T nr. 3201 (afb. 1) uitgevoerd
zouden worden, besloot het IPP hier haar proefonderzoek naar de vicus van het castellum Matilo voort te zetten. Dit onderzoek was van
beperkte omvang.
In oktober zijn vier putten met in totaal een oppervlak van 108 m2
onderzocht. In de grootste werkput (nr. 66) was slechts 18% van het
oorspronkelijke Romeinse vlak niet in post-Romeinse tijden vernietigd.
Afb. 1 - Leiden: Meerburgerpolder. Ligging (gearceerde percelen) van het archeologisch monument 'Matilo'
en omgeving. De nummers op de percelen zijn die van de kadastrale aanduiding (Sectie T). (Zie pag.63).
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Romeinse waterput op perceel nr. 3201. 1. bouwvoor. 2. grijsbruin kleiig zand met puinresten. 3. kleiige zavel met zeer veel
roestvlekken. 4. kleiige zavel met roestvlekken en spitsporen
(blauwe klei). 5. lichtgrijs kleiig zand met veel fosfaatvlekken. 6. als 2. 7. zavel met zandlensjes. 8. de waterput: vulling
van lichtgrijs kleiig zand, met houtresten, iets doorworteld.
Boven in de putvulling steken takjes, a. brokken klei. b. brokken venig materiaal, c. kloostermoppen, d. vlechtwerk.

Ook in het verdere onderzoek bleek dat de in de Romeinse tijd te
dateren vlakken grotendeels vernietigd waren. Een waterput was het
enige zekere Romeinse grondspoor. Deze wordt oversneden door een
geul. Geulen hebben de Romeinse vlakken sterk aangetast. In dit geulensysteem zijn verschillende fasen aan te wijzen, aangezien de geulen elkaar oversnijden.
In februari zijn boringen gezet op de percelen sectie T nrs. 3451,
3201, 3200, 3450, 300, 301, 303, 304, 297, 296, 295, 294, 292, 291
en 5885. Tijdens de werkzaamheden op perceel sectie T nr. 5902
(terrein van Rijkswaterstaat) is in de zomer een profiel getekend,
over o.a. een kuil die was gevuld met een grote hoeveelheid Romeins
puin.
Resultaten van het onderzoek in 1985 op perceel sectie T nr. 3201:
Immobil ia :
1.

Een waterput, daterend uit de Romeinse tijd (afb. 2). In de veilige bedding van de oversnijdende geul lagen enkele kloostermoppen. Vlechtwerk van het bovenste deel van de put werd goed geconserveerd aangetroffen. In de put werd Romeins aardewerk gevonden.

Mobilia :
2.

Net buiten de waterput sub 1 lag een bronzen handgreepje (afb.3)

3.

Aardewerk:
veldverken- opgraving
ning 1984
1984

Import

26

74

waarvan terra sigillata

opgraving
1985
426

526
124

10

1

totaal

135

waarvan D45 wrijfschaal

2

16

18

of waarvan versierd

6

20

26

Inheems
Merovingisch/Karolingisch
Totaal

15

15

6

1

4

11

80

27

445

552
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Afb. 3

'*&*

fragment van een bronzen handgreep, met sporen van verguldsel,
Lengte 4,7 cm.

---«*** jk

drie fragmenten terra sigillata type Drag.37, o.a. met kantharoi.
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De boringen zijn verricht door H.C. van Ramshorst (IPP), B. Klooster, N. Roelandse, B. Verloop en W. Woudt. De opgraving werd uitgevoerd door H.C. van Ramshorst (IPP), T. van de Berg, V. Boele, M.
Catz, M. Erdrich, G. de Graaf, B. Klooster, K.J. Steehouwer en M.
Tel (studenten). Kraanmachinist was H. Scherpenwoude. Bij beide projecten was B. Klooster belast met de wetenschappelijke leiding te
velde. Bij de opgraving was K.J. Steehouwer belast met de dagelijkse
rapportage. De technische leiding berustte bij H.C. van Ramshorst.
Aan het verslag van de activiteiten in 1984 (Bodemonderzoek in Leiden 1984, 43-48) wordt hier nog toegevoegd dat de AWN-afdeling Rijnstreek het onderzoek ondersteunde door, op die plaatsen waar geen
machine ingeschakeld kon worden, putten met de hand te graven. De
resultaten van hun werk hebben in aantoonbare mate bijgedragen aan
het welslagen van het onderzoek in 1984.
In 1986 zal een grotere werkput aangelegd worden teneinde de grondsporen in samenhang te kunnen bestuderen.

Afbeeldingen :
foto's
tekeningen

IPP (F. Gijbels)
IPP (A.M. Numan)

B. Klooster
A.E. van Giffen
Instituut voor Prae- en
Protohistorie
Singel 453
1012 WP AMSTERDAM

67

^—1

h

Afb. 1 - De stadsmuur met weergang bij de Pelikaanstoren.
Opmeting uit 1915, arch. bur. Mulder.
GA Leiden
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DE FUNDERINGEN VAN
STADSMUUR TE LEIDEN

DE

PELIKAANSTOREN

EN

DE

HIEROP

AANSLUITENDE

Th. van Straalen

Inleiding.
Bij het afbreken van de Ziekenboeg achter de voormalige Kweekschool
voor Zeevaart tussen de Weddesteeg en het Galgewater kwamen de funderingen van de Pelikaanstoren en de hierop aansluitende stadsmuur
in het zicht.
In juli 1984 werden deze funderingen onderzocht, opgemeten en gefotografeerd door medewerkers van de Directie Civiele Werken en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1).
Vanwege de grote doorlaatbaarheid va3 de grond en de daardoor snelle
toestroming van water uit het Galgewater zijn de funderingen maar op
een enkele plaats dieper dan NAP - 0,60 m (zijnde de waterhoogte van
het Galgewater), onderzocht. Van een eventuele houten funderingsconstructie werden geen sporen aangetroffen.
Bij de bouw van de uitbreiding van de Kweekschool voor Zeevaart in
1915 is een gedeelte van de funderingen van de Pelikaanstoren en de
hierop aansluitende stadsmuur in het zicht geweest. Deze zijn destijds door het architectenbureau Mulder te Leiden opgemeten en in
tekening gebracht (2) (afb. 1 ) .
Na het bestuderen van deze tekening, oude foto's en de resultaten
van het recente onderzoek zijn de volgende verschillen geconstateerd.
De schietgaten zijn op de tekening uit 1915 alle op gelijke hoogte
getekend, maar liggen in werkelijkheid op verschillende hoogten. De
beide schietgaten ter weerszijden van de toren zijn bij het onderzoek in 1984 niet meer aangetroffen, maar de aanzetten hiervan kunnen in 1915 nog wel te zien zijn geweest. Het vermoeden bestaat dat
Mulder tijdens het maken van de tekening voor de hoogteligging van
de andere schietgaten abusievelijk (en zoals nu gebleken is ten onrechte) de hoogte van de gaten ter weerszijden van de toren heeft
aangehouden. De steunberen (poeren) waarop de bogen van de weergang
rustten, zijn op gelijke onderlinge afstanden getekend, maar in werkelijkheid is de afstand hiertussen telkens verschillend. De meest
rechtse steunbeer op de tekening uit 1915 kan nooit met zijn opbouw
in het zicht zijn geweest, daar het huidige pand Weddesteeg 2 er
toen reeds bovenop stond. De conclusie na deze overwegingen is, dat
de tekening uit 1915 grotendeels een reconstructie is die slechts
ten dele op feitelijke waarneming berustte.
co

De opgraving van juli 1984.
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Bij de opgraving is het volgende in het zicht gekomen (afb. 2 en 3 ) .
in afb. 2 is de complete plattegrond van de Pelikaanstoren te zien
welke aansluit op de hoek die de stadsmuur daar maakte. De toren
heeft een uitwendige diameter van 8,44 m en heeft op de gemeten
hoogte (+ NAP) een muurdikte van 1,46 m, zodat de inwendige diameter
dus 5,52 m bedraagt. De toren is gemetseld van baksteen van het for
maat 18,5-19,5x9-9,5x4,8-5 cm, (10 lagen = 57 cm), met een buitenbe-
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Op
de tekening
is eveneens te zien dat de toegang van de toren zich
kleding
van Gobertangesteen
aan de stadszijde bevond. Van een eventuele deursponning is echter
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VELDZIJDE
KIJK/SCHIETSPIEET
(schematich)
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Afb. 2 - Opmeting 1984 Pelikaanstoren annex vestmuur
Afb. 3 - Fundering Pelikaanstoren
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voor 1462

get th van straalen

niets gevonden. Deze moet aan de stadzijde zijn geweest, maar ter
plekke ontbreekt een gedeelte van het metselwerk.
Eveneens zijn vier schietgaten voor kanonnen te zien (wellicht zijn
die identiek aan de vier "bosgaten" in de hieronder genoemde vestmeestersrekening ). Deze schietgaten zijn aan de binnenzijde ongeveer 1,50 m breed en lopen naar buiten tot ongeveer halverwege de
muurdikte taps toe, dan wordt de opening aan beide zijden globaal 9
cm smaller en loopt dan gereconstrueerd op een spleet uit. Van dit
gereconstrueerde gedeelte zijn alleen de aanzetten gevonden aan de
binnenzijde. (Ter verduidelijking van afb. 2: alle getrokken lijnen
geven de aangetroffen toestand weer; de streeplijnen zijn reconstructielij nen).
Ook is nog een nis in de dikte van de muur te zien welke een bijna
halfronde sluiting heeft. Een stookplaats kan dit niet geweest zijn,
daar de roetsporen ontbreken; waarschijnlijk is het een nis geweest
om iets in op te slaan.
Van de vloer van de toren, die als "straatlaag" in baksteen was gelegd, is een gedeelte gevonden. Deze vloer lag op 1,09 m - N.A.P.,
maar was waarschijnlijk een opgehoogde opvolger van een oorspronkelijke vloer, die op 1,18 - N.A.P. moet hebben gelegen, gezien de
flauwe aftekening op de torenmuur en de "vloer"-hoogte in de nis van
de schietgaten.

Het waterpeil in het verleden.
De huidige waterhoogte van het Galgewater
ligt op ongeveer
0,60 m - N.A.P., de onderzijde van de schietspieet van de toren ligt
ongeveer eveneens op dit peil en zoals we hiervoor gezien hebben de
oudste vloer op 1,18 - N.A.P. De beganegrond van de toren zou dus
gemakkelijk onder water hebben kunnen lopen, indien het waterpeil
destijds met het huidige overeenkwam. Zelfs ligt één van de hierna
te bespreken kijk/schietspleten van de stadsmuur met zijn onderkant
op 0,71 - N.A.P. en de hierbij gevonden bovenkant van de plintafdekking op 0,84 - N.A.P. Deze beide maten in betrekking tot de normale
hoogte van de waterspiegel en de onderkant kijk/schietgat tot het
maaiveld, mogen we veronderstellen dat het waterpeil bij de bouw van
de toren en stadsmuur ca. 1,50 - N.A.P. geweest moet zijn.
(Zie ook de bijdrage van drs. A.D.P. van Peursen, waarin zelfs sprake is van een straatje dat is gevonden op 2,40 - 2,22 m - N.A.P.)

De (aansluitende) stadsmuur.
De stadsmuur sluit ten zuiden en oosten aan op de Pelikaanstoren en
is - op een gedeelte na - gelijktijdig hiermee gebouwd.
Van het in zuidelijke richting lopend gedeelte van de stadsmuur in
de richting van de voormalige Witte Poort is ongeveer 13,5 m in het
zicht gekomen. Deze muur, de zogenoemde schildmuur, is ongeveer
0,98 m dik, met hier loodrecht op in verband gemetseld twee steunberen, diep 1,24 m en breed 0,94 m.
Deze steunberen hebben de boogconstructie gedragen voor de gemetselde weergang. Een dergelijke constructievorm van de stadsmuur is tot
nu toe in Leiden alleen maar hier gevonden.
De totale dikte van de stadsmuur inclusief de steunbeer is dus
2,12 m. Als de dikte van de schildmuur op weerganghoogte, zoals
meestal het geval is, op 0,45 m wordt gesteld en aangenomen wordt
dat de schildmuur aan de veldzijde ongeveer 10 cm vooruit springt,
dan resteert een weergangbreedte van 1,77 m.
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Tussen de toren en de eerste steunbeer en tussen de beide gevonden
steunberen is een kijk/schietgat gevonden.
Op 2,60 m ten zuiden van de tweede steunbeer is een bouwnaad vastgesteld, dan wordt de schildmuur 0,98 of 1,04 m dik, zonder steunberen. Dit gedeelte van de stadsmuur is dus niet voorzien geweest van
een gemetselde weergang.
Waarschijnlijk is dit gedeelte van de stadsmuur ouder dan het hiervoor besproken gedeelte. Dit kon echter niet met zekerheid worden
vastgesteld, daar de opgravingssituatie op deze plaats zeer moeilijk
was. Het baksteenformaat van dit gedeelte is: 19,5x9,8x5 cm (10 lagen = 56 cm). Evenals bij het andere gedeelte was hier de muur aan
de veldzijde ook bekleed met Gobertangesteen.
Ten oosten van de toren is ongeveer 19 m stadsmuur met 5 steunberen
opgegraven, deze muur loopt in ieder geval gedeeltelijk onder het
huis Weddesteeg 2 door (afb. 4 ) . In dit gedeelte stadsmuur zijn 4
kijk/schietgaten gevonden (afb. 5 ) . De schildmuur heeft hier een

Afb. 4 - Fundering oostelijke vestmuur
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dikte van 0,85 m en de steunberen zijn ongeveer 1,20 m diep.
Bij dit gedeelte stadsmuur was de veldzijde eveneens bekleed met
Gobertangesteen en hier is ook een gedeelte van het plint teruggevonden, deze springt ongeveer 7 cm voor de muur.

Kijk/schietgaten van de stadsmuur.
De kijk/schietgaten van de stadsmuur hebben een niet zo vaak voorkomende vorm (zie afb. 2 ) . Ze lopen naar de veldzijde zoals gewoonlijk spleetvormig uit, maar in de hoogterichting aan de veldzijde
zien we boven een spleet, aan de onderzijde daarvan een dwarsverbinding van ca. 5 cm natuursteen; daaronder bevindt zich een rond
schietgat en daaronder, in open verbinding met het schietgat, weer
een spleet. Bij de Drommedaris in Enkhuizen is een gelijksoortige
kijkspleet te zien.

Afb. 5 - Schietgat
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De vestmeestersrekeningen.
Zoals van Oerle reeds schreef (3) verschaffen de vestmeestersrekeningen, die achter de rekeningen van de poortmeesters en burgemeesters volgen, veel gegevens over de bouwactiviteiten aan de toren en
de aansluitende stadsmuur.
Dit is in het bijzonder het geval in de vestmeestersrekening van
1462 (4). In het begin van deze rekening lezen we:
"Item want er een plaetze bij Jacop van Zonnevelts molen voll houts
"geheyt was bij den lesten vestmeesters voir dese om die hoectoren
"ende nuwe vestmuyer voirt op te maken. Soe hebben dese vestmeesters
"bij consent vanden gerecht ende vroescip dat were voirt op gefon"deert int metselrien ende enen nyeuwen toern ende een deel vestmue"ren dair toe gemaict."
Hier lezen we dus, dat de vorige vestmeesters reeds funderingswerkzaamheden hadden uitgevoerd voor de bouw van de toren en de stadsmuur hebben aangevoerd. Deze gegevens zijn niet te controleren, daar
de voorafgaande vestmeestersrekeningen ontbreken.
De vestmeesters van 1462 hebben toestemming van het Gerecht en de
Vroedschap om met de bouw te beginnen.
Verder in deze rekening lezen we onder andere over de aankoop van
757.500 bakstenen en nog eens van 33.000 "houstiens totten bosgaten
ende veynsteren anden toren ende muyr." Deze "houstiens" zijn geprofileerde behakte bakstenen voor de kanonsgaten en de vensters.
Ook lezen we over grote hoeveelheden "graeuwen harden steen die verworocht (gebruikt) is anden toren ende nyen vestmuyr bij die Hagepoort ende anders boven den graeuwen steen die de lestevestmeesters
voir dese tot den voirss. werek onverwrocht lieten leggen als wij
ofghingen".
Dus er was ook al natuursteen voor dit werk door de vorige vestmeesters aangekocht. Ook lezen we in dit gedeelte van de rekening
over de aankoop van "punten en spleten" en 4 "bosgaten". Deze punten
en spleten waren bestemd voor de kijkspleten onder en boven de kanonsgaten (zie afb. 2 ) .
De aangekochte natuursteen werd vanuit Antwerpen naar Leiden
vervoerd met twee "Rijnschepe".
Om deze grote hoeveelheden baksteen en natuursteen te metselen waren
grote hoeveelheden kalk en zand nodig. Hiervoor is aangekocht 367i
hoed kalk en 310 schepen zand. Alleen de exacte hoeveelheid kalk is
te berekenen, daar 1 hoed kalk een inhoud heeft van 10,8 hl.
Onder de aankopen van timmerhout vinden we maar een paar posten die
alleen betrekking hebben op de toren namelijk onder andere de aankoop van een heiblok en 8 eiken balcken. We weten dat er al een gedeelte hout aanwezig was.
Ook vinden we in deze rekening nog gegevens over de aankoop van
"heyhout", namelijk de aankoop van 432 "eisen bomen" die geheid zijn
onder de stadsmuur en de aankoop van 46 stuks "wilgen hout" eveneens
voor deze muur.
Betreffende de aankoop van het ijzerwerk vinden we enkele interessante posten over de bouw van de toren. Er zijn onder andere 6 grote
ankers gekocht die gebruikt zijn onder de waterlijst. Dit zal de
door ons niet vastgestelde plintlijst zijn, maar deze zal wel op
dezelfde hoogte gemaakt zijn als die van de stadsmuur.
Op 6 juni 1986 is een nader onderzoek verricht onder de aangetroffen
vloer van de toren. Op ongeveer 20 centimeter onder de oorspronke-
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lijke hoogte van de vloer zijn twee evenwijdig lopende balken gevonden en in het midden van deze loodrecht hierop één balk. Deze balken
waren ingekast in de muur en hieraan kunnen de hiervoor genoemde
ankers bevestigd zijn geweest. Het aantal van 6 ankers komt overeen
met twee aan elke balk (of aan elk balkeinde een anker).
Verderop in de rekening van 1462 lezen we nog eens van 8 ankers welke boven het gewelf zijn gebruikt. Hierbij staat geschreven dat zowel de hiervoor genoemde 6 ankers en deze 8 zijn: om de toren zowel
boven als beneden te ankeren aan de balken die daarin liggen (5).
Hieruit kunnen we vaststellen dat de beganegrondverdieping overwelfd
was en dat het destijds waarschijnlijk niet de bedoeling is geweest
direct boven het gewelf een verdieping aan te leggen.
Uit de vestmeestersrekening van 1465 weten we dat er pas toen een
kap is opgezet (6). Wellicht is de toren in 1462 eerst vlak
afgewerkt geweest, dus zonder een kap.
Verder kunnen we in de rekening van 1462 behalve de aankoop van
bouwmaterialen ook de namen vinden van de bouwvakkers die daaraan
gewerkt hebben en de gewerkte uren en de lonen.
Afb. 6 - Huidige situatie
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De huidige toestand.
Momenteel (zomer 1986) is een groot gedeelte van het gevonden muurwerk met nieuwe steen in het zicht gebracht (afb. 6 en 7) hetgeen
belangrijk is om te weten hoe de loop van de stadsmuur op deze
plaats is geweest en het nageslacht een beeld te geven van hetgeen
onder de grond nog aanwezig is van de Pelikaanstoren.

Afb. 7 - Huidige situatie
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Noten
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Suurmond-van Leeuwen, H., "Verslag over het jaar 1984" in:
BODEMONDERZOEK IN LEIDEN 1984, Jaarverslag 1984, Leiden 1985,
19-24.
Oerle, H.A. van, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Leiden
1975, afb. 264 en 266.
Oerle, H.A. van, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Leiden
1975.
Gemeentearchief Leiden, Rekening poortmeesters en burg. 1462,
SA I nr. 527.
Het blijft natuurlijk vreemd dat het nodig zou zijn om rond
150 cm dikke muren met relatief dunne balken te verankeren maar
de tekst laat geen andere mogelijkheid.
Gemeentearchief Leiden, Rekening poortmeesters en burg. 1465,
SA I nr. 532.
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afb. 2
afb. 3 t/m 7

Tekening Th. van Straalen
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Th. van Straalen
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Broederplein 41
Zeist.
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WAT AARDEWERK PIJPEN KUNNEN VERTELLEN OVER DE GEBRUIKERS

J. van der Meulen

Bij het legen van een beerput in de Spijkerboorsteeg in november
1985, werd
een aantal fragmenten van geïmporteerde aardewerk pijpen met langwerpige ketels gevonden, behorende tot twintig individuele exemplaren, en enige bijbehorende porseleinen verbindingsstukken.
Verder bleek een vijftal gewone Goudse pijpekoppen in de vulling
aanwezig te zijn.
Op zich zijn dit geen opzienbarende vondsten. Bij de uitwerking kwamen echter enige merkwaardige feiten aan het licht die het materiaal
in een bijzondere context plaatsen.

Aardewerk pijpen
Aardewerk pijpen hebben het uiterlijk van porseleinen pijpen, de
ketelwand is echter aanmerkelijk dikker. De pijpen zijn van witbakkende gietklei gemaakt. Na het bakken werd de buitenzijde van een
laagje transparant glazuur voorzien en opnieuw gebakken. Door de
niet geglazuurde binnenzijde kon het vocht, teer en nicotine de poreuze wand binnendringen, waardoor de ketel, na veelvuldig roken,
een warme bruine kleur kreeg. Soms werd voor het glazuren met een
anilinestempel een niet zichtbare voorstelling op de pijpekop aangebracht. De verkleuring van de ketel door opname van tabakssappen
laat het plaatje, dat geen vocht absorbeert, langzaam maar zeker te
voorschijn komen. Deze pijpen zijn bekend onder de naam 'doorrokers ' . Op geen enkele opgegraven pijp uit de beerput was een dergelijke afbeelding zichtbaar.
De vondst van meerdere aardewerk pijpen is uitzonderlijk. Meestal
komen ze slechts als solitaire vondst voor tussen ander materiaal.
De herkomst van deze pijpen bleek eenvoudig vast te stellen. Op de
stelen van een aantal exemplaren was met een bandstempel de tekst GB
BORDOLLO GRUNSTADT aangebracht. Dit fabrieksmerk hoorde toe aan de
gebroeders Wilhelm en Bernhard Bordollo, die vanaf 1812 fayence en
steengoed produceerden in het Duitse plaatsje Grünstadt (afb. 1).
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Afb. 1 - Fabrieksmerk Gebr. Bordollo
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Vanaf 1838 startte men met de fabricage van aardewerk pijpen. Dit
produkt genoot een wijdverspreide klandizie en grote bekendheid. Dit
werd mede veroorzaakt door de goede rookeigenschappen van de gegoten
pijp die overeenkwamen met de algemeen zeer gewaardeerde meerschuimen pijp (gemaakt van het geelachtig witte kiezelzure magnesia). Ook
een vergelijking met de porseleinen pijp werd glansrijk doorstaan.
In de eerste plaats zijn de aardewerk pijpen lichter en zij blijken
bovendien door hun poreusheid uitstekende droogrokers te zijn. Het
is niet verwonderlijk dat de concurrentie heeft gepoogd dit artikel
na te maken.
In 1898 besloten de heren G.F. van der Want en G.A.A. Barras in Gouda een fabriek op te richten om, volgens het procédé van Bordollo,
pijpen te produceren. Niet alleen de productiemethode, maar ook de
modellen werden overgenomen. Onder de opgegraven aardewerk pijpekoppen bevonden zich echter geen produkten van Hollands fabrikaat. De
twintig pijpen zijn te verdelen in twee typen: Berliner Stummel
(afb. 2) en Cylinder-Stummel (afb. 3 ) , die in verschillende grootten
werden vervaardigd.
Inventarisatie van de aardewerk pijpen.
type
Berliner Stummel nr.
nr.
nr.
Cy1inder-Stumme1 nr.
nr.
nr.

7
9
?
5
8
9

aantal
1
6
4
1
4
4

hoogte(mm) breed
fragment
111
40
fragmenten
84
30
104
35
38
114

26
22,5
27
27

De korte steel van de Stummel, die onder een stompe hoek ten opzichte van de ketel staat, werd in een V-vormig verbindingsstuk, genaamd
zak, gemonteerd.

Porseleinen zakken
Van de negen opgegraven zakken, bleken er zeven een verschillend
model te hebben (afb. 4-10). Slechts één gaaf exemplaar (afb. 4)
werd geborgen.
De zakken zijn 8 tot 10 cm hoog en hebben aan de bovenzijde een opening. Ter versteviging is de wand plaatselijk verdikt. Ongeveer vanuit het midden van de zak begint een zij-tuit, die onder een hoek
van 30 à 40 graden staat ten opzichte van de vertikale as. In de
zij-tuit werd door middel van een kurkje de pijpekop gemonteerd. In
de andere opening werd een taps toelopende steel van weichselhout
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(hout van de morel, een soort kerseboom) of gedraaid been gestoken
(afb. 11).
Behalve als verbindingsstuk functioneerde de zak ook als reservoir
voor speeksel en ter afkoeling van de rook.

Kleipijpen
Opvallend is het geringe aantal (5 stuks), in mallen gevormde, pijpen dat werd aangetroffen. Alle hadden de Goudse ovoïde vorm. De
inhoud van deze pijpjes is vele malen kleiner dan van aardewerk pijpen.
Op de hiel, aan de onderzijde van de ketel, staan als herkenningsteken van de pijpenmaker de merken: de gekroonde G, de gekroonde T D,
de gekroonde 89, de speelman (violist) en de H P. Met uitzondering
van het merk de speelman hadden alle pijpen, op de zijkant van de
hiel, het wapen van Gouda als bijmerk.

Datering
Het feit dat de gebroeders Bordollo pas na 1838 met de produktie van
aardewerk pijpen zijn begonnen en op de pijpekoppen geen afbeeldingen (doorrokers) zijn aangetroffen, hetgeen eerst tegen het einde
van de 19de eeuw in zwang kwam, levert een eerste globale datering
op. De kleipijpen maken het mogelijk de datering te preciseren. Gelet op vorm en afwerking zijn deze ook in de 19de eeuw vervaardigd.
Twee van de pijpenmakersmerken, de gekroonde 89 en de H P, zijn echter tot 1865 gezet.
Uit bovenstaande gegevens mogen we afleiden dat de beerput tussen
1838 en 1865 in gebruik is geweest.

De gebruikers
De ongewone samenstelling van het pijpenmateriaal in de afvalput
wierp vragen op omtrent de gebruiker(s) van dit rookgerei. Immers de
Duitse aardewerk pijpen waren beduidend duurder dan de gewone Goudse
kleipijpen en werden hier in een tamelijk grote hoeveelheid gevonden.
De beerput in de Spijkerboorsteeg was gelegen in een perceel in wijk
6, gebuurte 25 onder nr. 1203. De westzijde van de steeg bestond uit
een aantal pakhuizen en twee uitspanningen. In 1829 woonde in het
desbetreffende pand een greinwever met zijn vrouw, die tevens de tap
bediende. Twee huizen verder was ook een tapperij gevestigd en er
woonden ook twee dames die als publieke vrouw bekend stonden. In
1839 verhuisden Hendrik Johannes Heus (Huis) en zijn vrouw Wilhelmina Overduin van de Sionstraat naar de Spijkerboorsteeg (nr. 1203).
Tot 1854 staat niet vermeld hoe zij zich in hun levensonderhoud
voorzagen. De bevolkingsregisters tot 1861 bieden echter een schat
aan gegevens. Hendrik Johannes Heus blijkt als kleermaker de kost te
verdienen en Wilhelmina Overduin staat te boek als bordeelhoudster.
In hetzelfde pand wonen gemiddeld 4 publieke vrouwen en een enkel
'onecht' kind. De samenstelling van de groep wisselt in sterke mate,
enerzijds door het grote verloop, anderzijds door de regelmatige
medische verzorging die de meisjes moeten ondergaan in het Gasthuis.
De gegevens van 1860 tot 1890 over de bewoning van het pand zijn
onvolledig of zelfs geheel verloren gegaan. Vanaf 1890 staan alle
percelen in de Spijkerboorsteeg beschreven als werkplaatsen.
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Afb. 11 - Een complete pijp
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De vondst van luxueuze aardewerk pijpen als afval van een bordeel is
niet verwonderlijk. Gezien de entourage en de sfeer van dit soort
'publieke' gelegenheden is de vondst van duurdere rookattributen,
dan die van de gemiddelde arbeider, niet verwonderlijk. De litho van
Alexander Verhuell geeft mogelijk zelfs aanwijzingen welke groep van
de Leidse bevolking dit afval geproduceerd zou kunnen hebben (afb.
12).
Ook in de archeologie geldt dat het roeren in een beerput onverwachte gevolgen kan hebben.
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ARCHEOLOGISCH BODEMONDERZOEK IN HET BOUWTERREIN VAN C & A NEDERLAND
AAN DE HAARLEMMERSTRAAT EN SPIJKERBOORSTEEG TE LEIDEN

Bitter

INLEIDING

De aanleiding tot het onderzoek.

i-o
oj
0)
v
in
ss
•^

Van 18 september tot 8 november 1985 werd in een terrein aan de
noordzijde van de Haarlemmerstraat ter hoogte van de Spijkerboorsteeg een archeologische opgraving uitgevoerd. De aanleiding tot dit
onderzoek was bebouwing van het terrein door C & A Nederland.
Voor de bouw was in augustus en september 1985 de oude bebouwing
(o.a. van de Bata) tot het maaiveld gesloopt. Voor het maken van de
nieuwe funderingen moest de ondergrond ontdaan worden van de oude.
Bij dit bouwrijpmaken van het terrein moest de ondergrond meters
diep worden vergraven, waarbij alle restanten van eerdere bebouwing
en andere archeologische overblijfselen zouden worden vernietigd.
Uit historische bronnen is bekend, dat rond 1355 de nederzetting
Maredorp werd toegevoegd aan de stad Leiden. Deze nederzetting lag
aan de noordoever van de Rijn, tegenover de oude stad Leiden, aan de
uitmonding van de Mare in de Rijn. Van dit Maredorp is nog weinig
bekend. Kort voor de annexatie door Leiden had het al een eigen
schout en een eigen kapel ( 1 ) . Deze kapel is in de eerste helft van
de 14de eeuw verbouwd en later uitgebouwd tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk. In 1979-80 werd bij opgravingen daar ter plaatse ontdekt, dat
de oudste voorganger van deze kerk al van rond 1300 dateert. Pas in
1365 verkreeg deze een eigen parochie ( 2 ) .
Bij de Stille Mare werden in 1978 de resten gevonden van een pottenbakkerij, eveneens van rond 1300 ( 3 ) . Een opgraving in 1983 ter
plekke van de v.m. Hartebrugschool, westelijk van de O-L-V-kerk,
leverde een plattegrond op van een 14de eeuwse boerderij. De oudste
bewoning concentreerde zich tegen de noordelijke Rijndijk, die zich
ongeveer ter hoogte van de zuidkant van de huidige Haarlemmerstraat
moet hebben bevonden ( 4 ) .
Dit alles gaf aanleiding tot het vermoeden, dat de oudste kern van
Maredorp, die tenminste in ca. 1300 al aanwezig moet zijn geweest,
tussen de O-L-V-kerk en de Lange Mare kon worden verwacht. Het bouwterrein van C & A zal dan ongeveer in het centrum van Maredorp liggen. Het vrijkomende terrein bood daarom een prachtige gelegenheid
om een onderzoek hiernaar in te stellen.
De Directie Civiele Werken, Archeologisch Bodemonderzoek, besloot op
grond hiervan, in overleg met de provinciaal archeoloog drs. D.P.
Hallewas, te trachten een archeologisch bodemonderzoek uit te voeren. C & A Nederland gaf niet alleen desgevraagd toestemming hiervoor, doch verstrekte bovendien een bijdrage van ƒ 1 0 . 0 0 0 , — in de
kosten. Subsidie werd voorts verstrekt door de Provincie Zuid-Holland. De overige kosten kwamen voor rekening van de gemeente Leiden.
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Voor de leiding bij de opgraving en de verslaglegging werd de middeleeuws archeoloog drs. P. Bitter aangetrokken.
Ondanks het krappe tijdschema (uiteindelijk ca. 7 weken, nog niet de
helft van de eigenlijk nodige tijd) kon er van het terrein een flink
gedeelte onderzocht worden. Van het meest interessante deel, direct
aan de Haarlemmerstraat, kon een stuk van 35 bij 30 meter geheel
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worden onderzocht. Gelukkig waren de weergoden ons zeer goedgunstig
en waren er weinig vertragingen. Dankzij de inzet van studenten en
vrijwilligers en door de bekwaamheid van onze graafmachinisten (5)
werd dit onderzoek naar het vroege Maredorp een succes.

Het veldwerk.
Globaal de zuidelijke helft van het bouwterrein werd onderzocht. Het
onderzoek vond plaats onmiddellijk nadat op dit gedeelte de bebouwing tot het maaiveld door de slopers met de grond gelijk gemaakt
was en de puin afgevoerd. Volgens planning zou tijdens het archeologisch onderzoek het verdere sloopwerk worden uitgevoerd. Dit gegeven
bepaalde aanvankelijk de opgravingstaktiek: haastig werd begonnen
aan die gedeelten van het terrein, waar aanstonds het vervoer voor
het verdere sloopwerk langs zou moeten. Gelukkig bleek ook hier weer
dat de planning een streefmodel was en werd voor het onderzoek meer
tijd gelaten. De totaalopzet was, om enerzijds door de aanleg van
horizontale vlakken de overblijfselen van vroegere bebouwing bloot
te leggen, en anderzijds door middel van zo lang mogelijke lengteen breedte-profielen een overzicht te krijgen van de ophogingsfasen
van het terrein.
De eerste werkputten, achterin het terrein en langs de Spijkerboorsteeg, dienden tevens als proefsleuven om een indruk van de lagenopbouw te krijgen (afb. 1). Werden er achter in het terrein vanaf ca.
3 meter diepte vooral ophogingen en afvalkuilen aangetroffen, het
voorterrein, langs de Haarlemmerstraat, leverde al op 1 meter diepte
overblijfselen van 14de eeuwse gebouwen. De latere baksteenfunderingen waren hier deels dwars door de middeleeuwse huisresten heen gelegd. De werkputten werden daar derhalve op de aanwezige baksteenfunderingen afgestemd. Door de bouw van diverse (post-middeleeuwse)
waterkelders is een deel van de 15de eeuwse huisresten opgeruimd,
maar gelukkig zaten de oudere huisresten nog nét hieronder. Omstreeks 15 meter vanaf de Haarlemmerstraat bevonden zich in de diverse achterhuizen beerputten, de meeste nog met gewelf. Deze veroorzaakten een grote verstoring van de oudere sporen over de gehele
breedte van de opgraving. Hierdoor werd deze opgraving a.h.w. gesplitst in een voor- en achtergedeelte. Zowel langs de zijkanten als
door het midden van het terrein werd het maken van lengteprofielen
nagestreefd. Hiertoe werd halverwege de breedte een profieldam gehandhaafd in voor- en achterterrein. Een volledig dwarsprofiel kon
op drie plaatsen worden gemaakt: langs de voor- en achterkant van
het terrein en halverwege.
Vanwege tijdnood werden de laat- en post-middeleeuwse funderingen in
het maaiveld slechts ruw opgeschoond, ingemeten en getekend en bouwnaden en steenformaten genoteerd. Er moest van afgezien worden de
beerputten van opzij aan te snijden en zo de inhoud stratigrafisch
te bergen. In het achterterrein werden slechts 2 à 3 vlakken aangelegd, in het voorterrein liep dit plaatselijk tot 6 vlakken op.
Een groep archeologie-studenten en vrijwilligers, soms 3 en soms wel
11 medewerkers (gemiddeld 6-7) (6) verleende medewerking aan de opgraving terwijl voor het grovere werk een graafmachine werd benut.
Voor een betere werkverdeling werd voortdurend aan twee werkputten
tegelijk gewerkt. De sporen werden op schaal ingemeten en getekend,
de vondsten per spoor verzameld. Elk spoor, dat mobiele vondsten
opleverde, werd voorzien van een 'vondstnummer', dat op de veldtekening, een bijgesloten vondstkaartje bij de vondst, en later -op de
vondst zelf- werd aangegeven.
In het hoofdstuk 'Sporen' wordt in extenso ingegaan op de bouwhistorie en de ophogingsfasen van het terrein.
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Afb. 1 - Overzicht van de opgegraven werkputten 1 t/m 13

Tekenwerk aan één van de profielen
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De bewerking van de mobiele vondsten.
Na beëindiging van het veldwerk werden in een daarvoor beschikbaar
gebouw de vondsten gewassen en van inktnummers voorzien. Scherven
werden gepast en gelijmd, alles beschreven en geïnventariseerd. Dit
was medio december gereed (7). Voor de inventarisatie is gebruik
gemaakt van een computer om de grote hoeveelheid gegevens te verwerken. Hiervoor werd door de auteur de nodige speciale programmatuur
ontworpen. Per vondstnummer werd van elke vondstcategorie (= materiaalgroep, onderverdeeld in subgroepen, bijv. verschillende soorten
aardewerk) het aantal fragmenten, nummer van de werkput en vlak/profiel, vondstdatum, omschrijving spoor, evt. datering, evt. teken- of
fotowerk en evt. doosnummer vastgesteld. In een toelichting werden
meer gedetailleerde gegevens (bijv. aardewerkvormen) opgenomen. Een
apart element is de zgn. 'spoorcode', die de stratigrafische positie
aangeeft.
Op al deze rubrieken kon het materiaal vervolgens worden gesorteerd,
wat een grote steun is bij het 'uitwerken' van de gegevens. Het gaat
om omvangrijke hoeveelheden informatie, die men steeds anders gesorteerd wil hebben. Zo leverde de opgraving ruim 2.600 potfragmenten
op, verdeeld in 20 categorieën aardewerk (in totaal werden 65 categorieën onderscheiden), en geregistreerd op ca. 70 verschillende
veldtekeningen (later tot 18 overzichten teruggebracht). Bij de uitwerking is van de vondsten een listing gemaakt volgens verschillende
sorteringen of selecties, bijv.:

-

-

bij het maken van een schema van de stratigrafie voor de spoorcodes: listing op werkput-vlak/profiel en op vondstnr.,
bij het vaststellen van dateringen: listing op spoorcode, op
vondstnr., op categorieën en op categorieën/spoorcode (gecombineerd), lijst van verstrekte spoorcodes, op datering (diverse
varianten),
bij het materiaalonderzoek van de vondsten: listing op vondstnr., op categorieën, listing teken/fotowerk, enz..

Hierdoor konden vrij snel stratigrafie en dateringen worden bepaald.
De moeilijkste 'noot' om te kraken was de stratigrafie, die vooral
in het voorterrein zeer gecompliceerd bleek.
Gezien de nauwkeurige dateringen die het resultaat waren van deze
methode van bewerking, de rijkdom van het vondstmateriaal en het
gegeven, dat publicaties over mobiele vondsten uit stadskernonderzoek nog veel te weinig het licht zien, wordt in het hoofdstuk 'De
vondsten' een uitgebreide materiaalpublicatie gegeven.

SPOREN
In dit hoofdstuk worden de grondsporen beschreven volgens een indeling in perioden, herleid uit onderzoek van de stratigrafie en de
dateringen van het materiaalonderzoek (vgl. tabel i) (8). Voor een
beschrijving van de vondsten wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk (met tabellen per periode). Voor de leesbaarheid van het verhaal over de grondsporen verwijs ik zoveel mogelijk naar de kadastrale perceelsnummers, welke aan de percelen waaruit het opgravingsterrein in ca. 1830 bestond bij het maken van de zgn. kadastrale minute, zijn toegekend (afb. 2 ) .
De desbetreffende 6 percelen waren kadastraal van West naar Oost
bekend als gemeente Leiden, sectie H, resp. nrs. 173, 172, 171, 170,
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Sectie H

Afb. 2 - Detail van de kadastrale minute uit ca. 1830.

151 en 150 (afb. 6) (9). Zij zullen in het vervolg kortheidshalve
worden aangeduid als resp. perceel nr. 173, perceel nr. 172, perceel
nr. 171, perceel nr. 170, perceel nr. 151 en perceel nr. 150. Op de
afbeeldingen zijn de sporen verder voorzien van het desbetreffende
periodenummer en een alfabetische aanduiding (is de periode niet
geheel zeker, dan staat het periodenummer tussen haakjes).

Periode 1: tweede helft 13de eeuw (afb. 4 ) .
De ongeroerde ondergrond ligt in het terrein op ca. N.A.P. - 1,40 m,
onder een ca. 2\ m dik dek van middeleeuwse ophogingen, en bestaat
uit gelaagde grijze klei- en zandafzettingen vermoedelijk verband
houdende met de Duinkerke-III transgressiefase. De vroegste bewoningssporen dateren in de 13de eeuw (afb. 4 ) .
De belangrijkste is een zwarte kleilaag, 20 cm dik, die potscherven
(ca. midden 13de eeuw) (10), botfragmenten en wat stro bevat, geheel
aan de uiterste zuidrand van het terrein (IA). Deze laag wordt door
de opgraving ternauwernood aangesneden en hoort bij de eerste bewoningsfase: een nederzetting die vermoedelijk pal tegen de oude Rijndijk was gebouwd. Deze dijk bevond zich onder het zuidelijk deel van
de huidige Haarlemmerstraat. De eerste nederzetting ligt nu dus grotendeels onder de Haarlemmerstraat. In het Zuidprofiel (afb. 3, G-A)
werden in deze laag enkele ingeslagen palen aangetroffen, maar deze
vormen met elkaar geen herkenbaar patroon.
In het achterterrein zijn verder twee constructies te voorschijn
gekomen, namelijk een hutje met vlechtwerkwanden en een houten bouwsel (wellicht bijgebouwtjes bij een boerderij), en in het voorterrein een groter gebouw.
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Het hutje met vlechtwerkwanden was l \ m breed, de lengte kon niet
worden vastgesteld maar bedroeg hooguit 3i m (deels vergraven door
een riool). Het gebouw was ca. 30 cm diep ingegraven en had een
kleivloer met haardplaats (IC). We konden geen staanders terugvinden
- het hutje moet een zeer lichte constructie hebben gehad - (de
paaltjes van de vlechtwerkwand waren 0 5 à 8 cm). De vloer was
tweemaal vernieuwd, met een onderlaag van stro. Bij de afbraak ervan
waren de wanden destijds deels uit de grond getrokken.
Het houten bouwsel (ID) bestond uit vier hoekpalen van 0 10 cm, in
een vierkant geplaatst van 1 m, aan de onderzijde door liggende
stammetjes verbonden en voorzien van een plankenvloer (plankjes ca.
10 cm breed en een paar cm dik). De bovenbouw is onduidelijk - wellicht was het slechts een keldertje?
Een tweetal afvalkuilen kon hiermee worden geassocieerd (IE, IF).
Vanwege de slechte staat van het belendende pand is het voorhuis op
perceel nr. 173 niet opgegraven. Wel is hier een kleine proefsleuf
aangelegd ('werkput 12'). Tot onze verrassing vertoonde het Westprofiel op de ongeroerde ondergrond een duidelijke kleivloer (onder
laat-13de eeuwse ophogingen) en aan de andere kant van de sleuf
slechts een klein stukje (de huiswand zal schuin door werkput 12
hebben gelopen). We konden de vloer over ca. 5 m volgen - wellicht
hoorde het bij een groter huis (IB).
Deze laatste bewoningssporen zijn niet scherp dateerbaar. Mogelijk
betreft het een uitbreiding vanuit de nederzetting tegen de dijk,
ergens in de tweede helft van de 13de eeuw.

Periode 2: eerste helft 14de eeuw (afb. 4 ) .
Rond 1300 heeft er een grote verandering plaats gevonden in Maredorp: de dorpskern zal in één keer fors zijn opgehoogd. In de opgraving bleek de klei van deze ophoging gelijkelijk over alle (latere)
percelen te zijn aangebracht. Bij gedeelten konden wel de afzonderlijke karrevrachten aangevoerde grond worden onderscheiden (grijze,
donkergrijze, bruingrijze klei, soms ook grijze klei vol stukken
riet). In het voorterrein liep de dikte van deze ophoging tot ruim 1
m, vanaf plusminus 10 m uit de straat afnemend tot ca. 30 cm (afb. 3
en 4: spoor 2B). In deze kleimassa (wellicht in de nabije omgeving
gedolven) kwam af en toe een stuk bot of een potscherf voor (12de
eeuws, misschien iets eerder; zelfs één enkele Romeinse scherf). Bij
deze kleiophoging is een eerste fase te herkennen ter plekke van de
oude bewoning onder de Haarlemmerstraat (2A). Aansluitend op de massale kleiophoging is deze plek nog extra opgehoogd met plaggen bruine humeuze klei (2C).
De vroegst dateerbare sporen op deze massale kleiophoging zijn van
ca. 1300: een zeer groot bakstenen huis ter plekke van de percelen
nrs. 150 en 151 (2D). Van dit huis is een stuk van de bakstenen
westmuur gevonden, met bakstenen van 30,5x15x7,5 cm (afb. 7 ) . Deze
was voorzien van een fundering bestaande uit een grove balkenlaag in
de lengterichting van de muur, op een dubbele rij ingeslagen palen
(0 15-20 cm dikke stammen van ca. 2 m lengte, ruw aangepunt). Om
de la à 2 m waren onder de balkenlaag horizontale plankjes in de
breedte gelegd. Door het gewicht van de opgemetselde muur was het
totaal + 5 cm ingezakt, waardoor de plankjes waren vervormd.
Voorafgaand was er grondverbetering aangebracht van plaggen bruine
humeuze klei in een 1? m brede, 1 m diepe sleuf. Om de balkenlaag
was de ruimte aangevuld met grijze klei en baksteenpuin. Na het
opmetselen van de muur is de sleuf tot het maaiveld nog eens
opgevuld met donkerbruine klei.
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Afb. 3 - Enkele profielen, twee in de lengte en twee in de breedte door het terrein
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De voorgevel van het huis, die aan de zuidkant lag, moet zich onder
de huidige straat bevinden, de oostgevel onder de huidige Spijkerboorsteeg: het huis moet minstens 8 m breed zijn geweest. Ook van de
achtergevel aan de noordkant van het huis, is niets teruggevonden.
De westgevel loopt vanaf zijn aangetroffen begin over een lengte van
13 m noordwaarts tot aan de verstoring. Aan de andere kant van deze
verstoring, ca. 5 m noordelijker, ontbreekt de muur. De noordgevel
moet dus door deze verstoring zijn vergraven. In het . zuidprofiel van
de opgraving (afb. 3, profiel G-A, spoor 2E) tekende zich in perceel
nr. 151 een reeks vloerlagen af die waarschijnlijk bij dit huis
behoord hebben: een grijze kleivloer op een onderlaag van vuile
bruine klei. De vloer is zeker driemaal vernieuwd. Ongeveer 4 m uit
de westgevel (middenin het huis?) bevond zich een haardplaats: een
asplek op de vloer met bakstenen aan de oostzijde ervan, vermoedelijk van een stenen haardwand (steenformaat 30,5x15x7,5 cm). Van de
eerste fasen is geen haard teruggevonden, de haard is in een latere
fase nog vernieuwd.
Middenin dit huis bevond zich een ander spoor (2H), een rechthoekige
steilwandige kuil, met hout bekleed, die bruine klei en huisafval
bevatte, dateerbaar begin 14de eeuw. Het is onzeker of deze bij het
bakstenen huis hoorde, dan wel eraan vooraf ging. Een afvalkuil vlak
ernaast (21) zal eveneens vroeg-14de eeuws zijn. Hetzelfde geldt
voor een groepje ingeslagen palen aan de oostkant hiervan (2G).
In de rest van het opgravingsterrein komen slechts enkele sporen
voor een vroeg-14de eeuwse datering in aanmerking: twee haakse palenrijen in de percelen nrs. 171-172 (oversneden door sporen uit de
tweede helft 14de eeuw), met ter plekke van perceel nr. 172 een dun
kleilaagje, mogelijk de vloer van een huis waarvan de wandconstructie verloren is gegaan (2K, 2L). Ten noorden hiervan is een vroege
afvalkuil (2M). In de noordwesthoek van het terrein is verder een
smalle, diepe noord-zuid greppel, vermoedelijk de standgreppel van
een schutting of iets dergelijks (2N).

Periode 3: tweede - laatste kwart 14de eeuw (afb. 5 ) .
In het tweede kwart van de 14de eeuw werd het bakstenen huis al afgebroken. De reden hiervoor zouden verzakkingsproblemen kunnen zijn:
we merkten al op, dat de grond onder de muur + 5 cm was ingezakt. De
westgevel is gesloopt door deze naar buiten toe om te trekken, waarbij hij gedeeltelijk zelfs van de balkenfundering is afgegleden.
Daarnaast is de muur grotendeels weggebroken.
Toch is de perceelsgrens na de sloop van het huis onveranderd gebleven. Op de plaats van de gesloopte funderingen werd een rij palen
geplaatst (3H).
Einde 14de eeuw wordt op dezelfde plaats wederom een bakstenen huis
gezet.
In de zuid-oosthoek van het terrein vonden we een deel van een huis
met vlechtwerkwanden (afb. 5:3C, zie ook afb. 7 ) . De dakconstructie
werd gedragen door een rij staanders buitenom de vlechtwerkwand, van
ondiep ingeslagen stammetjes 0 10 cm. Om verzakken tegen te gaan
was de hoekstijl voorzien van een (extra) voet in de vorm van een
tweetal bakstenen met een plankje erop, iets ingegraven. Het opgegraven deel is te klein om te bepalen of dit een zijof een eindgevel
was. Het huis had een (oorspronkelijk 40 cm diep) ingegraven kleivloer op een onderlaag van stro, die minstens tweemaal is vernieuwd.
In de voorlaatste fase was in de hoek van het huis een haard.

92

Afb. 4 - Sporen uit
periode 1 en 2

Periode 1

Periode 2

Foto 2 - Overzicht opgraving voorterrein

Foto 3 - Detail van zuidprofiel vloerlagen (2E)
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Afb. 5 - Sporen uit
periode 3 en 4

Periode 3
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Enkele op hun kant geplaatste bakstenen horen wellicht bij een bakstenen achterwand, niet overbodig voor een haard zo dicht bij de
wand. Uiteindelijk is het huis afgebrand, getuige een 15 cm dikke
vette zwarte brandlaag (tweede helft 14de eeuw).
Een paar meter noordelijk ervan bevond zich een tonput en een diepe
afvalkuil (3D-G). De 'tonput' is een ingegraven ton met bodem, vol
afval en waarschijnlijk van oorsprong als waterton gebruikt. De afvalkuil is (nog) tweemaal op exact dezelfde plek opnieuw uitgegraven: blijkbaar was hier een perceelsgrens. Tussen twee vloerlagen
van het huis en in een afvalkuil (3G) werd leerafval gevonden: vermoedelijk werd het huis door een schoenmaker bewoond.
In perceel nr. 151 bevindt zich naast de palenrij een cluster sporen, die zodanig vergraven zijn, dat interpretatie moeilijk is
(3I-M). Het gaat om een paar afvalkuilen en diverse dunne, ca. 10-20
cm diep ingeslagen paaltjes, mogelijk resten van een vlechtwerkwand,
en een gedeelte van een haard met bakstenen achterwand.
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In de percelen nrs. 170-171 werden stukje bij beetje sporen gevonden
van een groot, minstens twee-schepig, gebouw, oost-west gericht
(3.0). De sporen bestaan uit 6 zgn. 'poeren'. Dit zijn een aantal in
een vierkant gelegde bakstenen met een plank erop, ondiep ingegraven, die hier dienden als voet voor een staander van het huis. Van
één ervan was slechts een puinplek overgebleven en twee andere waren
verstoord. Het gebouw bevond zich deels buiten de opgraving. In het
zuidprofiel konden de bijbehorende lagen van kleivloeren worden
waargenomen. Het huis had een lengte van 7i m en zou bij een tweeschepige reconstructie ca. 5i m breed zijn. Het doet sterk denken
aan de 14de-eeuwse éénschepige boerderij die in 1983 verderop in de
Haarlemmerstraat werd gevonden, eveneens oost-west gericht (11). Aan
de westkant bevinden zich enkele bijbehorende afvalkuilen (3Q-U),
waarvan er één (3S) veel stro en beer/mest bevatte: wellicht was ook
dit een boerderij ? Aan de noordkant bevond zich een afvalkuil (3P),
waar omheen merkwaardigerwijs een muurtje was gemetseld (baksteenformaat als die van de poeren: 30,5x15x7,5 cm). Een aantal afvalkuilen in het achterterrein kan aan deze periode worden toegeschreven.
Een concentratie van afvalkuilen in de noordwesthoek van het terrein, waarbij ook enkele tonputten (de ton is later uitgetrokken en
de kuil secundair voor afvalberging benut) kan bij een huis buiten
ons opgravingsterrein hebben behoord.

Periode 4: eind 14de - eerste helft 15de eeuw (afb. 5 ) .
Ergens in de tweede helft 14de eeuw werd het vlechtwerkhuis op perceel nr. 150 opgevolgd door een flink bakstenen huis (4A). Hiervan
is alleen de westgevel gevonden (baksteenformaat 29x14,5x7 cm) - de
oostgevel moet zich onder de Spijkerboorsteeg bevinden. De achtergevel zal ongeveer op dezelfde plaats hebben gelegen als bij de latere
opvolgers, vanwege een aantal bij deze bouwperiode behorende tonputten en een ondiepe gemetselde put (4C-E en 4F). Deze zullen opeenvolgend zijn gebruikt. Vanwege de vele vergravingen zijn er in het
huis geen tussenmuren uit de beginfasen teruggevonden. Op twee-derde
van de lengte was een grote beerput, 2\ m in doorsnede en ruim 2 m
diep (4B). In het voorhuis is in de tweede helft 15de begin 16de
eeuw op slordige wijze een tegelvloer gelegd van geel en zwart geglazuurde tegels (17x17x3 cm) en een schouw met aparte achterwand.
In dezelfde periode is de beerput noordwaarts verplaatst (5A). Uit
deze beerput kwamen o.a. enkele mislukte bovenleertjes voor een trip
(overschoen met houten zool), waarschijnlijk een stukje huisvlijt
(niet van een schoenmaker).
Inmiddels werd eind 14de of begin 15de eeuw op perceel nr. 151 een
bakstenen huis tegen het huis op perceel nr. 150 aangebouwd (baksteenformaat 20,5x10x5 cm) (4G). Dit was voorzien van een tussenmuur, waartegen in de voorkamer een haard was aangelegd. Van deze
haard vonden we de 'wangen' van de schouw, de puinkuil van de stookplek en diverse 'aspotten' (4H). Tegen de andere zijde van de muur
werd pas later een haard gezet - wellicht werd voordien de warmte
doorgegeven door het inmetselen van zgn. 'verwarmingsbuizen' (zie
rood aardewerk type 48). Naast de westmuur werden buitenshuis twee
tonputten aangetroffen, secundair met afval gevuld. Dit huis kan al
een aangebouwd achterhuis gehad hebben, waarvan dan slechts één
muurfragment is gevonden. De beerput achter in perceel nr. 151 (4.1)
bevat vondsten, die tot de eerste helft 15de eeuw teruggaan. Deze
beerput, maar liefst 3 m in doorsnede en k\ m diep ('.), hoorde dan
al bij dit vroege bakstenen huis. Het achterhuis was verder voorzien
van een eigen tonput met opgemetseld bovengedeelte (4M).
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In perceel nr, 171 dateren enkele kleivloeren van rond 1400 (4N) .
Van de bijbehorende huiswanden is, als gevolg van de vergraving voor
latere baksteenbouw en een grote waterkelder, slechts een brandlaag
met veel delen van planken over. In het achterterrein werden achter
dit huis diverse afvalkuilen gevonden vol houtspaanders, meestal
snippers van 2-4 cm, en fragmenten van gedraaide kleine houten voorwerpen (4c,e,f,g, 1). Hier zal dus een houtdraaier gehuisd hebben.
In perceel nr. 172 vonden we de resten van een smal houten huisje
uit de eerste helft 15de eeuw (4R, afb. 7) (12). De vloer was ca. 20
cm ingegraven. Het had wanden van verticaal geplaatste planken, ca.
35-40 cm breed, om en om iets dieper geplaatst, her en der met kleine paaltjes versterkt. De staanders stonden buitenlangs de wand op
zeer lichte poeren van 2 bakstenen en een plankje. Middenin bevond
zich een haard, waarvan enkele aspotten werden geborgen. Het huisje
oversneed de vloerlagen van een laat 14debegin 15de-eeuwse voorganger van onbekende constructie. Met dit huis kunnen enkele kuilen vol
ijzerslakken, een kuil vol steenkoolgruis en enkele klompen ruw ijzer worden geassocieerd (4S-U): blijkbaar was het een smidse. Verder
werd bij dit huis een beerkuil opgegraven (4X).
Van perceel nr. 173 kon het voorgedeelte niet worden opgegraven, wel
werden er enkele waarnemingen gedaan. De oostmuur is van baksteen
van 20,5x10x5 cm, de beerput in het achterhuis bevat vondsten uit
het tweede/derde kwart 15de eeuw (4Y, met wat 16de eeuwse scherven
'vervuild1). Blijkbaar is het ongeveer uit dezelfde tijd als het
huis op perceel nr. 151. Het voorhuis is op een moment tussen + 1450
en 1550 van een fraaie tegelvloer voorzien, van gelijksoortige tegels als in het huis op perceel nr. 150,(zwart en geel geglazuurd),
in een overhoeks dambordpatroon (5R). De haard tegen de oostmuur is
diverse keren veranderd.
In het achterterrein werd verder behalve een paar kuilen met huisafval en een tonput (4b) ook een kuil gevonden vol potscherven, waaronder enkele misbaksels van 'grapen' en ook enkele ongeglazuurde
halffabrikaten van bakpannen (4c). Wellicht hoorde dit bij een pottenbakkerij, die zich vlak buiten ons opgravingsterrein bevond,
bijv. bij de Spijkerboorsteeg. In een aangrenzende afvalkuil (4.1)
werden ook enkele misbaksels gevonden.

Periode 5: tweede helft 15de, eerste helft 16de eeuw en daarna (afb.
6).
Rond 1450 stonden op het opgravingsterrein naast elkaar bakstenen
huizen (percelen nrs. 150, 151, 173) en houten huizen (perceel nr.
172, vermoedelijk ook perceel nr. 171; perceel nr. 170 onbekend). De
perceelsindeling, die in 1830 kadastraal is vastgelegd, was toen al
grotendeels ontstaan. Alleen de westmuur van het huis op perceel nr.
151 ligt op een andere plaats (nog in lijn met het eerste bakstenen
huis van begin 14de eeuw). Naar nr. 170 kunnen we slechts gissen.
In de tweede helft 15de eeuw worden de houten huizen, na een brand,
door bakstenen vervangen. Tegelijk moet ook het huis op perceel nr.
151 zijn herbouwd, waarbij de westmuur werd verplaatst en het huis
een breedte kreeg van ongeveer 6 m (voordien was het, evenals die op
de percelen nrs. 150 en 173, ca. 5 m breed). De ruimte tussen de
percelen nrs. 151 en 173 werd in drie smalle percelen van elk ca.
4 m verdeeld.
Door latere herbouw is van de eerste bakstenen huizen op de percelen
nrs. 170-172 weinig over: een haard en een dwarsmuur in het voorhuis
op perceel nr. 170 (oorspronkelijk tegen de dwarsmuur, later naar de
zijmuur verplaatst), delen van tegelvloeren van eenzelfde type als
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Periode 5

171
170
151
10m. w.waterkelder p.put b.beerput g.gemak r.riool
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Afb. 6 - Sporen uit periode 5 (en 6); overzicht van al het muurwerk, dat in het eerste vlak werd aangetroffen

in de huizen op de percelen nrs. 150 en 173 (een overhoeks gelegde
vloer van zwarte en gele tegels in het voorhuis op perceel nr. 171,
en een vloer in het achterhuis op perceel nr. 172). De beerputten in
de percelen nrs. 170 en 171 horen ook bij deze bouwfase, voor die in
perceel nr. 172 is dit waarschijnlijk (dateringen resp.: 5K inhoud
2e helft 15de eeuw en demping Ie helft 16de eeuw; 5N inhoud en demping idem dito; (5)A inhoud eind 16de, Ie helft 17de eeuw).
Een probleem bij het dateren van het muurwerk is het feit, dat in de
15de eeuw een baksteenformaat in gebruik raakt dat eeuwenlang onveranderd blijft gehandhaafd (19/19,5x9/9,5x4/4,5 cm). Ook het dateren
van beerputten is niet eenvoudig: in de periode dat ze functioneerden werd de inhoud regelmatig eruit geschept. Tegen de tijd, dat de
beerput buiten gebruik werd gesteld, liet men hem eenvoudig vollopen
en in laatste instantie gooide men hem dicht met grond (en huisafval) vanwege stankoverlast. Een beerput bevat dus meestal een onderlaag met beer en vondsten uit de laatste fase van het gebruik (='inhoud') en een bovenlaag met grond en eventueel huisvuil (= 'demping').
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Het is niet bekend hoelang het gemiddeld duurde voordat een beerput
geleegd werd, evenmin als bekend is of de beerput tot onderin (bezinksel, waarin aardewerk en andere vondsten zijn weggezakt) werd
leeggehaald of alleen met emmers de vloeibare bovenhelft werd verwijderd (13).
In sommige huizen werd de beerput weleens vervangen door een andere,
vanwege een herindeling van het huis. Het huis op perceel nr. 151
kreeg (bij de herbouw?) in de 2e helft 15de eeuw een nieuwe, kleinere en zeer diepe (4 m) beerput (5G: inhoud Ie helft 16de eeuw). In
het huis op perceel nr. 170 werd de pas aangelegde beerput nog in de
2e helft 15de eeuw verlaten en door een kleinere in het voorhuis
vervangen (6A: inhoud 16de eeuw). In het huis op perceel nr. 150
werd de beerput noordwaarts verplaatst (5A: inhoud tweede helft
15de, eerste helft 16de eeuw en demping tweede helft 16de, eerste
helft 17de eeuw). Uiteindelijk werden deze beerputten vervangen door
riolen. Deze liepen noordwaarts, zonder enig herkenbaar systeem
kris-kras door het achterterrein: de aanleg was blijkbaar een particuliere onderneming. De eerste zal bij perceel nr. 173 zijn aangelegd, waar de beerput al rond het midden van de 15de eeuw buiten
gebruik raakte en een riool was aangelegd tegen de scheiding met
perceel nr. 174 (in het achterterrein loopt hier en steegje - wellicht was dit er ook in het voorterrein; in 1830 sloten de huizen op
de percelen nrs. 173 en 174 in elk geval al weer aan). De meeste
huizen moeten in de 16de eeuw riolen hebben gekregen, alleen bij dat
op perceel nr. 172 is de beerput pas eerste helft 17de eeuw gedempt.
De gemakken werden vaak naar het achterterrein verplaatst. Bij het
huis op perceel nr. 150 is dit echter niet gebeurd, waarschijnlijk
omdat er een ander huis achter stond, aan de Spijkerboorsteeg. De
beerput werd pas tweede helft 16de begin 17de eeuw vervangen door
een riool richting Spijkerboorsteeg. Het gemak bleef op exact dezelfde plaats. In de 19de eeuw kreeg het huis op perceel nr. 150 nog
een nieuwe beerput, vlak aan de Haarlemmerstraat (wellicht werd het
huis toen door twee gezinnen bewoond).
Een merkwaardige situatie is er ook bij perceel nr. 171. Hier werd
op zeker moment in de tweede helft 15de eeuw, eerste helft 16de eeuw
een compleet bakstenen huis in het achterterrein aangebouwd met bijbehorende beerput (5P, verlaten eerste helft 16de eeuw). Het voorhuis op perceel nr. 171 kreeg een binnengang langs de oostmuur, met
klinkers bestraat (5Q) en werd dus wel bijzonder smal (3 m ) . Dit is
voorts ook een bijzonder huis, omdat het in de loop van de 17de eeuw
en 18de eeuw vermoedelijk voor één of andere nijverheid werd voorzien van een groot aantal zgn. 'waterkelders'.
Dit zijn kelders waarin men (regen-?)water verzamelde (14). Tot dan
toe verzamelde men drinkwater in ingegraven watertonnen, die soms
werden voorzien van een gemetselde bovenbouw. De vroegste waterkelders (die in het voorhuis op perceel nr. 170 had in eerste aanleg
majolicategels tegen de wand, eerste helft 17de eeuw) waren vrij
ondiep, met een groot oppervlak (voorhuis op perceel nr. 151, voorhuis op perceel nr. 170, voorhuis op perceel nr. 171?, achterhuis op
perceel nr. 171 tegen de oostmuur?), de latere (18de en 19de eeuws)
zijn klein, rechthoekig en diep (tot wel 2\ m ) . Ze zijn waterdicht
gemaakt door het aanbrengen van klinkers, tegels (met name 18de
eeuwse zijn talrijk) of pleisterwerk tegen de wanden en een dikke
vloer van klinkers, soms met rode tegels. Enkele kelders (in het
huis op perceel nr. 150, voorhuis op perceel nr. 151, voorhuis op
perceel nr. 173, achterhuis op perceel nr. 173) waren later geheel
met puin gevuld en met een baksteenof tegelvloer afgedekt, wat het
graafwerk zeer bemoeilijkte. Veel waterkelders waren nog tot begin
van de 20ste eeuw in gebruik. De enige echte waterputten vonden we
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in het achterhuis op perceel nr. 151, een enorme welput van ruim 4 m
diep (de onderste steenlagen waren niet gemetseld maar gestapeld; de
gebruikte compacte bakstenen doen een 19de-eeuwse datering vermoeden) , en in het voorhuis op perceel nr. 150 (i.v.m. de nabijheid van
de Spijkerboorsteeg niet uitgegraven).

Samenvatting en beschouwingen over Maredorp.
Het bovenomschreven archeologisch onderzoek heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd over het middeleeuwse Maredorp, zowel over de periode dat dit een zelfstandige nederzetting was als over de ontwikkeling na de aansluiting bij Leiden.
De oudste nederzetting lag pal tegen de Rijndijk en bestond al midden 13de eeuw. Sporen van een tweetal bijgebouwtjes en een groter
gebouw, aan de westkant van het opgravingsterrein, zouden een uitbreidingsfase kunnen vertegenwoordigen.
Rond 1300 vond er een ingrijpende verandering plaats. Er werd een
massale kleiophoging aangebracht, allereerst ter plekke van de oude
nederzetting, daarna in één fase over de gehele breedte van het opgravingsterrein, met een dikte van ruim 1 m en noordwaarts geleidelijk afnemend. De reden hiervoor zou men kunnen zoeken in overlast
door water van de Rijn, waarvan de uitmonding in zee in deze periode
verstopt raakte (de hoofdstroom verlegde zich naar de Lek). Ook kunnen (her-)bedijkingen van de Rijn tot opstuwingen van het water geleid hebben. Het is opvallend dat er daarna nauwelijks meer is opgehoogd in het voorterrein (alleen vernieuwde vloerlagen en egalisatie
van gesloopte gebouwen).
Afb. 7 - Detailtekeningen van de sporen 2D, 3C en 4R
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In dezelfde tijd werd de Onze-Lieve-Vrouwe-kapel gesticht en enige
tijd later is er sprake van een eigen schout van Maredorp. Dit alles
zou kunnen wijzen op bemoeienis met Maredorp van hogerhand: de graaf
zelf?

Het is opmerkelijk, dat het eerste duidelijk aanwijsbare gebouw op
deze ophoging in ons opgravingssterrein een zeer groot bakstenen
pand is: het huis van een aanzienlijk persoon en geen eenvoudige
boerderij of ambachtswoning. Haast even opmerkelijk is het snelle
verdwijnen van dit huis (verzakte het soms door funderingsproblemen?), waarna een eenvoudige schoenmaker op het vrijgekomen terrein
er een huis van vlechtwerk bouwde. Zijn buurman aan de westzijde
zette een groot gebouw neer parallel aan de dijk, dat sterke overeenkomst vertoont met een boerderij uit ongeveer dezelfde periode,
die in 1983 werd opgegraven op het terrein van de voormalige Hartebrugschool.

Volgens Van Oerle heeft de Mare van oorsprong een andere loop gehad,
westelijk van ons opgravingsterrein, in de Rijn uitmondend bij de
Goe Gerritsteeg. Deze loop reconstrueert hij op grond van een akte
over een geschil over de parochiegrenzen, waarbij de ligging van de
uitmonding van de Mare een rol speelde. Inmiddels is gebleken, dat
de oude kern van Maredorp direct ten oosten van de O.L.V.kerk lag.
Het is niet waarschijnlijk, dat de inwoners van Maredorp destijds
hun kapel aan de overzijde van de (hypothetische) rivier zouden zetten. Aannemelijker is (toch), dat de huidige Lange Mare de originele
bedding vormde.
De aansluiting van Maredorp bij Leiden (bestuurlijk en juridisch,
maar ook topografisch door de aanleg van stadsmuren) bracht een verandering teweeg in de bewoning: er kwamen allerlei ambachtslieden
wonen. Het ging blijkbaar vooral om die soorten nijverheid, die de
omgeving overlast bezorgden en die men graag uit de binnenstad weerde. Al eind 13de eeuw was er een pottenbakkerij, waarvan in 1978
resten werden gevonden bij de Stille Mare. Blijkens onze vondsten
was er rond 1400 nog een pottenbakkerij (mogelijk aan de oostkant
van de Spijkerboorsteeg?). Een ander brandgevaarlijk bedrijf was een
smidse, waarvan we enkele laat-14de eeuwse resten hebben gevonden op
perceel nr. 172. Ook leerbewerking geeft overlast (stank, waterverontreiniging) : midden 14de eeuw bewoonde een schoenmaker korte tijd
een simpel huisje met vlechtwerkwanden op perceel nr. 150. In de
eerste helft 15de eeuw vestigt zich weer een schoenmaker op 'ons'
terrein - op perceel nr. 172 getuigen kuilen met massa's leerafval
van zijn vlijt. Deze schoenmakerij was hier nog in de 16de eeuw gevestigd: hij wordt vermeld in de volkstelling van 1586 (15). Voorts
vonden we op perceel nr. 170 diverse 15de eeuwse afvalkuilen vol
houtsnippers en fragmenten van kleine voorwerpen: afval van houtbewerking.
Hier wordt in de 16de eeuw de aanwezigheid van een 'kuiper' vermeide
Deze ambachtslieden zullen weinig welgesteld zijn geweest - pas in
de tweede helft 15de eeuw herbouwen zij hun huizen in baksteen, nadat de houten voorgangers zijn afgebrand.
De 'verstening' van de huizen, in de loop van de late 14de en 15de
eeuw, bracht een fixatie van de perceelsindeling met zich. Deze is
gehandhaafd tot de bouw, begin deze eeuw, van het bedrijfspand waarin later de Bata was gevestigd. Het is architectonisch zeer te waarderen dat in het gevelplan van C & A weer een 6-voudige geleding is
opgenomen.
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DE VONDSTEN.
Keramiek
Inleiding.
In het middeleeuwse huishouden had men, net als tegenwoordig, een
grote variatie aan potten en pannen, kommen, schalen, borden, bekers, kannen, kruiken, voorraadpotten enz. (16). Een gedeelte hiervan was van keramiek, een gedeelte was echter ook van metaal, hout
of glas. Voor bepaalde voorwerpen kon men kiezen uit verschillend
materiaal, bijv. houten/metalen/aardewerken borden, aardewerken/metalen kookpotten, houten/metalen lepels. De keuze werd bepaald door
prijsverschil en kwaliteit c.q. luxe. Voor de meeste artikelen was
hout het goedkoopste en glas en metaal het duurste materiaal. Daar
stond natuurlijk wel een verschil in duurzaamheid tegenover (metalen
kookpotten bijv. gaan veel langer mee dan die van aardewerk).
Op middeleeuwse afbeeldingen zien we vaak op een tafel metalen boden, bekers en kannen, en veel glaswerk. Deze voorwerpen komen
slechts zeer sporadisch voor in archeologisch vondstmateriaal. Het
is natuurlijk wel zo, dat op deze afbeeldingen (bijv. een Laatste
Avondmaal-scène) vooral luxueuze voorwerpen worden weergegeven en
niet het alledaagse servies.
Bij opgravingen overheerst bij de vondsten het aardewerk in sterke
mate. Hout is zeer vergankelijk en blijft alleen onder bepaalde omstandigheden over. Metaal kan ook vergaan, vooral als er lucht bij
komt (bijv. in een zandige ondergrond). Bovendien is er in metaal
veel 'recycling' geweest (een gebroken tinnen lepel bijv. werd omgesmolten). Verder was het duurzamer in gebruik en ook beter te repareren.
Het onderzoek van middeleeuws aardewerk is pas de laatste decennia
echt op gang gekomen, vooral door de opkomst van archeologisch
stadskernonderzoek in de Nederlandse binnensteden. Deze opkomst
hangt samen met de grote bedreiging van het archeologisch bodemarchief door grootschalige grondwerkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw, die in de jaren 1960 en '70 een explosieve groei beleefde. In
een aantal steden werd om deze redenen een stadsarcheoloog aangesteld (elders is de situatie vaak slecht) (17). In de laatste 15
jaar is hierdoor de hoeveelheid (laat-)middeleeuwse vondsten geweldig toegenomen. Dit neemt zelfs zulke vormen aan, dat het merendeel
van de vondsten door tijdgebrek niet wordt gepubliceerd. Publicaties
over middeleeuws aardewerk zijn nog schaars, al bestaat er bij de
betrokken archeologen wel een toenemende kennis van dit materiaal.
Om deze redenen is bij de uitwerking van de vondsten van het onderhavig bodemonderzoek gekozen voor een materiaalonderzoek van het
aardewerk. Voor de chronologie werd in de eerste plaats uitgegaan
van de vondstomstandigheden (stratigrafie), terwijl de dateringen
zijn gebaseerd op die aardewerksoorten, waarvan de meeste gepubliceerde documentatie voorhanden is, ni. de uit België en Duitsland
geïmporteerde kwaliteitsartikelen.

Soorten keramiek en herkomsten.
Al vanaf de Romeinse tijd is er een grote variatie in keramiek, zowel in vormen als in kwaliteit. Deze variatie hangt samen met de
economie en technologie van de pottenbakkerijen. De consument vraagt
voor verschillende doeleinden verschillende soorten aardewerk: hij
wenst niet alleen een doeltreffende potvorm, maar ook een geschikt
materiaal (bijv. waterdicht of vuurbestendig, of bestand tegen ruw
gebruik). De produktie van de pottenbakkers wordt hierop afgestemd,
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Foto 4 - Hals van proto steengoed links en hals van bijna steengoed rechts

voor zover de beschikbare grondstoffen en de handelssituatie (prijs,
transport, nabijheid van handelsroutes) dit toelaten.
Keramiek met een grotere waterdichtheid bleek het moeilijkste produkt: hiervoor ontstonden al vroeg gespecialiseerde pottenbakkerijen, die speciale kleisoorten gebruikten en hoogstaande oventechnieken toepasten. Zij vervaardigden vooral drinkgerei, kannen en kruiken, voorraadpotten en kookpotten voor vloeistoffen, e.d. Deze Produkten werden over grote gebieden verhandeld en enkele pottenbakkerijen groeiden uit tot grote produktiecentra. De archeologen hebben
deze soorten keramiek genoemd naar de bekendste produktiecentra. In
de 13de en 14de eeuw zijn deze produkten steeds beter waterdicht
gemaakt door andere kleisoorten en kleibereiding, een hogere oventemperatuur en het aanbrengen van ijzerengobes en/of zoutglazuur. Zo
ontwikkelde zich uit het aardewerk eerst ' proto-steengoed' en vervolgens 'bijna-steengoed' en 'steengoed' (18).
Het eenvoudiger gebruiksaardewerk, zoals kookpotten en voorraadpotten voor droge stoffen, werd geproduceerd door kleinere, lokale pottenbakkerijen die hun waren niet over grote afstanden verhandelden.
Deze produkten worden 'kogelpotaardewerk' (late 8ste tot 13de eeuw)
en vanaf de 13de eeuw 'rooden grijsbakkend aardewerk' genoemd.

Keramiek uit de 13de eeuw en eerder.
De vroegste bewoningssporen in de opgraving dateren uit het midden
van de 13de eeuw. In de 13de eeuwse ophogingen komt ook nog wat ouder aardewerk (zelfs een enkele Romeinse scherf - afb. 8:1) (19),
maar dit materiaal moet samen met de klei voor de ophoging van elders zijn aangevoerd: enkele scherven van 'Pingsdorf'-type (Rijnland, afb. 8:2-3), 'Andenne'-aardewerk (Belgisch Maasgebied - o.a.
twee randscherven van 12de eeuwse kannen (20) afb. 8:4-5) en bovendien kogelpotscherven.
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Afb. 8 - Keramiek uit de 13de eeuw en eerder; Siegburg bijna steengoed en steengoed, uit de 14de en 15de eeuw
Romeins

Kogelpot

Proto-steengoed

Siegburg
Bijna-steengoed^

Steengoed

i i i i i i is c m .
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Foto 5 - Siegburg steengoed

Er werden verschillende soorten aardewerk uit de 13de eeuw aangetroffen:
bij het import-aardewerk vinden we scherven van proto-steengoed
kannen (Rijnlands? afb. 8:16-17, tweede kwart 13de - begin 14de
eeuw), 'Andenne'-aardewerk (o.a. een randscherf van een voorraadpot, uit het tweede tot laatste kwart 13de eeuw (21) afb.
8:6), 'Paffrath' en 'Elmpt' blauwgrijze kookpotten (Rijnland,
tweede helft 12de-13de eeuw (22) afb. 8:13-15).
verder is er kogelpotaardewerk: ronde kookpotten, meestal met
als typisch laat kenmerk een opzettelijk verruwd oppervlak, zgn.
'borstelstreek-versiering' (23). In dit lokale aardewerk treedt
in de 13de eeuw verandering op. Er komen gespecialiseerde vormen
voor allerlei gebruik door het aanbrengen van extra onderdelen
aan de potten, zoals een standring of een schenktuit, enz. Een
fraai voorbeeld hiervan is een bolle pot met borstelstreekversiering, uitgerust met een standring, hoge cylindrische hals,
een schenklipje en een breed bandoor als kan dienend (afb. 8:12)
(24). De baksels van dit late kogelpotaardewerk zijn fijngemagerd en vaak zeer hard (25).

Vermoedelijk is de oorzaak van deze veranderingen in het kogelpotaardewerk een economische. Tot in de 13de eeuw is in haast elk dorp
een pottenbakker te vinden. In de 12de en 13de eeuw echter trekken
de steden alle handelsactiviteiten naar zich toe, ook de handel in
het lokale aardewerk. Het gevolg is een grotere concurrentie van de
pottenbakkers, waarop deze reageren door meer gevarieerde produkten
te vervaardigen. Een tweede gevolg van deze ontwikkeling is het verplaatsen van de lokale pottenbakkerijen naar de steden.

Import-keramiek uit de 14de tot 16de eei
In de 14de eeuw wordt de vervaardiging van hoogwaardige keramiek
voor kannen, kruiken en allerlei drinkgerei vrijwel een monopolie
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van de pottenbakkers in Siegburg (nabij Bonn, Duitsland). Deze keramiek is klinkend hard, de scherf gelig wit tot lichtgrijs, zonder
engobe of glazuur. Aanvankelijk heeft het nog (net als proto-steengoed) een fijne zandmagering - dit noemt men het 'bijna-steengoed'
-, maar in het tweede kwart 14de eeuw komt het gladde, glasharde
dunwandige steengoed op. Vanaf de late 14de eeuw wordt dit steengoed
gesierd door grote oranjerode vlekken: 'gevlamd' Siegburg (26).
De vormen van de kannen ontwikkelden zich van de dikke 13de-vroeg
14de eeuwse kan met kraagrand in proto-steengoed en bijna-steengoed
(afb. 8:19) via de eerste kannen met eenvoudige cylinderhals in bijna steengoed (afb. 8:18) tot de bekende 'Jacobakan' van gevlamd
Siegburg steengoed (afb. 8:20-21) van de late 14de en 15de eeuw
(27). Behalve kannen en kruiken is ook allerlei drinkgerei uit Siegburg geïmporteerd, zoals de typische drinkschaaltjes (afb. 8:22)
(28), de 15de eeuwse bekers (afb. 8:23-24) (29) en de merkwaardige
trechterbekers uit de late 15de tot begin 16de eeuw (afb. 8:25-26)
(30).
Vanaf 1400 komen in het Rijnland enkele sterke concurrenten van
Siegburg op, eerst Langerwehe, maar al snel ook Raeren, Aken, Keulen
en Frechen (zie tabel I: steengoed met zoutglazuur). Het vroegste
import, dat aan Langerwehe wordt toegeschreven, is van een hard wit
aardewerk, dat is voorzien van een gele of groene gespikkelde glazuur, midden 14de tot eerste helft 15de eeuw (in de tabel Langerwehe
I) (31). Een ander produkt dat aan Langerwehe wordt toegeschreven
zijn bepaalde slanke kannen van wit steengoed, voorzien van een
paarse ijzerengobe met zoutglazuur, eind 14de eeuw en begin 15de
eeuw (afb. 9:1) (32) (in tabel Langerwehe II).
Raeren, Aken, Keulen en Frechen produceerden steengoed met ijzerengobe en/of zoutglazuur, dat vaak met een radstempel is versierd
(33). Er zijn twee basisvormen voor de 15de eeuwse kannen en kruiken: de eerste vorm is overgenomen van Siegburg, met een ovaal potlichaam en een cylinderhals (afb. 9:2) (34), de tweede is nog in de
traditie van de bolle proto-steengoed kannen met kraaghals en deze
vinden we vooral bij de grotere (voorraad-)kannen (afb. 9:3,5) (35).
Verder zijn er bolle of hooggeschouderde kruiken met kraaghals (afb.
9:6-8) (36) en een kleine versie hiervan met hoge hals, de 'fles'
(afb. 9:9-10) (37). Ook in het drinkgerei zien we overeenkomsten met
Siegburg-vormen, bijv. de kleine bolle drinkbeker (afb. 9:12,14)

Foto 6 - Kan van grijs aardewerk links.
Kogelpotaardewerk rechts.

105

Afb. 9 - Divers steengoed met zoutglazuur
divers steengoed met zoutglazuur
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Foto 7 - Divers rood aardewerk

(38) en een hiervan afgeleid tuitpotje (afb. 12:13) (39). De gedrongen, wijdmondige drinkkan komt in de tweede helft 15de eeuw in gebruik, vermoedelijk als bierpul (afb. 12:15) (40). Rond 1500 verschijnt een hiervan afgeleid model met een vlakke bodem (afb. 12:16)
(41).

Lokaal vervaardigde keramiek uit de 14de tot 16de eeuw.
Een ingrijpende verandering in de lokale keramiek vindt in de tweede
helft 13de, begin 14de eeuw plaats. De kogelpotkeramiek verdwijnt en
er komt keramiek met geheel andere technieken en vormen. Essentieel
is de overgang op gebruik van de draaischijf. Het pottenbakkersbedrijf heeft in deze tijd een schaalvergroting ondergaan: er werken
meer mensen per bedrijf en er wordt geïnvesteerd in een draaischijf
en in betere ovens (42). De produkten zijn gericht op de markt in de
stad, met een sterk gevarieerd aanbod aan aardewerkvormen en aan
kwaliteit.
De baksels van het lokale aardewerk worden anders. In plaats van het
grauwe kogelpotaardewerk zien we nu rode en grijze baksels, omdat
men het zuurstofgehalte in de oven beter gaat beheersen. De ijzerhoudende inheemse klei wordt rood bij een hoog zuurstofgehalte in de
oven (oxyderend gebakken) en grijs bij zuurstofgebrek (reducerend
gebakken). Ook de gebruikte kleisoort verandert en er ontstaat het
bekende rode en grijze aardewerk met een matig hard tot hard, zandig
baksel (43). Eind 13de eeuw gaat men ook over tot het aanbrengen van
loodglazuur op het rode aardewerk. Een kostbare toevoeging, ten eerste door de prijs van het lood, en ten tweede doordat na het aanbrengen van het loodglazuur de voorgebakken pot een tweede keer moet
worden gebakken. Men glazuurde eerst alleen die delen van de pot,
waarop het meest hinder wordt ondervonden van aanslag: de schouder
van de pot aan de uitschenkzijde, de binnenkant van de rand, en de
bodem. Kleine kannen werden soms geheel geglazuurd, waardoor ze waterdicht werden.
In de zuidelijke Nederlanden schijnt het vroege rode aardewerk een
luxe-produkt te zijn geweest en is voorzien van rijke decoratie met
slib, veel glazuur, radstempelversiering, appliques, e.d.: het zoge-
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naamde "hoogversierde rode aardewerk" (vooral diverse soorten kannen) (44). In de noordelijke Nederlanden beperkt men zich hoofdzakelijk tot eenvoudiger kookgerei. Kannen zijn zelden versierd (bij
onze vondsten is er één rode scherf met groene glazuur, met radstempeldecoratie - import of lokaal produkt? -afb. 14).

Foto 8 - Hengselpotje

Grijs aardewerk

Afb. 10 - Grijs aardewerk
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Afb. 11 - Rood aardewerk type 1 - 6
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Afb. 12 - Rood aardewerk type

Rood aardewerk
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7-16

In deze periode doen tal van nieuwe vormen hun intrede: kookpotten
met drie pootjes, bakpannen, schenkkannen, voorraadpotten, enz. Aanvankelijk komen veel vormen zowel in rood- als grijsgebakken aardewerk voor, maar vanaf het midden van de 14de eeuw zijn de meeste
alleen in rood uitgevoerd. De uitzonderingen betreffen dan ongeglazuurd aardewerk zoals voorraadkannen en potten (afb. 10:2-3, vgl.
afb. 15: 27a en 27b), vuurkommen (afb. 10:5, vgl. afb. 18:43a) en
vuurstolpen (afb. 10:7, vgl. afb. 18:47) (45).
Het vondstmateriaal bevat dermate veel rood aardewerk, dat er een
gedetailleerde typenindeling mogelijk is, die het merendeel van de
bekende rood aardewerk-vormen omvat (vgl. tabel II en lil). De typen
zijn oplopend genummerd, eerst het kookgerei, dan het tafelservies
en tenslotte een restgroep.

Grapen (afb. 11-12).
Uit de kogelpot en de bolle 13de eeuwse kookpot met lensbodem (46)
ontwikkelde zich de grape door de toevoeging van drie pootjes en 1
of 2 oren. De vorm van de kogelpot was functioneel om de pot in een
hoop gloeiende kolen te schikken. Met de opkomst van haarden met een
tegel- of baksteenvloer ging men ertoe over de kookpot van pootjes
te voorzien.
In de 14de eeuw ontwikkelden zich uit de vroege ronde grape verschillende standaardvormen grape. Elke standaardvorm kon weer in
verschillende grootten voorkomen.
In de 14de eeuw waren er vier standaardvormen van de grape:
type 1

-

type 2

-

type 3

-

type 4

-

type 5

-

een grape zonder dekselgeul, met een bol lichaam en een
scherp afgezette hals die iets naar buiten uitloopt. De
rand is simpel afgerond tot iets verdikt (heel soms aan
de bovenzijde afgeplat), de grootste breedte zit vaak
halverwege of boven het midden van het potlichaam, de
schouder heeft fijne, geprononceerde draairibbels.
een grape met dezelfde basisvorm als type 1, maar dan
met een hoge hals.
een grape met een hoog, tonvormig lichaam, meestal een
grote pot, zonder hals, met een brede rand met dekselgeul direct op de schouder.
een bolle grape met een hoge cylindrische hals, vaak een
grote pot, met bovenop de hals een smalle dekselgeul.
Het verband tussen vorm en functie van grapen werd gedetailleerd uitgewerkt door A. Bruyn bij de bewerking van
Utrechts pottenbakkersafval van ca. 1400 (47). Hierop
baserend zou ik de volgende functies aan onze pottypen
willen verbinden. Voor het koken van vloeistoffen komen
typen 1 en 2 in aanmerking. Deze grapen zijn meestal
één-orig en als 'kookkan' te beschouwen. Van type 1 zijn
er soms ook wel twee-orige exemplaren, geschikt om voedsel te koken, dat men niet afgiet of uitschenkt. Typen 2 en 4 zijn vooral geschikt om eten in te stoven,
gezien de wijde vorm en de afsluitbaarheid met een deksel. Deze grapen zijn meestal twee-orig.
In de late 14de, eerste helft 15de eeuw zien we grape
type 1 een weinig van vorm veranderen:
een grape, die niet geheel bol is, maar iets gedrongen
met een afgeronde knik op de buik. De grootste breedte
is ongeveer halverwege het potlichaam. Verder als type 1.
In de 15de eeuw ontstaat een geheel nieuw type grape met
geprononceerde dekselgeul, zeer »geschikt als stoofpot/
braadpan:
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type 6

type 7

type 8

-

een gedrongen, zeer wijde grape, met vaak een scherpe
knik op de grootste breedte, zonder hals, met een forse
dekselgeul die aan de buitenzijde tot een kraagrand is
afgewerkt. Het potlichaam heeft een konische bovenhelft
op een bolle onderhelft. Zowel 1- als 2-orig.
- is een miniatuurversie van grape type 2.
De grapen 2 en 3 verdwijnen in de 15de eeuw, typen 4
en 5 in de 16de eeuw. Type 6 is in de 16de en 17de eeuw
de hoofdvorm voor grapen. We vinden dan ook wel hiervan
afgeleide potten, bijv. een soortgelijke pot met een
standring (48). Het verdwijnen van de andere typen grapen hangt mogelijk samen met een toenemend gebruik van
metalen kookpotten.
Een eveneens laat pottype is:
- een steilwandige kookkan, vaak van sierribbels voorzien,
dateerbaar in de tweede helft van 15de en eerst helft
16de eeuw (49).
De functie van de 'hengselpot', een 15de-eeuwse pot met
dekselgeul en een aardewerken hengsel - type 9 - is onbekend (ze zijn niet beroet) (50).
De grapen met dekselgeul werden afgesloten met een aardewerken deksel (51).
Er zijn modellen bekend met een oor (type 10) zowel als met
knop (type 11).

Pannen (afb. 12-13).
Voor bakken en braden gebruikte men verschillende modellen pannen:
Vanaf het midden van de 14de eeuw zijn er diepe braadpannen: dit
zijn in principe diepe kommen op 3 pootjes, met een handgreep
('kromsteert ' ) of soms met een rechte steel. Er is een hoekig
model zonder dekselgeul (type 12) en een bol model met dekselgeul (type 13).
Al in de 13de eeuw (er is zelfs een 12de eeuws exemplaar) (52)
worden er bakpannen gebruikt, aanvankelijk met een 'holle
steel', waarin blijkbaar een houten handvat hoorde (type 14).
Vanaf het midden van de 14de eeuw worden de pannen voorzien van
een rechte steel. Deze is eerst plat en breed, met twee ondiepe
groeven in de lengte ('duimrusten'). In de late 15de - 16de eeuw
worden deze groeven dieper en ontstaan er aan de zijkanten van
de steel opstaande randen die men naar binnen omvouwt. In de
vorm van de pannen is eerst weinig ontwikkeling: diep en steilwandig, iets bolle bodem, de wanden met een scherpe knik afgezet. Er zijn dikke afgeronde randen (type 15) en randen met een
dekselgeul, overgaand in hoekige randen (het onderscheid is
moeilijk aan te geven: (53) type 16). De afwerking is vrij ruw,
de variatie in afmetingen is groot. Ze zijn alle inwendig geglazuurd. In de 15de eeuw worden de bakpannen ondieper en wijder
(type 17), tot de rand vloeiend in de bodem overgaat (type 18).

Braadsleden (afb. 13).
Voor vleesbereiding werd verder nog de braadslede gebruikt in verschillende afmetingen (zie bijv. de grote variatie bij Utrechts
ovenafval, ca. 1400 (54)): type 19 (a=onversierd). In de 14de, eerste helft 15de eeuw worden deze wel versierd met vingerindrukken op
de rand (type 19b). Een zeldzaam exemplaar had tekststempels in gotisch cursiefschrift op de rand. Een dergelijke versiering werd ook
op de rand van een bakpan gevonden (beide scherven uit beerput 5K,
eerste helft 15de eeuw - de tekst is onleesbaar, misbaksel).
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Afb. 13 - Rood aardewerk type 17 - 19
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Afb. 14 - Rood aardewerk type 20 - 26
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Kannen (afb. 14).
De kannen in rood en grijs aardewerk zijn deels van eigen inheems
ontwerp, deels zijn het navolgingen van (proto-)steengoed kannen
(55). De eerstgenoemde groep omvat brede hooggeschouderde kannen op
lobvoeten, aanvankelijk met een soort trechtervormige hals (56),
maar in de tweede helft 14de, begin 15de eeuw met cylinderhals (type 20)(57). Tot de tweede groep behoren kannen met een kraagrand
(type 21) - twee vroege exemplaren zijn er ook in grijs aardewerk
(afb. 10)(58). Een buitengewoon model, op lobvoeten, heeft een lage
buik, konisch doorlopende schouder-hals en een dekselgeul: type 24,
eind 14de, eerste helft 15de eeuw (59). In de 15de eeuw verdwijnen
deze schenkkannen. In de tweede helft 15de en 16de eeuw komen nog
wel kannen voor, nu voorzien van een standring en met een wijde
hals, met of zonder dekselgeul (resp. type 22 en 23), maar deze hebben waarschijnlijk voor andere doeleinden gediend (vermoedelijk als
pispot)(60).
Een zeldzame vorm is de zuigfles: type 25, in principe een bol kannetje met hoge, nauwe hals, voorzien van een schenktuit op een buis
die tot onderin de pot is doorgestoken. De pot moest rechtopstaand
worden gebruikt. Fragmenten van een zuigflesje komen uit beerput 5K
(eerste helft 15de eeuw).

Voorraadkannen en -potten (afb. 14-16).
Grote voorraadkannen en -potten zijn typische lokale produkten, zowel in grijsgebakken als roodgebakken (niet of nauwelijks geglazuurd) aardewerk. Hierin was, vanwege de hoge transportkosten, geen
echte concurrentie van steengoed; een steengoed exemplaar zoals op
afb. 9 is zeer zeldzaam. Begin 14de eeuw ontstond een type voorraadkan met hoge schouder overgaand in een korte hals met dekselgeul, op
lobvoeten, met een worstoor, dat tot ver in de 15de eeuw ongewijzigd
in gebruik bleef: type 26. Hiervan afgeleid is de voorraadpot zonder
oor, met of een korte rechte hals in verschillende varianten (type
27a), of een korte hals met breed uitstekende vierkante rand (type
27b) of zonder hals met een ronde rand (type 27c). Soms komt ingekraste golflijndecoratie voor (afb. 16) (61). De enige ontwikkeling
in deze voorraadkannen en -potten is in de 15de eeuw de overgang van
lobvoeten op een bescheiden standring. Een overgangsprodukt is de
bodem met drie zeer grote lobvoeten (afb. 16). Vanaf de 15de eeuw
wordt de voorraadpot ook wel voorzien van twee grote horizontale
oren op de schouderaanzet. Deze potten hebben een brede schouder om
meer ruimte bij de oren te krijgen (type 28).
Een aparte vorm is de pispot of kamerpot, in de 15de eeuw getypeerd
door een holle bodem (="met een ziel"), een bol potlichaam met cylindervormige hals en de lip uitgebogen tot een dekselgeul (type 29)
(62). In de late 15de en 16de eeuw zijn er meer varianten (vgl. het
bovenvermelde gebruik van kannen type 22 en 23), o.a. met een hoge
schouder en een scherp afgezette cylinderhals met een duidelijke
dekselgeul (type 30). Dit model pot komt zowel met een holle bodem
als met een bescheiden standring voor (63).

Tafelservies (afb. 16-17)
Kookgerei en voorraadpotten werden vooral van rood aardewerk gemaakt, maar voor het overige serviesgoed was er veel concurrentie
van produkten van geïmporteerde kwaliteitskeramiek, hout, metaal en
glas. Toch zien we in de 15de eeuw ook veel rood aardewerken tafelservies, met eigen, nieuwe aardewerkvormen.
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Afb. 15 - Rood aardewerk type 27
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Afb. 16 - Rood aardewerk type 27 - 33
Rood aardewerk
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Zo zijn er de eetborden op lobvoeten (type 31: a. met T-vormige
rand, b. met ronde rand), inwendig geglazuurd en vaak versierd met
gele slib-lijnen, -boogjes (afb. 103) en -figuren, of in de 16de
eeuw wel geheel met slib bedekt met daarin uitgekraste versieringen.
De potvorm blijft nog eeuwenlang gehandhaafd, met steeds andere versienngswijzen. Een apart type bord heeft 3 pootjes (type 32 - niet
beroet) en een zeldzame (late?) vorm heeft een holle bodem zonder
lobvoeten (type 33)(64).
Aan de eetborden type 31 verwant is de platte schaal met gelede rand
(type 34).
Een andere rood aardewerk vorm is de eetkom. Hierin zijn drie hoofdvormen te onderscheiden:
type 35 - een bolle kom, met een kraagrand (type 35a) of een
simpele rechte hals (type 35b), soms met 1 of 2 verticale oortjes; de vroegste (eerste helft 15de eeuw) met lobvoeten, de latere (tweede helft 15de eeuw) met een standring (65).
type 36 - een kom, waar de simpele rechte hals met een knik is
aangezet, met 1 of 2 verticale oortjes, voorzien van een standring, typerend voor de tweede helft van 15de en 16de eeuw (66).
type 37 - een ondiepe versie van type 36, maar nu met een kraagrand en meestal 2 horizontale oortjes, 16de eeuw en later.
De 15de eeuwse kommen zijn meestal inwendig alleen geglazuurd, de
16de eeuwse hebben vaak een witte sliblaag.
Type 38 - een bolle kom - is vermoedelijk ook een laat model (16de
eeuw of later).
Voor het bereiden en opdienen van voedsel dienden kommen in diverse
vormen en maten. Hiervan zijn slechts een paar exemplaren in ons
vondstmatenaal aanwezig. Type 39 is een vrij kleine kom met een
sierlijke golfrand; type 40 lijkt hieraan verwant: een klein diep
kommetje op lobvoeten, met een wijde rand en schubbendecoratie onder
de rand. Deze kommetjes schijnen typerend voor de tweede helft 14de,
begin 15de eeuw te zijn (67). Een grotere, diepe kom op lobvoeten
met een platte brede rand (type 41) is hiermee ongeveer gelijktijdig
Eentype kom, die veel voorkomt in de 15de - 16de eeuw, is een grote
'teil' met dikke kraagrand, op een standring, voorzien van 2 horizontale oren (type 42) (69).
Verwarming (afb. 18)
Het aardewerk werd ook gebruikt voor andere doeleinden dan voor
voedsel en drinken, maar over gespecialiseerde vormen in verband met
bepaalde ambachten is haast niets bekend. Bepaalde vormen zijn wel
speciaal gemaakt voor de omgang met vuur.
Tot m de late middeleeuwen werden huizen verwarmd door een vuur
centraal in de woonruimte, een stookplaats middenop de vloer, soms
iets ingegraven, op veilige afstand van de houten of vlechtwerkmuren. Met de opkomst van de baksteenbouw verplaatst men de haard naar
de muur en voorzag deze van een schouw en een schoorsteen. In houten
of vlechtwerk-huizen werd de haard ook wel tegen de muur geplaatst
en dan voorzien van een bakstenen achterwand (70). Toch komen tot in
de 16de eeuw nog huizen voor met een haard middenin de woonkamer
(71). In onze opgraving verdween het laatste voorbeeld hiervan pas
in de tweede helft 15de eeuw (4R).
In de laat-middeleeuwse steden was men zeer beducht voor brandgevaar, zoals wel blijkt uit de talloze keuren over omgaan met vuur,
de constructie van haarden en schoorstenen en gebruik van onbrandbare bouwmaterialen. Met vuur werd voorzichtig omgesprongen en men
kende de speciale voorzieningen hiervoor.
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Afb. 17 - Rood aardewerk type 34 - 42
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Als het vuur 's avonds werd gedoofd, veegde men de gloeiende as in
de zgn.'aspot'. Dit is een grote pot, meestal een oude beschadigde
voorraadpot, die naast de haard (bijv. in de hoek van de schouw) was
ingegraven. De as werd dan met water gedoofd (wat een soort kalkachtige aanslag op de pot naliet) en later eruit geschept. Deze aspotten troffen wij ook aan bij 14de eeuwse houten huizen met een centraal haardvuur op een kleivloer (bijv. huis 4R).
Wanneer de haard een tegelvloer had, werd boven de aspot een speciale tegel met een rond gat gelegd, die met een grove aardewerken deksel werd afgesloten. Een alternatief voor de aspot was een met bakstenen bekleed gat in de grond.

Foto 9 - Rood aardewerken
aspotten
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Foto 10 - Haardplaats met askist in situ
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Foto 11 - Haardplaats met aspotten in situ

Voor het transport van as werden speciale vuurkommen (72) gebruikt,
waarvan twee types waren:
type 44 - een diepe, hoekige kom op lobvoeten, met een brede
kraagrand, en
type 45 - een grote kom met brede rand, op 3 pootjes en vaak
voorzien van twee horizontale oren. De laatste typen dateren
beide uit de 15de eeuw (73).
Deze vuurkommen hebben misschien tevens gediend als komfoor. Speciaal voor dit doeleinde had men in de late 15de-16de eeuw een merkwaardige, hoekige komfoor op pootjes, met 2 oren, voorzien van een
soort kantelen-rand (type 46) (74). Wanneer men het vuur 's avonds
niet wilde doven, kon het worden afgedekt met een zgn. 'vuurklok'
(ook wel 'vuurstolp'), aanvankelijk klokvormig met bovenop een groot
oor, aan de bovenzijde voorzien van een paar kleine gaten om het
vuur smeulend te houden. Het spoor 3G leverde scherven op van deze
vorm, versierd met ingegrifte lijnen, een decoratie die ook voorkwam
op een soortgelijke vuurklok uit huis Ter Does bij Leiderdorp (75).
Vanaf de late 15de eeuw kwam er een aangepast halfrond model vuurklok voor haarden met een bakstenen achterwand (76).
In de laat 15de en 16de eeuwse huizen in onze opgraving waren de
haarden vaak tegen de zijmuur van het voorhuis geplaatst, ruggelings
tegen de haard van de buurman, zodat er een gezamelijke schoorsteen
kon worden gebruikt. Een andere plek was tegen de dwarsmuur tussen
voor- en achterhuis.

Foto 13 - Verwarmingsbuis

Foto 12 - Kleine rood aardewerken schaaltjes
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Afb. 18 - Rood aardewerk type 43 - 48; 52
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Om warmte vast te houden werd een kuil vol baksteenpuin onder de
stookplek aangelegd. Als de haard aan één zijde van de muur was aangelegd, kon men de warmte aan het andere vertrek doorgeven door het
inmetselen van zgn. potvormige tegels. Dit zijn conische potten die
met de opening naar het nevenvertrek in de achterwand van de haard
werden aangebracht (type 48)(77).
Verlichting (afb. 19).
Voor de verlichting gebruikte men het haardvuur, kaarsen (met houten, aardewerken of metalen kandelaar) of (aardewerken of metalen)
olielampen.
Het gebruikelijke model olielamp heeft een bovenschaal voor de olie
en de pit, en een schacht met voetschaaltje voor het lekken van
olie. De vroegste modellen hebben ronde schaaltjes met twee kleine
ophang-ogen. Ze werden vrijhangend of staand gebruikt (type 49).
Vanaf de late 15de eeuw ontstaat een model, dat aan één zijde is
afgeplat en één groot oog heeft om het aan de muur te hangen (78).
Eén van de beerputten (5N : 15de eeuw) leverde een groot aantal
kleine platte schaaltjes op (type 50 - drie versies). Het is niet
bekend warvoor ze werden gebruikt - misschien als olielampje? (79)
Een ander, zeer zeldzaam, model olielamp (type 51) heeft een afgesloten bakje op een schacht met voetschaal, dat aan één zijde een
soort snavel heeft als vul-opening en aan de bovenzijde een taps
uitlopend tuitje voor het lont. De beide exemplaren uit de opgraving
zijn 15de eeuws.
Dat de typisch Nederlandse voorliefde voor planten al teruggaat op
de late middeleeuwen, wordt aangetoond door de vondst van bloempotten (type 52) (80). Ons exemplaar is tweede helft 15de begin 16de
eeuws.
Witbakkend aardewerk.
In de late 14de en 15de eeuw komt sporadisch witbakkend aardewerk
voor met geel of (donker)groen glazuur, vanaf de late 16de eeuw in
sterk toenemende mate (81).
Het vroege materiaal is uit Duitsland afkomstig. Het betreft hoofdzakelijk eetkommen (afb. 20:1-3 vgl. rood typen 25-27), maar ook
diverse andere vormen komen wel voor, zoals borden (afb. 20:6) en
kommen (afb. 20:4). Een bijzonder stuk is een klein schaaltje met
steel (afb. 20:5) van een model dat we ook in rood al tegenkwamen
(type 50). Verder is er een merkwaardige randscherf van een kookpot,
inwendig geel geglazuurd en uitwendig beroet, voorzien van scherpe
verticale ribbels en versierd met vingerindrukken tegen de rand
(afb. 20:7 beerput 5A, bovenlaag eind 16de of eerste helft 17de
eeuw). Deze scherf hoort bij een speciale groep witbakkend aardewerk, die wel "Hafner Ware" wordt genoemd en vermoedelijk werd vervaardigd in Keulen. (82)
'Pijpaarden' beeldjes.
In de late middeleeuwen komen we regelmatig kleine beeldjes tegen,
gemaakt van meestal witbakkende klei (derhalve de weinig correcte
term 'pijpaarde'). Ze werden in de Nederlandse steden plaatselijk
vervaardigd en stellen vrijwel uitsluitend Christus en heiligen
voor: Maria (gekroond, met kind) of een andere (vaak vrouwelijke)
heilige. Ze dienden in de eerste plaats voor particuliere devotie,
thuis in het woonvertrek. Als gevolg van de Reformatie raakten ze in
de late 16de eeuw in onbruik. Daarna komen, minder frequent, beeldjes voor van meestal profane onderwerpen (83). De gevonden exemplaren zijn bijna altijd beschadigd en incompleet.
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Foto 14 - Pijpaarden beeldje
(H. Barbara?)

Foto 15 - Detail pijpaarden
beeldje

fi

Foto 16 - Mal voor pijpaarden beeldje
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Afb. 19 - Rood aardewerk type 49 - 51
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Bij ons vondstmateriaal komen we stukken tegen van twee kleine massieve beeldjes van het Christuskind (afb. 21:A en B ) , een stuk van
een kleine rechthoekige holle plaquette met een Christushoofdje
(afb. 21:C) en een fragment met kledingplooien erop (afb. 21:D).
De meest opvallende vondst is een grotendeels compleet beeldje van
een onbekende vrouwelijke heilige (de voeten ontbreken; lengte bewaard gedeelte 16 cm.), in diverse stukken gebroken. Ze houdt met de
linkerhand een onbekend voorwerp voor de borst (mogelijk is het de
Heilige Barbara, met als symbool een toren). Ze draagt een onderkleed met kantwerk langs de hals en een lang kleed over de schouders, verder een hoofddeksel met een soort sluier, over lang krullend haar. Het beeldje is hol en gemaakt van aardewerk van zeer
slechte kwaliteit: zandhoudend, bros en brokkelig, met een grauwe
grijsbruine kleur. Wellicht is het een misbaksel: het werd gevonden
in een beerput (4Y, eerste/derde kwart 15de eeuw), die ook een fragment van een gietmal, waarschijnlijk voor een 'pijpaarden' beeldje,
opleverde. Dit zou kunnen betekenen, dat er in het huis op perceel
nr. 173 'pijpaarden' beeldjes werden gemaakt! Helaas is hiervan verder geen afval gevonden.
Glaswerk.
Glas, zowel vensterglas als drinkservies, is tot in de late middeleeuwen een zeldzaam artikel.
Bij ons vondstmateriaal komt af en toe wat vensterglas voor, groen
transparant, vanaf 16de eeuw ook kleurloos (afb. 22: type 6 - 15de
eeuw). De vondstrijke beerput van het huis op perceel nr. 173 (4Y
eerste/derde kwart 15de eeuw) bevatte ook diverse scherven van ge-
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brandschilderd vensterglas, versierd met ornamenten. In de beerput
van het huis op perceel nr. 150 (15A, 16de eeuw) bevond zich een
scherf met een gebrandschilderde bloem erop.
Uit een paar beerputten kwam wat drinkglas te voorschijn, door chemische inwerkingen soms sterk aangetast en brokkelig. Het merendeel
is van stevig groen transparant glas (ca. I2 à 22 nun dik), dat uit
Duitsland of België geïmporteerd zal zijn. Hetzelfde geldt voor even
dik, vrijwel kleurloos, glas, dat aan het eind van de 16de eeuw opkomt (enkele scherven, alle van hetzelfde type bekerglas: afb. 22:6,
in 5A/6 en (5)A/6). Twee scherven vliesdun (ca. Imm), haast kleurloos glas (afb. 22:6, bekerglas met voetring (5)A/6, cuppa van hoog
glas op steel (5)A/6) zouden uit noord-Italië afkomstig kunnen zijn
(84).
De vormen zijn gevarieerd:
eenvoudige drinkbekers met holle bodem: de lage wijde 'magelein'
uit de 15de en eerste helft 16de eeuw (afb. 22:1) (85) en de
steilwandige beker uit de 15de tot eerste helft 17de eeuw (afb.
22:2)(86). Het glas is vaak versierd of met bobbels (vooral 15de
eeuw), of met een van tordering afgeleid blokjespatroon, of in
een regelmatig rechthoekig 'wafelpatroon1 (vooral 16de eeuw).
-

de 'berkemeiers', overgaand in de 'roemers': de 16de eeuwse
'berkemeier' heeft een wijd konisch model,noppen op de onderhelft en een gekartelde standring; hieruit ontstaat eind 16de,
begin 17de eeuw de 'roemer' door het cylindrisch maken van de
onderhelft met een aparte konische of tonvormige bovenhelft
('cuppa') en het aanbrengen van een gladde, meerlagige standring. Bij onze vondsten komen overgansvormen met cylindrische

"Pijpaarde"
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onder- en konische bovenhelft voor, met gekartelde standring
(afb. 22:4)(88) of een gladde standring (afb. 22:5)(89).
Een voorbeeld van een (kinder) roemer waarvan de hoogte ca. 5cm.
is toont afb. 22:9(87).
hoog bekerglas op hoge standring, tweede helft 16de en eerste
17de eeuw (afb. 22:6 - er zijn ook lagere varianten van bekend) (90). Dunwandig, haast kleurloos, glas.
bekerglas met geribbelde, uitstaande holle voet en getordeerde
cuppa, 15de en 16de eeuw (afb. 22:7)(91).
glazen op een voet met steel, waarvan vele varianten bekend
zijn; met verschillende typen steel en verschillende modellen
voor de cuppa, 16de eeuw en later (afb. 22:8 (92), A en C ) .
Metaal.
De middeleeuwse huishoudens in onze opgraving moeten talloze gebruiksvoorwerpen van metaal bezeten hebben: van kookgerei, tafelservies en bestek tot kledingattributen en gereedschap. Slechts een
klein gedeelte hiervan is aan ons overgeleverd.
Het middeleeuwse bestek bestond uit lepels en diverse soorten messen. Vorken kwamen pas in de 16de eeuw in gebruik, voordien prikte
men het voedsel gewoon aan het mes, dat daartoe van een punt was
voorzien. Er zijn twee ijzeren tafelmessen gevonden: een kort breed
mes met plaatangel, waarvan de beide heftdelen, die met 4 nagels
waren bevestigd, ontbreken, en een mes met plaatangel met resten van
hoornen (?) heftdelen, bevestigd met 4 geelkoperen nagels en met
aangenagelde plat zeshoekige geelkoperen heftbeschermer en kap.
Beide dateren uit de eerste helft van de 15de eeuw (afb. 23:C en E ) .
Behalve houten lepels vonden we ook een fraaie tinnen lepel met een
15de eeuws model: ronde bak en plat zeskantige steel met als ingeslagen tinnegietersmerk een gekroonde punthamer (afb. 23:A)(93).
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Een aantal ronde en ovale gespen van ijzer en geelkoper (afb. 23
D-F) hoorden mogelijk bij kleding. Een zeer bijzondere vondst werd
gedaan in een vroeg 14de eeuws grondspoor (2D): een fraaie smeedijzeren ruiterspoor met tandradje, voorzien van geelkoperen bevestigingspunten voor het wreefriempje. Eén van de bevestigingspunten is
paddestoelvormig: de riemsluit ing (het is een rechter-spoor). Ruitersporen met tandrad zijn eind 13de eeuw uit de eenvoudige prikspoor ontstaan. Ons exemplaar is één van de vroegste van dit type,
nog met een korte steel voor het tandrad (94).
Veel gereedschappen waren van ijzer, vaak in vormen zoals we tegenwoordig nog gebruiken, zoals bijv. een ijzeren vijl en een ijzeren
hak (afb. 23:1 en K ) . De voorloper van de moderne schaar is de
knijpschaar (afb. 23:L). Een klein platgesmeed haakje zou als vishaak gediend kunnen hebben (afb. 23:M).
Het gebruik van ijzeren spijkers schijnt pas tegen het einde van de
middeleeuwen algemeen te zijn geworden. Bij ons vondstmateriaal komt
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een aantal fraaie vroeg 14de eeuwse exemplaren voor (2D: 10 stuks,
2F: 2 stuks). In de huizen werd ijzer verder ook gebruikt voor allerlei hang- en sluitwerk (afb. 23 R en S: een scharnier en mogelijk
een onderdeel van een slot?).
Hout.
Talloze middeleeuwse gebruiksvoorwerpen zijn van hout geweest. Hiervan vinden we slechts een klein gedeelte terug, aangezien hout alleen onder bepaalde omstandigheden (vochtig, afgesloten van de
lucht) bewaard blijft. Toch leverde onze opgraving nog tal van houten voorwerpen op, die in beerputten en in de kleirijke afvalkuilen
(met kleiïge ondergrond) waren bewaard.
Tot het serviesgoed behoren houten eetlepels, houten eetborden
( ' telloren')(afb. 24: A-D) en een gedraaid houten kommetje met op de
bodem een huismerk (afb. 24:E). Verder houten deksels en een stop
(afb. 24: F-G) alsmede een stuk van een houten fluit (het metalen
mondstukje ontbreekt). In een andere beerput vonden we een houten
speelbal (doorsnede 11,5 cm, afb. 24:L). Regelmatig kwamen er ook
(delen van) haarkammen te voorschijn, rechthoekig met aan één kant
fijne en aan de andere kant grove tanden uitgezaagd (afb. 24: M-R).
Er zijn verder nog diverse houten voorwerpen waarvan we de functie
niet kunnen vaststellen. Een bijzonder object is vermoedelijk een
'wieldop', de afsluiting van de as die het wiel op de plaats hield,
het is verweerd en aan de 'wielzijde' sterk afgesleten (afb. 24:5).
In een paar beerputten werden delen aangetroffen van de houten zitting van het gemak, met een rond gat er in. Ook vonden we houten
planken, waardoor veel gaten waren geboord (afd. 25: E-F). In een
enkel geval bleek het de bodem van een ton te zijn geweest. De functie is onbekend. In één beerput werden delen gevonden van een houten
emmer (afb. 25:C), het ijzeren beslag was sterk verroest en vreemd
genoeg ontbraken de ijzeren banden. Op de bodem was een kruis en een
telmerk (wschl'6') ingekrast. Een stuk van een vensterluik werd in
beerput 5A gevonden (afb. 25:A).
De opgraving bracht diverse (water-)tonnen aan het licht, op één na
(afb. 25:B) zonder enig merk. Ze waren voorzien van houten banden of
een buitenlaag van gevlochten wilgetenen.
Been.
De opgraving leverde vrijwel geen voorwerpen van been of hoorn op.
Een zeldzame vondst was de 'tuimelaar' van een kruisboog (afb.
21 :E). Dit is een ingenieus onderdeel van het afvuurmechanisme van
de boog: een benen cylinder met middenasje, met een inkeping in de
breedte waarachter de met een lier aangespannen boogpees werd gehaakt, een groef in de lengte om de pijl met het achtereinde tegen
de pees te leggen en een ijzeren pin voor de ver- en onterendeling
(95).
Een regelmatig terugkerende laat middeleeuwse vondst is de zgn.
'koot' met een ingegrift teken, bijv. een 'X', of een reeks kleinere
inkrassingen (afb. 21: F en H ) . Het hoorde bij een kinderspel, waarvoor de phalanxen van een rund werden gebruikt: een rij op hun kant
geplaatste koten (met ingekraste tekens voor verschillende 'waarde')
werd omgegooid met speciaal verzwaarde werpkoten(96).
Waar een doorboord botje, gevonden in een grondspoor van ca. 1300
(afb. 21:1), voor diende, is onbekend.
Leer.
De opgraving heeft een flinke hoeveelheid leer opgeleverd. Het meeste hiervan is afkomstig uit afvalkuilen en beerputten, maar ook uit
ophogingen (gemengd met huisvuil) komt wel leer. Leer blijft over
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het algemeen bewaard in een vochtig, van lucht afgesloten milieu de lage ligging van ons terrein en de ondergrond van klei waren
gunstig voor conservatie. In totaal werden delen verzameld van zo'n
243 leren voorwerpen, vrijwel alleen schoeisel, alsmede een grote
massa afval van leerbewerking.
Behalve delen van schoenen werd ook gevonden: een stuk van een
2,5 cm. brede riem (bewaard stuk 48,5 cm.; spoor 3G), een fragment
van een messchede, een stuk leer met naaigaatjes waarvan de functie
onduidelijk is (kleding?).In twee afvalkuilen komt een aantal ruwe
stroken leer voor, die blijkbaar als versterking ergens tussengenaaid zijn geweest (kleding? tas? - afb. 28: A-D).
De afvalresten van leerbewerking bestaan uit snippers gelooid leer,
grillig gevormde afsnijdsels van uiteenlopende grootte. Nergens is
oud, gebruikt schoeisel versneden voor hergebruik van het leer.
In de beerput van het huis op perceel nr. 150 (5A) werd een bijzondere vondst gedaan, namelijk resten van nog te maken bovenleer voor
een houttrip (schoentype 12): twee niet gebruikte tripleders, trapeziumvormige stukken leer om tripleer van te maken en een stuk leer
waar zulke stukken van zijn afgesneden (afb. 32). Vermoedelijk is
dit het overblijfsel van een stukje huisvlijt: het vernieuwen van
tripleer voor (gezien de grootte) kinder-trippen.
De overgrote meerderheid van de leervondsten is afkomstig van schoenen, 238 exemplaren, waarvan 127 stuks bovenleerfragmenten. Hiervan
waren er 54 op schoentype determineerbaar (zie tabel IV). Bij de
indeling van het materiaal in schoentypen is uitgegaan van de typologie van 0. Goubitz voor schoeisel uit Den Bosch (97). Van de 15
hoofdtypen die hij onderscheidt zijn er 8 typen vertegenwoordigd in
het vondstmateriaal van het onderhavig onderzoek. Bij de nu volgende
beschrijving is de Bossche indeling overgenomen. Twee schoenen zijn
van een model dat niet bekend is uit Den Bosch, en hebben nieuwe
nummers gekregen, n.l. type 4c (een variant van type 4a/b) en type
16.
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Foto 17a - Kinderschoen
Restauratie O. Goubitz.
Foto Bata, Best

Foto 17 - Lederen half hoge schoen

hoog
halfhoog
laag

Afb. 26 - Leer: schoentypen

13?

Afb. 27 - Leer: zooltypen

J 15 cm.

Uitgangspunt van de indeling is de sluiting van de schoen en de
hoogte van de schacht (zie afb. 26 en tabel III)(98):
type 2
lage schoen met op de wreef een riem, dichtgemaakt met veters (2a) of een gesp (2b). Datering 2a eind 13de en 14de
eeuw, 2b 14de tot begin 16de eeuw (99).
type
lage tot hoge schoen met rijgvetersluiting opzij. Datering
14de tot derde kwart 15de eeuw (100).
type
halfhoge tot hoge schoen met knoopvetersluiting op de wreef
(4b); varianten zijn er met een extra rijgveter onder op de
wreef (4a) of bovenaan (4c). Vooral kinderschoenen. Datering eerste helft 14de tot tweede 15de eeuw (101).
type 6
halfhoge tot hoge schoen met rolknopen op de wreef. De
schacht loopt aan de voorzijde uit in losse flappen, die
een hoge tong omvatten. De flap met vetergaten wordt extra
vastgezet met een rolknoop bovenop het voorblad van de
schoen. Datering eind 13de tot 15de eeuw (102).
type 7
lage schoen met veterpaar op de wreef. Datering begin 14de
tot eerste helft 16de eeuw (103).
type 8
halfhoge tot hoge schoen met rijgvetersluiting op de wreef.
Datering tweede helft 14de tot eerste helft 16de eeuw (104).
type 9
halfhoge tot hoge schoen met één of meer veterparen op de
wreef. Datering (tweede helft?) 14de tot begin 16de eeuw
(105).
type 12 houttrip met riemsluiting, gesloten met een leren oogsluiting (12a), met lussen (12b) of met een gesp (12c). Datering eind 14de tot eerste helft 17de eeuw (106).
type 16 halfhoge schoen met (meestal drie) gespriempjes op de
wreef. Datering tweede helft 14de en 15de eeuw (107).
De schoenen zijn alle gemaakt van rund- of kalfsleer, voor zover het
leer nog determineerbaar was. Slechts de stroken leer, die als versterking of iets dergelijks hadden gediend (afb. 28:A) waren van
geiteleer. Van de schoenen waren alle delen in elkaar gezet met de
nerfzijde van het leer naar buiten en de vleeszijde binnen, alleen
bij versterkingen (binnenin genaaid bij de hiel of bij vetergaten)
is de nerfzijde naar binnen gekeerd. Alle naden zitten aan de binnenzijde van de schoen: hiertoe is de schoen eerst binnenstebuiten
in elkaar genaaid en daarna omgekeerd (zgn. ' rétourné-methode').
In de afbeeldingen zijn om deze reden alle onderdelen van de schoenen aan de binnenzijde getekend, teneinde de naden en dergelijke te
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Afb. 29 - Leer: schoentype 2a, 3, 4a en 4b
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Afb. 30 - Leer: schoentype 4b, 4c, 6b en 7
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Afb. 31 - Leer: schoentype 8, 9 en 16
Leer
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Afb. 32 - Leer op hout: schoentype 12a, 12b en 12c; divers schoeisel met een houten zool

12b
Leer op hout

12a
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tonen. Afhankelijk van het beschikbare stuk leer maakte de schoenmaker een schoen wel in meerdere onderdelen, bijvoorbeeld met een zijtussenstuk, of een schachtaanzetstuk.
De zolen zijn te verdelen in 6 typen (afb. 27):ééndelige zolen met
afgerond spitse, spitse, brede ronde of extreem spitse neus (resp.
typen A-D), of tweedelige zolen met afgerond spitse of spitse neus
(typen E-F). Er kon geen samenhang worden aangetoond tussen zooitype
en schoentype (tabel V) - alleen de 5 exemplaren van schoentype 3
hebben alle een zeer spitse neus gehad. Er zijn ook schoenen geweest, voorzien van een houten zool (afb. 32), (tweede helft) 15de
en 16de eeuw (vgl. Goubitz type 13). De houttrip (type 12) was een
overschoen, die op straat werd gedragen bij wijze van extra houten
zool.
De zolen en bovenleerfragmenten maken het mogelijk een onderzoek te
doen naar de schoenmaten. Hiervoor zijn enkele tabellen vervaardigd
(tabel VI en VII). Hieruit valt o.a. af te leiden, dat type 4 een
typische kinderschoen is: van de 19 exemplaren zijn er 11 kleiner
dan maat 34 (en nog eens 3 ca. maat 34), terwijl in de andere
schoentypen deze kleine maten weinig voorkomen (vgl. tabel VI: boven
en onder). De schoenmaten van de zolen vallen uiteen in drie groepen
(tabel VII), die te verklaren zijn als maten van: kinderschoenen
(maat 20 tot 33), schoeisel van volwassen vrouwen en jongemannen
(maat 34 tot 36) en schoeisel van volwassen mannen (maat 38 tot 41)
(108).
Van kinderschoenen is het bovenleer relatief vaker bewaard dan van
schoenen van volwassenen. Dit kan zijn veroorzaakt, doordat
volwassenen hun schoenen geheel opgebruikten, terwijl kinderschoenen
werden weggegooid als het kind uit zijn schoenen groeide. Van
grotere schoenmaten lijkt ook inderdaad vaker de zool of het
bovenleer te ontbreken. Het gevolg is een overwaardering van de
frequentie van kinderschoenen. Het hoge aandeel van schoenen van
type 4 in het totaal aantal schoenvondsten (21 van de 54 op type
determineerbare) geeft dus waarschijnlijk een vertekend beeld van
het schoeisel, dat hier in de late middeleeuwen gedragen werd.
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TABEL I - Overzicht van de gevonden keramiek per periode, in aantallen potfragmenten c.q. complete potten

TABEL I

! I
4
I

PERIODE 1i

6
;

Q

3

_

totaal:22

35
21

U

12

PERIODE 2 :

11
totaal:107

284

67
42
28
7

PERIODE 3 :

7

7

13

14

U
3

t o t a a l : 4.91

746
84

36
22
PERIODE 4 :

1

2

-

-

i

2

-

2

-1

_

3

t o t a a l :927

705

29
19
PERIODE 5:

5

:

2

1

-^

3

t o t a a l : 766

136

PERIODE 6 :

_

_

_

_

_

2

=

3

_

3

_

1

Z

=°

totaal:162

ST0RT:

1

1

-

3

1

7

131

3

2

18

-

-

11

1

t o t a a l : 179

13

32

13

28

10

2

86

17

ALLE VONDSTEN:

140

52 141 2022 45 27 166

t o t a a l : 2654

TABEL II - Overzicht van de op pottype determineerbare potten/potfragmenten rood aardewerk, per periode

TABEL I I
™ = T „™

POTTYPE:
grapen:
1 2 3 4

PERIODE 3:

2

5 6 1 / 5 7 8 9

„ ^ _ :

_ _ _

pannen:
10 11 12a b 13 U 15 16 17 18 19a b

kannen:
voorr.kan/pot: p i s p o t : bord:
20 21 22 23 24 25 2627a b c 28 29 30 31a b 32

1

?

_ ? _

1 1 1 2 _

PERIODE 4 :

11

ft ; 7
S S Z I

Z

1
Z l

1

=

2 7

22
9

_ _

5
1

Z

5
Z

- 1/
- - 8
Z _ = (2)

3
3

2

1

_ _

_ _ _

^
8

A
2 S

"

_

"

(2) _

47
:

y
1 3

-

PERIODE 5:

s

1 7

:

-

y

:

^ 1 _ Z Z Z Z l 2 l

-

1 3

-

-

1

1

-

19
-

9

2 2

1 - 2

-

1

1

_ _ _

-

4

1 54 31 21 3

-

2

2

-

1

12

-

2

1

-

?- 1 1

-

Z

_ _

1

16
PERIODE 6:

STORT:

_

_

_

1

_

1

_

_

_

_

TOTAAL:

U

5 22 18 37 37 81 1 11 1

-

10 2

9

2

1

-

- -

-

11 6

12 1

tafelservies:
veruarming/verlichting:
33 34 35a b 36 37 38 39 40 41 42 43a b 44 45 46 47 48 49 50a b c

PERIODE 3:

PERIODE 4:

1 1

1 2

-

PERIODE 5:

§

PERIODE 6:

2

STORT:

-

-

TOTAAL:

1 2

-

-

2

- (1)(3)(1) 1

4

2

=

2

2

1

1

1 1

-

1

-

-

-

-

1

-

16 4 1 5 1 3 1 1 4 6

-

3

1

1

1

-

52 11 4

-

1
1

4

18 7

-

-

18 4

1

op type determineerbaar,
totaal:

t o t a a l : 35

2 ^ 1

-

51 52

1

i

-

-

1 1

^

1 = 1

totaal:231

1

1

_

_

-

_

-

_

7

1

2

2

1

3

1

2

_

totaal:280

t o t a a l : 59

_

_

7 3 1

_

-

10 2

-

2

t o t a a l :

1 1

Totaal:6l6
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TABEL 111 - Overzicht van de dateringen van de verschillende typen rood aardewerk
TABEL I I I
DATERING:
1600 -

1600

1550 -

-

1550

1500

1500

U50

1450

uoo

UOO

1350 -

1350

1300

1300
1
2
grape

3

4

5

6

7
8
9
kookkan

10 11
deksel

12 13 U 15 16 17 18
braad-/bakpan/braadslede

19a b

20 21 22 23 24 25 26 27
kan/voorraadkan/voorraadpot

28

POTTYPE:
DATERING:
1600 -

- 1600

1550 -

-

1550

1500 -

-

1500

1450 -

- 1450

UOO -

- UOO

1350 -

- 1350
-

1300 29 30
pispot

y.a. b 32 33
tafelservies

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 44 45 46 47 48
verwarming/verlichting

49

50

51

1300

52

TABEL IV - Overzicht van de gevonden bovenleerfragmenten per periode
TABEL V - Schema van de relatie tussen de gevonden bovenleerfragmenten en de zooltypen (in aantal exemplaren)
TABEL VI - Schema van de relatie tussen schoentypen en schoenmaten.
Ingevuld is de schoenmaat per aangetroffen bovenleer
(-fragment) - de lengte van de horizontale streep geeft
de onnauwkeurigheid aan van de schatting
TABEL VII - Diagram van de schoenmaten van de aangetroffen zolen (in aantal zolen, al dan niet gevonden
met bijbehorend bovenleer)
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TABEL IV
BOVENLEER:
PERIODE:

2a

3

HOïïTTRIP:

4a

4b

4c

6b

PERIODE 2 :

7

8

9

16

N.D.

Tot.

2

3

1

12a 12b 12c 1 2 -

PERIODE 3 :

1 1

10

22

PERIODE 4 :

1 1

24

32

36

61

1

2

-

7

-

-

73

127

6

1 2

PERIODE 5:
PERIODE 6:

1

STORT:

1 _ 1 - _ 4 . - - . - - 1

TOTAAL:

3

5

1

21

3

2

2

4-

11

2

TABEL V

1

1z
3

TABEL VI

ZOOLTYPE:
A
B
A/B

BOVENLEER TYPE:
2a 3 4a 4b 4c 6b 7 8 9 16
1 - - 2 - - - 1 - - - - 2 3 - - - A _ - - 3 _ _ _ _ _ _

C

-

-

_

_

-

D
E
F
E/F
ontbreekt:
hout

1
1
-

-.
2
_
3
-

-

_

_

Totaal:

3

5

1
-

-

_

_

_

_ _ _ _
1 - - - - - 1 - - - _ _ _ _ _ _
1 2 - 2 2 3 6
- - _ _ _ _

1 21 3

2

2

geen

Totaal
zolen:

6
4
2

10
13
5

_

1

-,

_

2
2
2
6

1 _
2
_

£

2
3
7
6
32
^

4 11 2

29

83

Schoen uit
spoor:

SCHOENTYPE/SCHOENMAAT:
4b xx
4b
4c
4c
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4b
4a
4b
4b
4b

3M
xx
xx
xx

(5)C

5A
5K/6
xx
xx
xx
xx
xx
xx
—XX—
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
schoenmaat

TABEL VII
AANTAL ZOLEN / ZOOLMATEN

SCHOENTYPE/SCHOENMAAT
NMAAT:

Schoen uit
spoor:

17
XX
—XX—
XX

16
14
12
10

5A
X
5V
5V
X
5V
4D
41
5V
4D
3G
3R
4Y
3G
X

_

5K
3F
5V
XX

3X/4
X
3G

xx

X
5K
3G

XX

3
3
16
16
4
1

1

1

-

-

19-30
32
34
36
schoenmaat van zool

1

-

38

-

40

XX

(5)C
(3)K
4Y
(5)0
(5)0

XX
XX
—XX—
—XX—
XX
XX

4
2

XX
XX

2

42

44

9
6b
7

4Y
X
(5)C

xx

5S
XX

20 22 ZU 26 28 30 32 34 36 38 /,0
schoenmaat

(5)C
XX

5A

L2 LX

143

Noten

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
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Zie De Boer en Vos 1980, met verwijzingen
Van Oerle 1975, blz. 159
Land 1984, Suurmond 1979, blz. 17-19
Kistemaker 1984
P. de Vis, R. Vlisdonk en Mimoen Baghwan (Van Eijk Sloopwerken BV, Leiden)
Met dank aan de opgravers/opgraafsters : J. Boogerd, R. Buining, M. Erdrich, M. d'Hollossy, Iftar, T. Junier, R. Koerten, T. Ringelberg, N. Stikker, M. van Veen, M. Vroomans;
bij de veldleiding van het onderzoek assisteerde drs.
A.D.P. van Peursen
Een speciaal woord van dank voor hun hulp hierbij verdienen
J. Boogerd en I. Maschkow
Tabel I, II, en IV zijn afgeleid uit gedetailleerde vondstlijsten per grondspoor, die hier wegens plaatsgebrek niet
zijn opgenomen. Deze vondstlijsten zijn bijgesloten bij de
opgravingsverslagen, welke berusten bij de Directie Civiele
Werken Leiden en bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek in Amersfoort. Deze bevatten tevens het
werkschema voor het uitwerken van de stratigrafie en de
concordantielijst van de vondstnummers met de hier toegepaste spoorcodes.
Begin 20ste eeuw zijn bij de bouw van het winkelpand waar
later de Bata in werd gevestigd de huizen op de percelen
nrs. 171-170-151 gesloopt voor de nieuwe winkel, die toen
het kadastrale perceelnummer 3470 kreeg
Onder andere een soort 'proto-steengoed', dat eigenlijk nog
geel aardewerk is, gedompeld in ijzerengobe
Kistemaker 1984
De Oost-wand kan niet zijn vergraven op het kadastrale perceelnummer 171, vermoedelijk bevond deze zich ter plekke
van de latere bakstenen tussenmuren
Het vondstmateriaal geeft vaak een dateringsverschil van
enkele decennia tussen de inhoud en de dempingslaag van
beerputten. De inhoud van een Dordtse beerput bleek scherp
dateerbaar en bestreek ca. 36 jaar; zie Clevis en Sarfatij
1982
Mogelijk is dit water ook aangevoerd, bijv. door de zgn.
'waterschepen'
Van Oerle 1975, dl. II kaart 13B
Zie bijv. de variatie aan gebruiksvoorwerpen in Thuis in de
late middeleeuwen 1980 en in Baart e.a. 1977
Zie Van Es, Poldermans, Sarfatij & Sparreboom 1982 ('Bodemarchief bedreigd') en Magendans en Poldermans 1985. In deze
evaluaties van de stand van stadskernonderzoek in Nederland
werd de situatie in Leiden aangemerkt als 'zeer ernstig'.
Inmiddels heeft een structuurnota van de Archeologische
Begeleidingscommissie (sedert 1977) geresulteerd in het als
taak toevoegen aan de Directie Civiele Werken Leiden van
het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Een stadsarcheoloog zou
gezien de hoeveelheid werk die thans op vrijwillige basis
in de managements feer geschiedt, mede gelet op de toekomst,
noodzakelijk zijn
Een gedetailleerde beschrijving van de baksels geeft Janssen 1983A

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)
(28)

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)
(35)
(36)

Dit is een randscherf van een bekertje van geverfde waar,
een oranje-rode scherf met in- en uitwendig een glanzend
diepzwart oppervlak
Zie Borremans en Warginaire 1966: Periode I-IIb: fig.
10:10-13, 15; fig. 12:8, fig. 20:A4d:c4, eind 11de tot
eind 12de eeuw. En Clarke 1975 fig. 2:2-3
Zie Borremans en Warginaire 1966: Periode Ilia: fig. 13:29,
fig. 17:A4d/l/c.l en A4d/l/d.l, fig. 20:A4d/c.l, tweede tot
laatste kwart 13de eeuw. En Matthys 1971 fig. 1:7 en 9. Er
zijn inmiddels in het gebied diverse ovens gevonden (Matthys 1971)
Paffrath: kookpot met driehoekig randprofiel (afgebeeld uit
spoor 2B, maar ook uit 2B nog 3 randen en randen in 3G, 4.0
en stortvondst), of met een afgeplat randprofiel (afgebeeld
uit spoor 4.0 maar ook in 2L, 4f en (4)W)
Elmpt: rand van klein potje (spoor 2B) en diverse wandscherven
Kogelpotten met diverse randvormen: zonder borstelstreekdecoratie met een dikke rand (afgebeeld uit 3G) of driehoekige rand (afgebeeld 2F en 4P, maar ook in 2B tweemaal, 2L,
3A, 3C, 3G en 5K); en met borstelstreekdecoratie met een
afgerond driehoekige rand (afgebeeld 3A, maar ook in 2F en
3G) of een rand met dekselgeul (afgebeeld 2F, maar ook in
IC, 2F tweemaal nog, 2B en 3C)
Zie Clarke 1974 fig. 4:2 voor een soortgelijke kan. Zij
beeldt ook diverse andere varianten van dit late kogelpotaardewerk af
Een aantal lijkt op de breuk zelfs erg veel op blauwgrijze
'Elmpter'-waar, zij het met borstelstreekdecoratie en zonder smoorlaag
Voor een gedetailleerde beschrijving van diverse soorten
steengoed zie Janssen 1983A met literatuurverwijzingen. Zie
ook Lunsingh Scheurleer 1986
Zie Beekman 1974, resp. typen 6165,83 en typen 77 en 86
De exemplaren uit het onderzoek dateren uit de tweede helft
14de en eerste helft 15de eeuw (afgebeeld uit spoor 4.1,
maar ook uit 4C, 4G, 4F, 5C en 5N). De in Nederland gevonden drinkschaaltjes van dit type blijken meestal uit deze
periode te zijn (zie bijv. Baart 1972 afb. 16, Renaud 1954,
afb. 8:5, Baart e.a. 1977 nrs. 443 en 452, Renaud 1976 afb.
28, Bruijn 1979 afb. 75:7, Van Heeringen 1985 afb. 8, Janssen 1983A). In Rijnland schijnt dit produkt echter nog in
de hele 15de eeuw veel voor te komen (zie bijv. Klinge 1972
nrs. 211-217, met 15de eeuwse rozettenversiering - zijn
datering tot in de hele 16de eeuw lijkt mij aanvechtbaar).
Mogelijk stagneert de export van dit Siegburger produkt
Beekman 1974 type 130, Janssen 1983 A blz. 207, afb. 8:11,
Bruijn 1979 afb. 75:2
Reineking-v. Bock 1971 nrs. 146-148, Janssen afb. 17, blz.
207, Klinge 1972 nrs. 31 e.V., Beekman 1974 type 133
Janssen 1983A blz. 192, 206. Hiervan zijn bij het bodemonderzoek slechts enkele wandscherven gevonden
Zie Bruijn 1979 blz. 128 met verwijzingen, Sarfatij 1979
nrs. 9 en 11
Siegburg steengoed is haast altijd ongeglazuurd. Enkele
bijzondere stukken met glazuur beschrijft Bruijn 1979 blz.
130-131
Vgl. Beekman 1974 type 88
Vgl. Beekman 1974 type 74
Vgl. Beekman 1974 type 50
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(37)
(38)

(39)
(40)

(41)
(42)

(43)

(44)
(45)

(46)

(47)
(48)
(49)

(50)
(51)

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

(58)
(59)
(60)

(61)
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Mayer 1967 afb. 9
Reineking-v. Bock 1971 nr. 107, Janssen 1983A afb. 8:2,
Mayer 1967 afb. 15, Klinge 1972 nr. 176. Zie voor vergelijkbare vormen in Siegburg Beekman 1974 type 32, 114-116
Een veel groter exemplaar bij Snieder 1985, CMA 1985
03/035, 15de eeuw, zou een 'roompot' kunnen zijn
Mayer 1967 afb. 7, Janssen 1983A afb. 28:5-6, Reineking-v.
Bock 1971 nr. 114, Stephan 1980 fig. 8.14, Sarfatij 1979
nr. 16 en 25, Renaud 1976 afb. 31b. Vgl. de voorloper bij
Siegburg: Beekman 1974 type 83
Janssen 1983A afb. 18, Renaud 1976 afb. 31b, Sarfatij 1979
nrs. 18, 20, 21, 22, 24b, 26
Vergelijk Peacock 1982, hoofdstuk 1-3 (de ontwikkeling zou
van een "household industry" naar "individual" of "nucleated workshops" gaan). Zie ook Van der Leeuw 1979
Zie ook Stam 1986. In de eerste helft van de 14de eeuw komt
ook wel een meer compact, hard baksel van minder zandige
(vette) klei, dat lijkt op het diepgrijze baksel van bepaald laat kogelpotaardewerk. (vgl. noot 25)
Zie Janssen 1983B blz. 137-143 met verwijzingen
Gepubliceerde ovenvondsten te Haarlem (Schimmer 1979) en
Leiden (Land 1984) en een ongepubliceerde bij Utrecht.
Hierbij bevinden zich ook kannen met eenvoudige radstempelversiering, in Haarlem komen ook een paar hoogversierde
scherven voor
In de tweede helft 13de eeuw, begin 14de eeuw werd uit de
kogelpot een kookpot met lensvormige bodem ontwikkeld.
Men zou grapen type 3 ook als een afgeleide van deze kookpot ten kunnen beschouwen
Bruijn 1979
Zie Thijssen 1981 nrs. 3, 45 (type 6) en nrs. 1 en 20 (afgeleide vormen); Baart e.a. 1977 nr. 496
Vergelijkbare vondsten o.a. bij Bruijn 1979 fig. 81:2, Hoek
1975 fig. 71 en 99, Renaud 1975 fig. 20:1, Suurmond 1983 (2
exemplaren), Sarfatij 1979 nr. 17
Vergelijkbare vondsten o.a. Bruijn 1979 fig. 36, Suurmond
1981 blz. 13
Er is wel gesuggereerd, dat er ook houten deksels werden
gebruikt. Het is evenwel de vraag, of een houten deksel
bestand is tegen gebruik op een kookpot (vocht en hitte)
Renaud 1976 fig. 39. Zie ook Stam 1986
Er zijn veel erg vlakke, weinig praktisch ogende dekselgeulen
Bruijn 1979 afb. 29
Zie Janssen 1983B blz. 145, 161-163 voor uitvoeriger bespreking, met verwijzingen
Vgl. Schimmer 1979 nr. E.22-23, Land 1984 afb. 3, 7, 8
Vgl. Baart e.a. 1977 nr. 456, Baart 1972 fig. 29, Bruijn
1979 fig. 72. In de 15de eeuw krijgen wijdere kannetjes
weer een wijde hals (afb. 14) vgl. Renaud afb. 9: 4 en 5
Vgl. Renaud 1954 afb. 7:2
Vgl. Baart e.a. 1977 nr. 457
Snieder 1985 vond er enkele bijeen in een beerput. Zie ook
Janssen 1983B afb. 9.20:2, Thuis in de late middeleeuwen
1980 nr. 75, Van Heeringen 1985 afb. 15:4-1-60/3, Renaud
1976 afb. 48, Renaud 1954, afb. 8:3
Vgl. Hoek 1975 afb. 87 en 56. Het lijkt een 15de eeuws gebruik

(62)
(63)

(64)
(65)
(66)

(67)

(68)
(69)

(70)
(71)
(72)

(73)
(74)

(75)

(76)
(77)
(78)
(79)

(80)

(81)
(82)

(83)
(84)
(85)

(86)

Zie bijv. bij Baart 1972 afb. 25, Bruijn 1979 afb. 45:8,
Snieder CMA 1985 03/001-003
Zie bijv. bij Van Heeringen 1985 afb. 14:1-2-9/2, 3 en 9,
Hoek 1975 nrs. 114 en 118, Snieder CMA 1985 03/019, Renaud
1976 afb. 48
Vgl. Clevis en Sarfatij 1982 afb. 9
Vgl. Baart 1972 afb. 22, Renaud 1954, afb. 9:3, 12:4
Vgl. Baart e.a. 1977 nr. 500, Denissen e.a. 1984 nrs. 227
en 228, Van Heeringen 1985 afb. 15:4-1-60/1, Janssen 1983B
afb. 9.21:4, Suurmond 1983 (diverse). Eetkommen ontbreken
(nog) bij pottenbakkersafval uit Utrecht van ca. 1400 en
uit Amersfoort een halve eeuw later (Bruijn 1979)
Vgl. voor type 39: Janssen 1983 B fig. 9.21:3 en Renaud
1976 afb. 44b en voor type 40: Hoek 1975 afb. 40 en 40a,
Renaud 1976 afb. 44a, Lunsingh Scheurleer 1986, afb. 16
Vgl. Baart 1972 afb. 30
Op Pieter Breughels schilderij 'Strijd tussen Carnaval en
Vasten', 1559, in het Weense Kunsthistorisches Museum,
wordt zo'n kom gebruikt om wafelbeslag te bereiden (de geknielde vrouw met wafelijzer bij het takkenvuur linksmidden)
Bijv. in het 14de eeuwse huis bij Kistemaker 1984
Zie bijv. Meischke 1975 - hij vermeldt Leidse keuren hierover nog in 1545 (blz. 96)
Vgl. voor dergelijke kommen: Denissen e.a. 1983 nr. 187,
Bruijn 1979 afb. 43:2, Van Heeringen 1985 afb. 9:4-1-49/1,
afb. 11:1-2-7/4, Hoek 1975 nrs. 26,36,86, Janssen 1983A
fig. 25:1, Renaud 1959 fig. 1:6. Zie ook noot 75
Vgl. Renaud 1954 afb. 9:1
Vgl. Baart e.a. 1977 nr. 492, Van Heeringen 1985 afb.
15:4-1-60/5, Renaud 1975 afb. 12:3 en 13:2, Renaud 1976
afb. 44c
Zie Renaud 1954 afb. 6:3 (grijs aardewerk). Vgl. ook Baart
e.a. 1977 nr. 438, Bruijn 1979 afb. 35:1, Van Heeringen
1985 afb. 10:4-1-51/1, Hoek 1975: nr. 22
Janssen 1983B blz. 169
Zie ook Hoekstra 1981-3 blz. 32. Ons exemplaar is aan de
'bodem' beroet
Janssen 1983B blz. 169
Dezelfde beerput leverde een exemplaar in wit aardewerk op.
Een soortgelijk schaaltje vond Snieder CMA 1985 03/027 in
een 15de eeuwse beerput
Vgl. Thuis in de late middeleeuwen 1980 nr. 107, Bruijn
1979 afb. 3 5 , Hoek 1975 afb. 9 2 , Janssen 1983A afb. 3 0 : 1 ,
Renaud 1976 afb. 46
Zie voor vondsten van ca. 1400 Baart 1972 b l z . 26 en Janssen 1983A blz. 192, 216-217
Janssen 1983A afb. 22:3 (een midden 16de eeuwse pot). Een
identieke scherf is in Zutphen gevonden in een 15de eeuwse
ophoging (opgraving Kromsteeg 1986, Vnr. 1)
Zie Graas 1983, met verwijzingen
Zie Isings 1966, Dubbe 1962, Chambon 1955
Renaud 1962 fig. 3:2 en 3, Harden 1975 fig. 23 M., Gieles
1980 fig. 7, Thuis in de late middeleeuwen 1980 n r s . 2 3 2 ,
234, Isings 1981 b l z . 3 9 0 , Jacobs en Graas 1983 fig. 2,
Rademacher 1933, T.22
Harden 1975 fig. 23 LB. en RO., Thuis in de late middeleeuwen 1980 nrs. 240 en 241, Gieles 1980 fig. 3, Jacobs en
Graas 1983 fig. 1, Wijnman 1983 nr. 26, blz. 232-3, Van
Heeringen 1985 afb. 15 (diverse), Rademacher 1933, T.24

14 7

(87)
(88)

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

(96)
(97)
(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)
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Vgl.
een
soortgelijke
glasvondst,
gedaan
in
een
beer-/rioolput in de Kattenpoort/Clarensteeg, oktober 1984
Vgl. de 'berkemeier' bij Isings 1981 fig. 3; en Renaud 1962
fig. 2:4, Brongers en Wijnman 1968 type 2-4, Harden 1975
fig. 18 en 23, Wijnman 1983 blz. 225, 229-230, 234
Vgl. Brongers en Wijnman 1968 type 3, Isings 1981 afb. 2-3,
Wijnman 1983, Jacobs en Graas 1983 fig. 3 L en R
Vgl. Renaud 1962 fig. 2:2 en 3, fig. 3:7, Isings 1966 fig.
39, Wijnman 1983 fig. 20-21, Rademacher 1933, T.28:a en h
Vgl. Gieles 1980 fig. 6, 8a, Van Heeringen 1985 fig.
15:4-l-60/GL.7, Rademacher 1933, T.29:d
Een identieke 'cuppa' bij Renaud 1962 afb. 1:1
Vgl. Baart e.a. 1977 type I - nr. 568 is identiek
Zie Baart e.a. 1977 blz. 436-437, Katalogus Londen 1967
fig. 30:3-8, 34:1-2
Er zijn ook tuimelaars met een aparte inkeping voor de
grendel, zonder ijzeren pen (zie bijv. Renaud 1956 fig.
6:17). Ik vermoed dat de ijzeren pen een ander type vergrendeling is en geen reparatie, zoals is gesuggereerd voor
een identieke tuimelaar uit Amsterdam (Baart e.a. 1977 blz.
447-448, nr. 840)
Zie ook Baart en Wijngaarden Bakker 1972
Goubitz 1983A
Het bovenleer werd, afhankelijk van het beschikbare stuk
leer, vaak in verschillende onderdelen gemaakt. Deze variatie is niet mode-gebonden en is derhalve bij de indeling
buiten beschouwing gelaten
De dateringen zijn gebaseerd op Goubitz 1983A, tabel 1 en
blz. 279-280, aangevuld/gecorrigeerd met gedateerde niet—
Bossche vondsten, die ik in de volgende noten citeer.
Voor type 2a zie ook: Baart e.a. 1977 nr. 1 en 3, Groenman
1972B fig. 30:3b. Gevonden in sporen: 3X en 5K (in spoor 5K
vonden we een a-typisch exemplaar, het resultaat van een
reparatie). Voor type 2b zie ook: Baart e.a. 1977 nr. 9,
Groenman en Velt 1975, afb. 7a
Zie ook Groenman 1972A type 2, Groenman 1966 fig. 35,
Groenman en Velt 1975 afb. 9e en 9f, Hoekstra 1979 afb. 63,
Van Driel 1984. In Lübeck schijnt dit type al vanaf de 13de
eeuw voor te komen (Vons 1982 fig. 91, type 1)
Zie ook Groenman 1972A type 3, Groenman 1966 fig. 38,40,
Magendans & Schuiten & Waasdorp 1985 type II, Groenman en
Velt 1975 afb. 7d, Lagerweij-Timmer 1980 fig. 35, 36, Van
Driel 1984
Zie ook Groenman 1966 afb. 38, Baart e.a. 1977 nr. 15,
Groenman 1972B afb. 61:4d, 62 en 59:1a. Het laatstgenoemde
exemplaar heeft al een 12de eeuwse datering. Even oud
schijnen te zijn: Groenman 1978A fig. 45:1 en Van Driel
1982 nr. 1 en 5
Zie ook: Groenman 1966 fig. 36, 37 en 39, Baart e.a. 1977
nrs. 4 en 8, Van Driel 1981, Magendans & Schuiten & Waasdorp 1985 type I, Goubitz 1983B.
Zie ook: Groenman 1972A type 4, Groenman 1966 fig. 36, 37,
40. Groenman 1972 B afb. 63:6a, Groenman en Velt 1975 afb.
7c.
Zie ook: Groenman 1972A type 4, Groenman 1966 fig. 41, Amsterdam 1977 nrs. 6, 7 en 10, Van Driel 1981, Magendans &
Schuiten & Waasdorp 1984 type I, Van Driel 1984.
Zie ook: Baart e.a. 1977 nr. 20, Groenman en Velt 1975 afb.
13a, 13b, Hoekstra 1979 afb. 61, 62

(107)

Zie
ook:
Groenman
1972A
type
4,
Magendans
Schuiten & Waasdorp 1985 type III, Groenman en
Velt 1975 afb. 76, Lagerwey-Timmer 198 fig. 37.

(108)

Zie ook Groenman 1978B
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